
ŠILUTĖS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO  

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Biudžetinė įstaiga Šilutės turizmo informacijos centras (toliau – Centras) – yra ribotos 

civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis Šilutės rajono  savivaldybės funkcijas, 

išlaikomas iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų, turintis sąskaitas bankuose ir 

antspaudą su savo pavadinimu. Centras yra paramos gavėjas. 

Centro savininkas – Šilutės rajono savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina – 

Savivaldybės Taryba. 

Centro buveinė – Lietuvininkų g. 4, Šilutė, Lietuvos Respublika. 

Centro interneto svetainėje www.siluteinfo.lt skelbiami vieši pranešimai bei kita informacija 

apie Centro veiklą. 

Viešoji įstaiga Šilutės turizmo informacijos centras įsteigtas 2013 m. rugsėjo 26 d. Šilutės 

rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-881 „Dėl Viešosios įstaigos Šilutės turizmo 

informacijos centro steigimo“. Įstaiga 2014 m. vasario 17 d. įregistruota Juridinių asmenų registre, 

veiklą pradėjo 2014 m. gegužės mėn. 

2018 m. vasario 20 d. Šilutės rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T1-924 „Dėl 

Viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą Šilutės 

turizmo informacijos centrą“, Viešoji įstaiga Šilutės turizmo informacijos centras nuo 2018 m. 

birželio 1 d. buvo pertvarkyta į biudžetinę įstaigą Šilutės turizmo informacijos centrą. 

 

II. CENTRO VEIKLA 

 

Šilutės turizmo informacijos centras nuolat renka, sistemina, atnaujina, kaupia, parengia ir 

teikia turistinę informaciją apie Šilutės rajono turizmo išteklius, turizmo infrastruktūrą, teikiamas 

turizmo paslaugas bei turizmo paslaugų teikėjus turistams, centro lankytojams bei turistinių paslaugų 

tiekėjams. Informacija teikiama nemokamai žodžiu ir platinama informaciniuose leidiniuose visiems 

rajono svečiams ir gyventojams, kurie apsilanko Centre. Neturintiems galimybės atvykti į Centrą, 

turizmo informacija suteikiama elektroniniu paštu, telefonu, naudojantis paskyromis socialiniuose 

tinkluose. Informacija apie organizuojamus Centro renginius bei kitos naujienos skelbiamos: Centro 

internetinėje svetainėje www.siluteinfo.lt, internetinėje svetainėje www.pauksciukelias.lt, Centro ir 

Tradicinių amatų centro Švėkšnoje Facebook, Instagram paskyrose, Pamario švyturių kelio Facebook 

paskyroje. 

            Pagrindinis Centro veiklos tikslas yra turizmo informacijos teikimas bei vietinio ir 

atvykstamojo turizmo Šilutės mieste ir rajone skatinimas. 

Veiklos specialusis tikslas – išsaugoti kultūrinį paveldą, įkuriant ir plėtojant tradicinių amatų 

centrą Vakarų Lietuvoje. 

Veiklos tikslai – atnaujinti ir išsaugoti istorinę, etninės kultūros, architektūrinę vertę turinčius 

paveldo objektus ir kraštovaizdžio komponentus, puoselėti tradicinių amatų technologijas, sudaryti 

sąlygas tradiciniams amatininkams pristatyti ir prekiauti tautinio paveldo produktais. 

Šilutės turizmo informacijos centro filialas – Tradicinių amatų centras (toliau  – Amatų 

centras), kuris vykdo kultūrinę, švietimo, informacinę ir organizacinę veiklą, koordinuoja ir 

organizuoja projektinę kultūros veiklą Švėkšnos seniūnijoje, telkia mėgėjų meno kolektyvus, 

kultūros, švietimo darbuotojus, menininkus, nevyriausybines organizacijas, siekiančias saugoti ir 

http://www.siluteinfo.lt/
http://www.siluteinfo.lt/
http://www.pauksciukelias.lt/
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populiarinti žemaičių krašto kultūrą, skatina žemaičių liaudies meno ir amatų vystymą, rengiant 

liaudies meno dirbinių parodas, muges, kursus. 

Savo tikslams pasiekti Centras verčiasi įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri 

yra neatsiejamai susijusi su Centro veiklos tikslais. 

Centras yra Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos (toliau LTICA), Pamario 

turizmo klasterio ir Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ narys. 

Centras bendradarbiauja su VšĮ „Keliauk Lietuvoje“, Lietuvos turizmo informacijos centrais, keičiasi 

informacija, dalyvauja renginiuose, seminaruose, konferencijose, teikia statistinę informaciją 

Lietuvos statistikos departamentui, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Valstybinei vartotojų teisių 

apsaugos tarnybai, dalyvauja asociacijos „Klaipėdos regionas“ ir Šilutės savivaldybės turizmo 

tarybos veikloje. 

 

III. TURISTŲ SRAUTAI 

1. ŠILUTĖS TIC LANKYTOJŲ STATISTIKA 

 

Pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2022-01-03 dienos pateiktą informaciją, 

Šilutės rajone apgyvendinimo paslaugas teikia:  

 5 klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjai: 3 viešbučiai, 1 svečių namai, 1 

kempingas; 

 47 neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjai:  30 iš jų teikia kaimo turizmo 

paslaugas, 8 - nakvynės ir pusryčių paslaugas, 3 - trumpalaikio apgyvendinimo, po 2 - turistinio laivo 

apgyvendinimo ir turistinės stovyklos paslaugas, po 1 poilsio namų ir apartamentų komplekso 

paslaugas;  

 Šilutės rajone yra licencijuoti 4 kelionių organizatoriai, bei 2 kelionių pardavimų 

agentai. 

            2021 m. besitęsianti COVID-19 pandemija įtakojo ir turizmo sektoriui. Dėl Vyriausybės 

sprendimo nuo sausio 1 iki kovo 14 d. Centras buvo uždarytas ir lankytojų nepriėmė. Darbas vyko 

nuotoliniu būdu, o vėliau ir priimant lankytojus buvo ribojamas jų skaičius. Virusui ir toliau plintant 

nuo tiesioginio žmonių kontakto valstybės buvo priverstos uždaryti sienas, kas reiškė išvykstamojo 

ir atvykstamojo turizmo pabaigą. 2021 metų žiemą-pavasarį buvo uždarytas ir judėjimas tarp 

savivaldybių šalies viduje. Vėliau tai atvėrė galimybes vietinio turizmo ūgtelėjimui, bet tai negalėjo 

būti lygiavertis anksčiau įvykusių praradimų kompensavimas. Didžioji dalis lietuvių rinkosi dienos 

keliones be nakvynių. Praradome didelę dalį užsienio turistų, ypač vokiečių, stipriai sumažėjo ir 

turistinių grupių skaičius.  

            Turistinio sezono metu, nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d., Centras dirbo šeštadieniais. 2021 

metais Šilutės turizmo informacijos centrą aplankė ir darbuotojai suteikė informacijos 4561 

lankytojui, atitinkamai 2020 metais per tą patį laikotarpį sulaukta 3973 lankytojų (žr. 1 pav.). Iš 

užsienio Centre apsilankė 213 lankytojų (2020 m.-102 lankytojai): Vokietijos - 111, Prancūzijos - 33, 

Rusijos - 19, kitų šalių - 50 turistų.  

            Paveiksluose (žr. 1 ir 2 pav.) pateikiama  turistų srautų kaita 2019-2021 metais. 

 

 

 

 

 

 

http://vvtat.lt/data/public/uploads/2020/01/klasifikuojami_ap_sarasas.pdf
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1. pav. Šilutės TIC lankytojų skaičius 2019 - 2021 metais 

 
Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 

 

2 pav. Šilutės TIC lankytojų skaičius lyginant Lietuvos ir užsienio šalių lankytojus (2019 -

2021 m.) 

 
Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 

 

            2021 metais 95,1% turistų skaičiaus sudarė turistai iš Lietuvos. Tai lėmė kelionių ribojimai ir 

draudimai, bei turistų baimė keliauti į užsienio šalis.  

            Kaip ir kiekvienais metais, Šilutės turizmo informacijos centre daugiausia turistų apsilanko 

turistinio sezono metu t. y. birželio – rugpjūčio mėnesiais (3756 lankytojai). Mažiausiai lankytojų 

sulaukta kovo - gegužės mėnesiais (žr. 3 pav.). 
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3 pav. 2021 m. Šilutės turizmo informacijos centro turistų srautai 

 
Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 

 

            Šilutės turizmo informacijos centrą aplankę turistai labiausiai domėjosi 2020 metų vasarą 

įgyvendintu projektu „Šilutės sekretai“. Tai – unikalus projektas Lietuvoje ir Europoje, kur miesto 

istorija atskleidžiama mažosios architektūros elementais. Tai – uždengti stiklu ir įmontuoti šaligatvyje 

unikalūs kambarėliai, kuriuose atkurtas praeities gyvenimas, vykęs istoriniuose Šilutės namuose 

XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje.  

Turistai taip pat domėjosi Šilutės Hugo Šojaus muziejaus lankymu, jame eksponuojamomis 

parodomis. Ypač didelio susidomėjimo sulaukė jau trečius metus iš eilės muziejuje vykstanti meno 

žinovo A. Vasiljevo rūbų paroda „Dama su krinolinu 1850-1869 m.”.  

Vis daugiau susidomėjimo sulaukia Centro organizuojama pažintinė ekskursija „Pamario 

žuvėjų giliukiai“. Tai pažintinė-pramoginė kelionė laivu po Nemuno deltą su kulinarinio paveldo: 

rūkytos žuvies ar žuvienės degustacija ir pažintine programa su gidu po Pamario kraštą. Pagal 

kiekvieno turisto poreikį šią pažintinę ekskursiją galima papildyti papildomomis paslaugomis: 

maitinimu, apgyvendinimu, kitomis pramogomis, edukacinėmis programomis. Centro darbuotojai 

organizavo 9 pažintines ekskursijas „Pamario žuvėjų giliukiai“, jose dalyvavo 176 asmenys.  

Itin didelio lankytojų susidomėjimo šiais metais sulaukė ekskursijos laivu „Minė“ iš Minijos 

kaimo po Nemuno deltą. Tai itin unikalus maršrutas po vaizdingas Nemuno deltos apylinkes, 

viliojantis paukščių gausa ir gamtos karalija.  

Jau kelis metus iš eilės turistus į Mažąją Lietuvą atvykti kviečia žaidimas „Vėtrungių kelias“. 

Tai sėkmingas projektas subūręs platų partnerių tinką. „Vėtrungių kelias“ įtrauktas į Lietuvos 

nacionalinių kultūros kelių programą. Šiuo projektu siekiama patraukliai ir įdomiai išryškinti 

Mažosios Lietuvos regiono išskirtinumą. Visi norintys susipažinti su penktuoju etnografiniu 

Mažosios Lietuvos regionu, kviečiami į žaismingą pažintinę kelionę „Vėtrungių keliu“. Pažintinio 

kelio dalyviams pristatomas kultūrinių renginių ir paslaugų tinklas, supažindinantis keliautoją su 

unikaliomis Mažosios Lietuvos vandens kultūrą populiarinančiomis tradicijomis ir papročiais. 

Žaidimas „Vėtrungių kelias“ ir „Kafijos diena“ tarsi pradeda vasaros sezoną Šilutėje, tomis dienomis 

(birželio 24-27 d.) sulaukiama itin gausaus turistų antplūdžio Centre.  

Turistams iš Lietuvos itin aktualu buvo „Surink Lietuvą“ magnetai bei mūsų krašto kulinarinis 

paveldas, gamtinis takų pažinimas, iškylos laivais, keltų maršrutai, ieškojo išsamesnės informacijos 

apie lankytinus Švėkšnos ir Rusnės miestelius.  
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Turistus iš užsienio šalių domino dviračių takai, kempingų bei stovyklaviečių pasiūla, 

ornitologinis turizmas. Labai mūsų mieste ir rajone pasigendama aktyvių pramogų šeimoms su 

vaikais. 

             Šilutės turizmo informacijos centro filialas Tradicinių amatų centras - teikia informaciją 

lankytojams ir turistams apsilankiusiems Švėkšnoje. Susidomėjimas Švėkšna kiekvienais metais labai 

auga. Darbuotojai suteikė turizmo informacijos 198 turistams. Labiausiai lankytojus domino 

edukacijos vykstančios amatų centre, bei ekskursijos po Švėkšnos miestelį. Vis didesnio 

susidomėjimo sulaukia Tradicinių amatų centre Švėkšnoje 2020 metais pradėta organizuoti pažintinė-

pramoginė ekskursija „Pajauskime Paprūsės istoriją“. Tai – programa skirta norintiems pažinti 

Švėkšnos – „rubežiaus“ tarp Mažosios ir Didžiosios Lietuvos istoriją, papročius bei kultūrą. Programa 

susideda iš šių pasirenkamųjų dalių: folkloro ansamblio „Dainoriai“ programa, žemaitiškų sūrių, 

medaus ir uogienės degustacija, vyno degustacija, vėtrungės-magneto dažymo, keramikos edukacija, 

ekskursija su gidu po Švėkšnos miestelį.  

              2021 m.  lankytojų skaičių fiksavo ir kitos Šilutės rajono įstaigos, kultūros centrai: 

 Ventės rago ornitologinės stoties paukščių migracijos ekspoziciją aplankė 13 604 

lankytojai (2020 m.-14 657);  

 Nemuno Deltos regioninio parko direkcijos lankytojų centre apsilankė 685 lankytojai 

(2020 m.-840), ekskursijose dalyvavo 670 turistų, kuriems buvo pravestos ekskursijos pėsčiomis ir 

dviračiais po Rusnę. Pravestos 7 edukacijos, kuriose dalyvavo130 lankytojų apie saugomas teritorijas, 

Nemuno deltą bei paukščius. Buvo suorganizuoti 7 renginiai, kuriuose sudalyvavo 180 žmonių. 

 Šilutės Hugo Šojaus muziejų aplankė 15 513 lankytojų, (2020 m.-9 992) pravesta 158 

ekskursijos, surengta 216 edukacijų, kuriose dalyvavo 7 738 lankytojai. Surengta 20 muziejaus 

renginių, 23 parodos, kuriuose dalyvavo 3 008 lankytojai. 

 Švėkšnos ekspoziciją aplankė 3 018 lankytojų (2020 m.-1 745), pravesta 20 ekskursijų,  

surengta 16 edukacijų, kuriose dalyvavo 814 lankytojai. Surengta 10 muziejaus renginių, 6 parodos, 

kuriuose dalyvavo 1 683 lankytojai. 

 Žemaičių Naumiesčio ekspoziciją aplankė 426 lankytojai (2020 m.-636), pravestos 9 

ekskursijos, surengtos 3 edukacijos, kuriose dalyvavo 44 lankytojai. Surengti 2 muziejaus renginiai, 

4 parodos, kuriuose dalyvavo 8 lankytojai. 

 Macikų lagerio-karcerio ekspoziciją aplankė 222 lankytojai (2020 m.- 681), pravesta 16 

ekskursijų, 1 muziejaus renginys, kuriame dalyvavo 60 lankytojų. 

 Kintų Vydūno kultūros centro Vydūno muziejų aplankė 2 094 lankytojai, (2020 m.-1 

480) muziejaus edukacijose dalyvavo 1 372 lankytojai. Pravestos 105 edukacijos. 

 Salos etnokultūros ir informacijos centrą Rusnėje aplankė 350 lankytojų, iš kurių turistai 

iš užsienio - 135, iš Lietuvos - 214. Pravestos 25 edukacijos, kuriuose sudalyvavo 617 dalyviai. 

 Senųjų kaimo tradicijų kultūros centre Bikavėnuose pravesta 17 edukacijų, kuriose 

apsilankė 414 lankytojai. 

 Žemaičių krašto etnokultūros centre Žemaičių Naumiestyje edukacijose apsilankė 390 

lankytojai, surengta 15 edukacijų. 
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2. CENTRO SVETAINĖS WWW.SILUTEINFO.LT LANKOMUMO 

STATISTIKA  

 

 Centro tinklapyje sukoncentruota informacija apie Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje 

teikiamas turizmo paslaugas (apgyvendinimas, maitinimas, ekskursijos, edukacijos, aktyvios 

pramogos ir kt.), prieinamus maršrutus, informacija apie lankytinas vietas, žvejybą rajone, iškylas 

laivais, renginius ir kita naudinga informacija keliaujant. 

Internetinė svetainė yra nuolat prižiūrima ir papildoma naujausia informacija. Šilutės turizmo 

informacijos centro svetainėje visa turistams reikiama informacija pateikiama keliomis kalbomis 

(lietuvių, anglų, vokiečių). Yra numatyta informaciją artimiausiu metu pateikti ir rusų kalba. 

Administruojamos socialinių tinklų paskyros. 

2021 metais www.siluteinfo.lt svetainėje apsilankė 40 843 lankytojai (2020 m.-40 378). 

Svetainės lankomumas stipriai išaugo paskutiniais dvejais metais. Tai lėmė negalėjimas keliauti, 

todėl buvo labiau domimasi informacija virtualiai. Kaip keičiasi Centro interneto svetainės lankytojų 

statistika, pavaizduota 4 pav. 

 

4 pav. www.siluteinfo.lt lankytojai pagal metus: 

 
Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 

 

            Kaip ir kasmet, Centro internetinės svetainės lankytojus daugiausia domino informacija apie 

keltus kursuojančius į Nidą, žvejyba rajone, apgyvendinimo galimybės, iškylos laivais ir kt. Top 5 

lankomiausias penketukas per kelerius metus mažai keitėsi, stabiliai išlieka tos pačios temos. Tik 

šiemet į penketuką stipriai šoktelėjo susidomėjimas renginiais rajone (žr. 5 pav.). 

 

 

 

 

 

 

http://www.siluteinfo.lt/
http://www.siluteinfo.lt/
http://www.siluteinfo.lt/


7 
 

 

 

5 pav. www.siluteinfo.lt populiariausios temos ir lankytojų apsilankymas: 

 
Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 

 

            Tarp labiausiai lankomų objektų rajone metų metus nenusileidžia Ventės ragas ir Minijos 

kaimas. Ventės ragas stabiliai išlieka pirmoje pozicijoje. Pastebėta, kad vis didėja Švėkšnos miestelio 

lankytinų objektų žinomumas. Į Top 5 tarp labiausiai lankomų objektų rajone šoktelėjo Šilutės 

sekretai. Tai tikrai buvo lankomiausias maršrutas Šilutės rajone 2021 metais (žr. 6 pav.). 

6 pav. www.siluteinfo.lt Top 5 labiausiai lankomų objektų rajone: 

 

Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 

            2021 metais Šilutės turizmo informacijos centro internetinėje svetainėje www.siluteinfo.lt 

įvairios informacijos ieškojo tiek Lietuvos - 34 649, tiek užsienio šalių gyventojai (žr. 7 pav.). 

Daugiausia interneto svetainėje informacijos ieškojo Vokietijos, JAV, Jungtinės karalystės, 

Skandinavijos ir kaimyninių šalių gyventojai. Šalys nesikeičia, stabiliai išlieka tos pačios dominantės 

(žr. 7 pav.). 
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7 pav. www.siluteinfo.lt lankytojai: 

 
Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 

 

3. SOCIALINIO TINKLAPIO „FACEBOOK“ PASKYROS LANKOMUMAS 

 

            Lyginant 2020 ir 2021 metus Centro socialinio tinklo „Facebook“ paskyros sekėjų skaičius 

išaugo nuo 3441 iki 4400. Paskyroje informacija peržiūrima kiekvieną dieną, dalijamasi aktualiais 

turistiniais pranešimais, renginiais vykstančiais Šilutės rajone, įvairių renginių nuotraukomis, 

naujomis turistinėmis naujienomis Lietuvoje ir užsienyje. Didžioji dalis paskyros lankytojų buvo 

moterys 73%, vyrų lankomumas tesiekia tik 27% (žr. 8 pav.). Ši statistika išlieka stabili nuo 2018 m. 

Instagram paskyra labiau naudojasi vyrai, iš jų 43%, moterų 57%. 

 

8 pav. Facebook paskyros lankytojai pagal lytį: 

 

 
Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 

 

            9 pav. ir 10 pav. nurodyta, iš kokių šalių ir kokių Lietuvos miestų yra Šilutės TIC „Facebook“ 

pagrindiniai paskyros lankytojai. Lankytojų penketuką pagal šalis sudaro Lietuvos 85,3%, Jungtinės 

Karalystės 5,1%, Vokietijos 2,3%, Airijos 1,2%, Norvegijos 1,2% šalių piliečiai. Dauguma 
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„Facebook“ paskyros sekėjų yra iš Šilutės 25,3%, Klaipėdos 14,9%, Vilniaus 8,6%, Kauno 5,6% ir 

Tauragės 2,4% miestų. Statistika per kelerius metus nekito, dominuoja tos pačios šalys ir tie patys 

miestai. 

9 pav. Facebook paskyros lankytojai pagal šalis: 

 

Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 

  

10 pav. Facebook paskyros lankytojai pagal miestus: 

 

Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 

             Centras administruoja socialinę tinklo „Facebook“ paskyrą „Pamario švyturių kelias“, kuri 

Centrui buvo perduota Šilutės rajono savivaldybės. Paskyra turi 1500 sekėjų. Atsižvelgiant į švyturių 

išsidėstymą palei Kuršių marias bei turistinių objektų tematiką, ,,Pamario švyturių kelio“ projektas 

įgyvendintas apjungus Šilutės bei Neringos savivaldybių turistinius objektus. Įtraukti penki bendrą 

Pamario maršrutą vienijantys švyturiai, kurie kartu yra lyg maršruto atspirties, orientavimosi ir 

sugrįžimo taškai. Uostadvario, Nidos, Ventės, Pervalkos ir Juodkrantės švyturiai kviečia į 
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nepamirštamą išvyką po Neringos ir Šilutės kraštus. Švyturys čia ne tik kelionės tikslas, bet ir 

jaudinančio kelio pradžia. Deja „Pamario švyturių kelias“ svetainė baigė galioti 2021 metais. 

Centras turi ir socialinio tinko „Instagram“ paskyrą, kuri sukurta 2018 metais. Paskyra turi 634 

sekėjus (2020 m.-502).  

IV. LEIDINIAI APIE TURIZMO PASLAUGAS IR TURIZMO IŠTEKLIUS 

 

Centras rengia, leidžia ir platina informacinius leidinius apie turizmo paslaugas ir turizmo 

išteklius lietuvių bei užsienio kalbomis. 2021 metais buvo atnaujintas žemėlapio „Šilutės sekretai“ 

leidimas, išleista 1 600 vnt. lietuvių kalba. Leidinys sulaukė itin didelio turistų susidomėjimo. 

Numatytas kiekis išdalintas per sezoną.  

 Turistiniai informaciniai leidiniai nemokamai dalinami centro lankytojams, turistams, parodų 

bei miesto švenčių metu. Leidiniais dalinamasi tarp Lietuvos turizmo informacijos centrų. Taip pat 

leidiniai dalinami Šilutės rajono įstaigoms. 

 

V. ŠILUTĖS BEI ŠILUTĖS RAJONO TURISTINIŲ IŠTEKLIŲ PRISTATYMAS 

PARODOSE BEI KITUOSE RENGINIUOSE 

 

            Tarptautinėse turizmo parodose pristatomi turizmo ištekliai ir turizmo plėtros galimybės 

Šilutės rajone, nauji turistiniai maršrutai, leidiniai, turizmo paslaugų paketai bei projektai. Parodų 

metu aktyviai bendradarbiaujama su kelionių agentūromis ir turizmo operatoriais, įgyjama naujos 

patirties. Parodų metu pasisemiama originalių idėjų bei minčių tolimesniam turizmo įvaizdžio 

formavimui. Deja, 2021 m. besitęsianti COVID-19 pandemija įtakojo ir turizmo parodas. Buvo 

atšauktos visos tarptautinės turizmo parodos. Skatinant vietinį ir atvykstamąjį turizmą bei formuojant 

rajono, kaip patrauklios turistinės vietovės įvaizdį, centras dalyvavo virtualiame susitikime su LR 

ambasada Latvijoje, Klaipėdos jūros šventėje ir tarptautiniame „Žuvienės virimo čempionate“, 

Rusnėje. Apie šiuos renginius žemiau pateikiama detalesnė informacija. 

 Vasario 24 d. Centras kartu su kitais Klaipėdos regiono turizmo informacijos centrais 

dalyvavo virtualiame susitikime su LR ambasada Latvijoje, pristatytos Klaipėdos regiono turizmo 

poilsio ir pramogų galimybės. Susitikime dalyvavo ir Latvijos turizmo agentūros bei Latvijos turizmo 

verslo bendruomenė. Dalyvavimas virtualiame susitikime buvo puiki galimybė pristatyti Šilutės 

kraštą ir skleisti žinią apie poilsio galimybes Pamario krašte. Labiausiai agentūros domėjosi 

pažintiniai takais, ornitologiniu turizmu, kulinariniu paveldu bei iškylomis laivais. 

 Liepos 23 - 25 d. Centras dalyvavo „Jūros šventėje 2021“, Klaipėdoje. Šilutės TIC kartu 

su kitais Klaipėdos regiono turizmo informacijos centrais bendrame Vakarų Lietuvos stende pristatė 

rajono turizmo išteklius. Šventės metu lankytojai domėjosi aktyviomis pramogomis, apgyvendinimo 

bei plaukimo laivais galimybėmis rajone. Ypatingai daug dėmesio sulaukė projektas „Šilutės 

sekretai“, taip pat mūsų kraštą garsinantys išskirtiniai renginiai - „Žuvienės virimo čempionatas“ ir 

šviesų šventė „Mes už šviesą“. Vis dažniau turistai atostogų metu nori ne tik pailsėti, bet ir patirti 

kažką naujo. Šilutės turizmo informacijos centro darbuotojai pristatė privačių verslininkų bei įvairių 

rajono kultūros centrų, muziejų siūlomas edukacijas bei degustacijas. Tarp jų - Šilutės turizmo 

informacijos centro filialo Švėkšnos Tradicinių amatų centro edukacijų programas. Šventės 

lankytojams buvo aktualu ir tai, kad beveik visose Švėkšnos Tradicinių amatų centro edukacijose 

galima dalyvauti naudojantis „Kultūros paso“ programa. 
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 Rugsėjo 4 d. Centras dalyvavo tarptautiniame „Žuvienės virimo čempionate“. Kartu su 

Mažosios Lietuvos kultūros įstaigomis bei kitais partneriais, Centras prisijungė prie Klaipėdos 

regiono kultūros kelio projekto „Vėtrungių kelias“. Viename dideliame bendrame stende, pristatytos 

amatų veikos edukacijos, pristatančias etnografinio Mažosios Lietuvos regiono amatus, kulinarinį 

paveldą. Virta žuvienė, rungtyniauta su 60 komandų dėl geriausios tradicinės žuvienės virimo ir pirmą 

kartą dalyvaujant iškovota garbinga II vieta. Šis jungtinis Klaipėdos regiono kultūros kelio projektas 

vienai bendrai minčiai visus sujungė į vieną tikslą. „Vėtrungių kelio“ kiemelis traukė lankytojus, 

kurie turėjo praeiti muitinės postą, sustoję pašte užsiantspauduoti atvirutę, galėjo išbandyti savo jėgas 

vėtrungių gaminimo, paruošimo bei dažymo edukacijose. Susirišti odinę knygą ar išsiausti tautinę 

juostelę, o gal susikonstruoti ir nusidažyti kurėną. O gal tiesiog pasmaguriauti čia verdama kvapnia 

žirnių koše. Turizmo informacijos centras be edukacinės veiklos turėjo ir leidinių stendą, kur buvo 

išdalinta daug įvairiausios informacijos apie mūsų kraštą. 

 

VI. KOMUNIKACIJOS KAMPANIJOS, RENGINIAI  

 

            Nuo 2020 m. pasirašyta partnerystės sutartis dėl Klaipėdos regiono rinkodaros priemonių 

įgyvendinimo tarp 7 turizmo centrų: Klaipėdos miesto, Klaipėdos raj., Palangos, Nidos, Šilutės raj., 

Kretingos raj. ir Skuodo raj. Ši sutartis sudaryta siekiant nustatyti ir vykdyti Partnerių bendrą 

dalyvavimą projekte, vykdant bendras Klaipėdos regiono turizmo rinkodaros priemones: 

dalyvavimas parodose, rengiant komunikacines kampanijas, pažintinius turus kelionių 

organizatoriams, žurnalistams, leidinių gamyba, reklama spaudoje ir kiti renginiai. 

 2021 m. Centras dalyvavo Klaipėdos regiono komunikacinėje kampanijose „Vasara 

Vakarų Lietuvoje“, kuriuo savo centrų svetainėse ir socialinėse paskyrose kvietė sekėjus lankytis 

Vakarų Lietuvoje. Buvo parengtas Vakarų Lietuvos miestų komunikacijos kalendorius. Kuris 

suskirstytas į tris etapus: maitinimas, vandens pramogos, pažintiniai takai. Kas dvi savaites 

„Facebook“ paskyroje startuodavo iš kiekvieno miesto reklama tam tikra tema, kviečianti atvykti 

ragauti, degustuoti, pažinti naujus gamtos takus ar prasieiti jau senai žinomais ir populiariais takais, 

kvietė iškylauti laivais ir patirti kitus neišdildomus prisiminimus. Kiekvieno miesto pasidalinta 

reklama dalinosi ir kiti turizmo informacijos centrai. Kampanijos šūkis - „Atrask geriausius mūsų 

vakarus“! Buvo numatyti du “Delfi” straipsniai su tinklaraštininku Orijumi Gasanovu: publikacija 

“Vasara Klaipėdos regione” ir straipsnis “Ruduo Klaipėdos regione”. Komunikacijos plane numatyti 

ir du turizmo renginiai, dalyvavimas Klaipėdos “Jūros Šventėje” ir Vilniaus “Sostinės dienose”. 

Centras dalyvavo tik viename turizmo renginyje “Jūros šventėje”. 

 Gegužės 29 d. Centro darbuotojai dalyvavo Šilutės miesto šventės programoje. Kartu 

su patruliuojančiais policijos pareigūnais nuo pat ankstyvo ryto svečius įvažiuojančius į Šilutės miestą 

pasitiko su akcija „Šeštadienis su šventiniu laikraščiu“. Bei dalyvavo nuotaikingoje kelionėje 

dviračiais su gidu „Vėtrungių keliu“ aplink Šilutę, aplankant kultūros kelio objektus. 

 Birželio 6 d. Centras prisidėjo organizuojant jau penktus metus iš eilės vykstantį 

tradicinį Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetę dviračiais, kuri skirta Šv. Jokūbo metams 

paminėti. Ši estafetė tradiciškai vyksta visoje Lietuvoje, kur yra Švento Jokūbo vardu pavadintos 

bažnyčios. Šiemet dviračiais ir pėsčiomis keliavo apie 100 piligrimų iš Vydūno gimnazijos, Švėkšnos 

,,Saulės“ gimnazijos skautai, kitų miesto mokyklų mokiniai, studentai, Savivaldybės tarybos nariai 

taip pat kiti gyventojai. Važiuodami specialiais šio kelio ženklais sužymėtu keliu jaunieji piligrimai 

turėjo galimybę susipažinti su mūsų krašto kultūros ir istorijos paveldu. 

 Rugsėjo 25 d. Centro direktorė dalyvavo oficialiame Šv. Jokūbo kelio Vakarų Lietuvoje 

atkarpos, skirtos Pasaulinei turizmo dienai paminėti „Priekulė - Vanagai – Švėkšna“ atidaryme. 
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Dalyviai buvo kviečiami į piligriminį žygį pėsčiomis iš Priekulės į Vanagus sužymėtu Šv. Jokūbo 

keliu. Iš Vanagų automobiliais vyko į Švėkšną, kur dalyvavo ekskursijoje po Švėkšnos Šv. Apaštalo 

Jokūbo bažnyčią bei miestelį. Ekskursijos metu dalyviai išgirdo ne tik neeilines istorijas apie 

bažnyčią, bet ir turėjo puikią galimybę apžvelgti apylinkes iš bažnyčios apžvalgos bokšto aikštelės, 

pasivaikščioti po Švėkšnos parką bei apsilankyti Genovefos viloje. Tradicinių amatų centre po 

ekskursijos buvo surengtos atsisveikinimo vaišės. 

 Gruodžio 1-23 dienomis Šilutės turizmo informacijos centras socialinėje paskyroje 

„Facebook“ ir Centro svetainėje organizavo viktoriną „Aš tikiu Kalėdų stebuklu?“. Dalyviai teisingai 

atsakę į 25 pateiktus klausimus turėjo galimybę laimėti Tradicinių amatų centro darbuotojų pagamintą 

rankų darbo prizą.  

VII. ŠILUTĖS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO FILIALO 

 TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO ŠVĖKŠNOJE VEIKLA 

 

Tradicinių amatų centras (toliau - Amatų centras) nuolat organizuoja edukacijas, skirtas 

tradicinių amatų puoselėjimui, bei įvairius kultūrinius ir pramoginius renginius, taip pat nuolat 

dalyvaujama kitų kultūros įstaigų organizuojamuose renginiuose. 

Tradicinių amatų centro darbuotojai 2021 m. vykdė ir individualių gaminių gamybos 

paslaugą. Amatų centro gaminius užsisakė Šilutės rajono savivaldybė, Vainuto seniūnija, Žvingių, 

Juknaičių bendruomenės, Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras, Žuvienės virimo 

čempionatas, kitos rajono įstaigos ir privatūs asmenys. 

            Amatų centras 2021 m. vykdė 6 kultūros paso patvirtintas edukacijas: „Keramikos studija“ 

„Kraičio skrynios marginimas“, „Vėtrungės - magneto dažymo“, kvapios žvakės gamyba, „Mažosios 

mozaikos istorija“ ir „Popieriaus kelionė“. Kultūros pasas - priemonė visų Lietuvos mokinių, 

besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros 

patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.  

2021 m. naujų edukacijų Centre nesukurta dėl darbuotojų kaitos bei Centro veiklą apribojusios 

COVID-19 pandeminės situacijos. 

2021 metais Amatų centro darbuotojai suorganizavo 70 edukacijų, kuriose dalyvavo 1 177 

dalyviai (2020 m.-104 edukacijos, 789 dalyviai, 2019 m.-282 edukacijos, 2 267 dalyviai) (žr. 11 pav.).  

 Pagal „Kultūros paso“ programas surengti 45 edukaciniai užsiėmimai. Užsiėmimuose 

sudalyvavo 762 dalyviai (2020 m.-5 edukacijos, kuriose dalyvavo 106 dalyviai). 

 Vienkartinės mokamos edukacijos surengtos 25 kartus, kuriuose dalyvavo 415 dalyvių 

(2020 m.-21, kuriose dalyvavo 379 dalyviai); 

 Vienkartinės nemokamos edukacijos - 2, kuriose dalyvavo 28 dalyviai (2020 m.-5 

edukacijos, 102 dalyviai). 

            Edukacinėse programose daugiausia dalyvavo Klaipėdos ir Šilutės rajonų mokymo įstaigų 

mokiniai. Programomis noriai naudojosi ir vietos Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokiniai. 2020 - 

2021 metais Švėkšnos tradicinių amatų centre vykusių edukacijų skaičius lyginant su  2019 m. 

sumažėjo daugiau kaip dvigubai. Tai lėmė kelios priežastys - pandeminė situacija Lietuvoje ir įvestas 

visuotinis karantinas dėl COVID-19, kuris visiškai apribojo neformalųjį ugdymą (žr. 11 pav.). 
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11 pav. Amatų centre vykusių edukacijų skaičius 2019 – 2021 m. 

 

 
Šaltinis: TAC informacija 

 

            Centre vyksta 2 nuolatinės keramikos edukacijos - suaugusiems ir lopšelio-darželio 

ugdytiniams. Užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę, 8 kartus per mėnesį. Nuolatinis dalyvių skaičius 

suaugusiųjų grupėje 18, vaikų – 12.  

2021 metais buvo surengtos nemokamos edukacinės programos - kvapaus muiliuko gamyba, 

žvakių liejimo edukacija, nuotolinė Užgavėnių kaukių gamybos pamoka. Su edukacine programa 

„Vėtrungės magneto dažymas“ sudalyvauta vienoje šventėje - Žuvienės virimo čempionate. Centro 

veiklą apribojus pandeminei COVID-19 situacijai, veikla buvo vykdoma virtuliai. Buvo 

suorganizuotos dvi virtualios parodos - fotografijų ir atsiminimų paroda „Atmintis gyva“ bei 

Užgavėnių kaukės“. Virtuali paroda „Atmintis gyva“ pasakojanti apie švėkšniškių dalyvavimą Sausio 

13-osios įvykiuose susilaukė didžiulio susidomėjimo. Socialiniuose tinkluose paroda buvo peržiūrėta 

daugiau kaip 5 000 socialinių tinklų lankytojų. Taip pat buvo suorganizuoti 5 virtualūs renginiai, 

skirti valstybinėms minėtinoms datoms paminėti, kasmetinėms šventėms. Virtualūs renginiai 

socialinėje erdvėje pritraukė viso 13 256 socialinių tinklų lankytojus.  

Tradicinių amatų centre teikiama ir turizmo informacija apie Švėkšnos miestelį, apylinkes bei 

Šilutės rajoną. 2021 m. jaučiamas informacijos poreikio sumažėjimas - Amatų centre aptarnauta 198 

lankytojai. Didžiausias turistų srautas buvo birželio - rugpjūčio mėnesiais. Didžioji dalis turistų - iš 

Lietuvos. Taip pat amatų centre sulaukta pavienių turistų iš Vokietijos, JAV, Didžiosios Britanijos.  

Turistai iš Lietuvos daugiausiai domėjosi „Surink Lietuvą“ magnetų įsigijimo galimybe, 

turizmo paslaugomis Šilutės rajone, lankytinomis vietomis Švėkšnoje. 2021 m. buvo pravestos 6 

ekskursijos po Švėkšnos miestelį, kuriose dalyvavo 160 dalyvių. Susidomėjimo sulaukė Amatų 

centro organizuojama „Pajauskime Paprūsės istoriją“ edukacinė - pramoginė programa. Programa 

buvo užsakyta 4 kartus. Programoje sudalyvavo 130 dalyvių.  
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Tradicinių amatų centras organizuoja įvairius kultūrinius ir pramoginius renginius. 2 iš jų 

strateginius: Švėkšnos dvaro šventė ir moliūgų - žibintų festivalis „Mes už šviesą“.  

 Dvaro šventė vyko liepos 24 d. Renginys prasidėjo jau nuo pat ankstyvo ryto - 

„Literatūriniais pusryčiais“ Švėkšnos bibliotekoje, sporto varžybomis Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos 

stadione, renginiais Švėkšnos dvaro parke. Vakarinė dalis buvo skirta muzikiniams pasirodymams - 

šventės metu koncertavo Šilutės pramogų centro ansamblis „Verdainė“, programą tęsė populiariosios 

muzikos kolektyvai „Pop du“, „Lietuvaičiai“, „Vyšnios“.  

 Moliūgų - žibintų festivalis „Mes už šviesą“, vykęs spalio 22 - 23 dienomis viršijo visus 

lūkesčius tiek savo programa tiek ir dalyvių skaičiumi. Skaičiuojama, kad per dvi festivalio dienas 

Švėkšnos miestelį aplankė per 20 000 šventės dalyvių. Pagrindiniai festivalio rėmėjai - Lietuvos 

kultūros taryba bei Šilutės rajono savivaldybė. Dalyvavus „Tolygios kultūros“ programos 

projektinėje veikloje festivalio veikloms įgyvendinti Lietuvos kultūros taryba skyrė 8 450 Eur., 

Šilutės rajono savivaldybė - 2 500 Eur. Festivalio metu organizuotose žibintų dirbtuvėlėse aktyviai 

dalyvavo visos miestelio įstaigos, vietos bendruomenė. Dirbtuvėlės buvo organizuotos ir visose 

Šilutės rajono savivaldybėse. Kiekviena savivaldybė užduotį išpildė kūrybiškai - buvo pristatyti ir 

dailininkų sukurti žibintai tiek ir suformuotos moliūgų - žibintų kompozicijos. Tokiu būdu festivalį 

papuošė per 1 000 moliūgų - žibintų. Moliūgai - žibintai sužibo visame Švėkšnos miestelyje ir 

gyventojų kiemuose. Festivalio metu buvo gausu ir kultūrinių veiklų - Švėkšnos apaštalo Šv. Jokūbo 

bažnyčios bokšte veikė paroda liturgine tema, 22 d. skambėjo koncertas, po bažnyčią bei bokštą abu 

vakarus pravestos didelio susidomėjimo sulaukusios ekskursijos. Festivalio metu buvo atviros dar dvi 

erdvės - retai visuomenei atveriama vila „Genovefa“ ir Švėkšnos sinagoga. Viloje veikė dviejų 

Švėkšnos fotografų parodos ir dailininkės Dianos Behm tapybos darbų paroda. Švėkšnos sinagogoje 

žvakių šviesoje buvo galima apžiūrėti fotografo Artūro Šeštoko ambrotipų parodą, supažindinančią 

su Švėkšnos štetlu. Buvo suorganizuotos dvi ekskursijos po festivalio šviesų apšviestą Švėkšnos 

dvaro parką “Apie ką šnara Švėkšnos dvaro parkas“. Ekskursijų metu dalyviai galėjo ne tik išgirsti 

dvaro istorijas, apžiūrėti parke esančius architektūrinius elementus, bet ir išsamiau susipažinti su 

parke augančiais augalais.  

            Šventės metu didžiulio susidomėjimo sulaukė 3D vizualizacija rodyta virš vandens parko 

tvenkinyje, vaizdžiai supažindinusi festivalio dalyvius su Švėkšnos miestelio istorija. Specialiai 

festivaliui „Mes už šviesą“ sukurta 3D vizualizacija, per 7 minutes vaizdžiai papasakojo Švėkšnos 

miestelio istoriją - nuo pat įsikūrimo pradžios iki šiandienos laikų. Pasakojimo metu žiūrovai galėjo 

susipažinti su svarbiausiais miestelio istoriniais įvykiais, faktais bei gyventojais. Vizualizacijai 

demonstruoti buvo pasirinktas netradicinis būdas - pakeltas Dianos tvenkinio vanduo. Vizualizaciją 

sukūrė ir sumanymą įvykdė MB “Pozityvūs sprendimai“ komanda. 

Iš viso per 2021 m. Amatų centre buvo suorganizuota 16 kultūrinių ir pramoginių renginių, 8 

iš jų – virtualūs. Surengtos 2 parodos, partneriais centras buvo 7 renginiuose. Viso renginiai pritraukė 

gausų būrį lankytojų (34 828).  

 

2021m. Tradicinių amatų centro organizuoti renginiai: 

1. Pilietinė akcija „Mes žinome, kodėl esame laisvi“. Centras prisijungė prie visuotinės 

akcijos uždegant atminimo žvakutes languose bei prie Laisvės paminklo miestelyje.  

2. Virtuali paroda „Atmintis gyva“. Virtuali paroda „Atmintis gyva“ pasakojanti apie 

švėkšniškių dalyvavimą Sausio 13-osios įvykiuose kur susilaukė didžiulio susidomėjimo. 

Socialiniuose tinkluose paroda buvo peržiūrėta 5 865 kartus. 



15 
 

3. Virtualus filmukas „Užgavėnės 2013 - 2020 m.“. Filmuke buvo galima pamatyti kaip 

švėkšniškiai Užgavėnes šventė nuo 2013 m. bei 2021 m. drauge su Inkaklių folkloro 

ansambliu „Dainoriai“.  

4. Virtualus renginys „Vasario 16-oji“. Vasario 16-osios paminėjimui drauge su šokių 

kolektyvu „Šalna“ ir ansambliu „Dainoriai“ sukurtas nuotaikingas virtualus sveikinimas.  

5. Projektas su „Saulės“ gimnazija „Pasveikink Lietuvą“. Drauge su Švėkšnos „Saulės“ 

gimnazijos 1-5 klasių mokiniais organizuotas projektas, kurio metu mokiniai rašė pačius 

gražiausius linkėjimus Lietuvai. Linkėjimus galėjo perskaityti visi norintieji ant 

bibliotekos sienos.  

6. Nuotraukų konkursas “Trispalvė ir Aš“. Visi norintieji galėjo dalyvauti atvirame 

nuotraukų konkurse.  

7. Virtualus renginys „Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos planas“. 

Bendradarbiaujant su Švėkšnos seniūnija, Švėkšnos muziejumi, ansambliu „Dainoriai“ 

sukurtas nuotaikingas filmukas, sudėliotas iš įvairių šventinės dienos paminėjimo epizodų.  

8. Virtualus filmukas „Atvelykis“. Drauge su Žemaičių Naumiesčio folkloro ansambliu 

sukurtas virtualus filmukas supažindinantis su Atvelykio tradicijomis ir papročiais. 

9. Renginys „Kultūros diena“. Kultūros diena Švėkšnoje paminėta su muzika - per pietus 

skambėjo kolektyvo „Ašvelė“ muzika, visi norintieji galėjo pasivaišinti arbata bei 

skanumynais.  

10. Renginys „Šeimų šventė“. Drauge su šokių kolektyvais „Šalna“, „Saulės“ gimnazija ir 

Inkaklių kaimo kapela “Ašvelė“ organizuota šventė, skirta visai šeimai. Šventėje netrūko, 

šokių, dainų, žaidimų, sportinių rungčių bei nuotaikos.  

11. Renginys „Vilties laiškai“. Tradicinis, ant Parakaunyčios kalno Švėkšnoje, rengiamas 

renginys Gedulo ir vilties dienai paminėti. Renginio metu buvo atliekami „Saulės“ 

gimnazijos mokinių teatralizuoti švėkšniškių, patyrusių tremtį, atsiminimai, skambėjo 

ansamblio „Dainoriai“ atliekamos dainos.  

12. Liepos 6-osios minėjimas. Renginio metu gausus dalyvių būrys rinkosi į skverelį prie 

bažnyčios Lietuvos Himno giedojimui, šokių programą atliko šokių kolektyvas “Šalna“. 

13. Muzikinis susibūrimas „Suskambėkim“. Į drauge su Inkaklių kaimo kapela „Ašvelė“ 

organizuotą renginį sugužėjo didelis būrys kapelų bei ansamblių iš Šilutės bei Klaipėdos 

rajonų.  

14. Advento vakaras. Vakaro metu skambėjo Šilutės kultūros ir pramogų centro vokalinis 

ansamblis „Vox libri“, buvo pinami advento vainikai.  

15. Bendruomeninė akcija „Kalėdų žydinti pieva“. Drauge su partneriais Švėkšnos miestelio 

įstaigomis bei bendruomenėmis pagamintos dekoracijos, papuošusios Knygnešių skverelį.  

16. Kalėdų senelio paštas. Tai jau tradicija tapęs renginys Švėkšnos miestelyje. Šiemet paštas 

sulaukė per 60 mažųjų švėkšniškių bei miestelių svečių laiškų. 

 

VII. ŠILUTĖS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO KURUOJAMŲ MĖGĖJŲ 

MENO KOLEKTYVŲ VEIKLA 

 

            Šilutės turizmo informacijos centras kuruoja tris mėgėjų meno kolektyvus:  

 Inkaklių folklorinis ansamblis “Dainoriai” (B kategorija). Per 2021 metus paruoštos 2 

teminės programos „Iš prisiminimų lobyno“ ir  adventinė programa „Leliumai leliumai“. Paruošti 6 

privalomi bei 4 papildomi pasirodymai Šilutės bei Klaipėdos rajonų šventėse. Kolektyvas gavo 
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finansavimą iš Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos – 2 400 Eur ir papildomus 560 Eur 

kolektyvo muzikiniams instrumentams įsigyti, kolektyvas taip pat užsidirbo 202 Eur papildomai 

antrus metus dalyvaudami edukacinėje programoje „Pajauskime Paprūsės istoriją“.  

 Suaugusių žmonių šokių kolektyvas „Šalna“ (A kategorija). Per 2021 metus paruošta 1 

teminė programa. Paruošti 6 privalomi pasirodymai bei 1 papildomas pasirodymas tryliktajame 

respublikiniame suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkurse “Pora už poros“ Prienuose. 

Kolektyvas konkurse laimėjo trečią vietą. Laureatais taip pat tapo kolektyvas iš Šilutės rajono - 

Juknaičių šokių kolektyvas. Kolektyvas gavo finansavimą iš Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo 

programos – 3 000 Eur.  

 Inkaklių kaimo kapela „Ašvelė“ (C kategorija). Paruoštos 3 teminės  programos: 

„Sveikinam Lietuvą“, „Didžiausia vertybė - šeima“, „Dainuoju gimtinei“. Paruošti 4 privalomi bei 5 

papildomi pasirodymai. Kolektyvo „Ašvelė“ nariai yra pagrindiniai organizatoriai muzikinio 

susibūrimo „Suskambėkim“. Susibūrimas 2021 m. sutraukė didelį būrį - net 8 kapelas ir ansamblius 

iš Šilutės bei Klaipėdos rajonų. Kolektyvas gavo finansavimą iš Kultūros plėtros ir paveldo 

puoselėjimo programos - 1 000 Eur. 100 Eur kolektyvas uždirbo papildomai. Kolektyvai savo naujas 

programas pristatė bendruomenėms, pagal projektuose numatytus veiklos planus.  

 

VIII. PROJEKTINĖ VEIKLA 

 

Lietuvos kultūros tarybai buvo pateikta paraiška ir gautas Kultūros rėmimo fondo lėšomis 

finansavimas (8 450 Eur), projektui  „Moliūgų - žibintų festivalis „Mes už šviesą“, dalį finansavimo 

(2 500 Eur) skyrė Šilutė rajono savivaldybė. Festivalis įvyko spalio 22 - 23 d. Švėkšnoje. Projekto 

metu įvykdytos šios veiklos: sukurta 3D vizualizacija, kuri buvo demonstruojama Švėkšnos parko 

tvenkinyje virš vandens, surengta liturginė paroda, koncertas bažnyčioje, dvi ekskursijos po Švėkšnos 

miestelį, visuomenei pristatytos dvi erdvės - vila „Genovefa“ ir Švėkšnos sinagoga. 

Šilutės miesto VVG “Pamario kraštas” buvo pateiktos dvi paraiškos ir gautas ES struktūrinių 

fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansavimas projektams “Šilutės miesto 

ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes“ 

Nr. 08/.6.1-ESFA-T-927-01-0263 ir „Socialinis dialogas: partnerystė gyvensenos kokybei“ Nr. 

08.6.1-ESFA-T-927-01-0476. 

            Projektas “Šilutės miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant 

pagerinti įsidarbinimo galimybes“ pradėtas įgyvendinti 2020 m. birželio mėnesį ir baigtas 2021 m. 

birželio 15 d. Projektui skirtas finansavimas 13 390,90 Eur. Projekto metu įvykdytos šios veiklos: 

buvo vykdomi gidų kursai, parengti 8 kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys gidai. Gidai 

susipažino su Lietuvos turizmo teisės, kultūros, istorijos, geografijos pagrindais, turizmo išteklių 

apžvalga, gido komunikacija ir retorika, bendravimo psichologijos, pirmosios medicinos pagalbos 

pagrindais. Iš projekto lėšų Centras įsigijo 4 imtuvus ekskursijoms vesti ir kompiuterinę įrangą. 

            Projekto „Socialinis dialogas: partnerystė gyvensenos kokybei“ sutartis pasirašyta 2020 m. 

lapkričio 26 d. Veiklas pradėjo vykdyti tik 2021 m., projekto trukmė – 23 mėnesiai. Skirtas 

finansavimas – 33 874,00 Eur. Projektas skirtas integruoti  grįžusius iš emigracijos kraštiečius, 

imigrantus (tame tarpe ir pabėgėlius) į pilnavertį visuomeninį gyvenimą, sudaryti galimybę užmegzti 

glaudesnius ryšius su Šilutės miesto gyventojais, įsijungti į Šilutės miesto NVO veiklą ir susipažinti 

su verslo veiklos galimybėmis Šilutės mieste. Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami 

socialinę integraciją gerinantys renginiai, lietuvių kalbos mokymai imigrantams, kuriama 

bendradarbiavimo platforma. Projektas įgyvendinamas su partneriais - Šilutės rajono savivaldybės 

teritorijoje veikiančios vietos veiklos grupėmis: Asociacija „Lamatos žemė“, Šilutės miesto VVG 
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„Pamario kraštas“ ir Šilutės žuvininkystės regiono VVG „Žuvėjų kraštas". 2021 m. įgyvendintos 

veiklos: surengtas įvadinis seminaras skirtas projekto dalyvių tikslinei grupei suformuoti, surengti 2 

renginiai skirti bendradarbiavimo tinklo kūrimui.  

            Centras partnerio teisėmis kartu su Šilutės rajono savivaldybe įgyvendino projektą „Pažink 

pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu“, kuris finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo 

lėšomis. Projektu „Pažink pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu“ siekiama skatinti ornitologinį 

turizmą e-rinkodaros priemonėmis prioritetiniuose turizmo regionuose. Projekto pagrindinis tikslas 

yra didinti turistų srautus ir skatinti ornitologinį turizmą. Projekto įgyvendinimo metu buvo viešinami 

gamtos paveldo objektai Šilutės rajone bei Neringos savivaldybėje. Sukurtas internetinis puslapis 

www.pauksciukelias.lt. Šis puslapis skirtas registruoti Lietuvoje gyvenančius ir migruojančius 

paukščius ir taip sukurti virtualią enciklopediją-paukščių knygą. Projekto metu sukurtas interaktyvus 

orientacinis žaidimas skirtas mobiliesiems įrenginiams. 

Centras  kartu su 24 partneriais iš Klaipėdos, Tauragės, Neringos, Pagėgių, Šilutės ir Jurbarko 

savivaldybių toliau bendradarbiauja Šilutės kultūros ir pramogų centro nuo 2013 m. inicijuotame 

projekte „Vėtrungių kelias“, kurio tikslas supažindinti keliautojus su unikaliomis vandens kultūrą 

populiarinančiomis tradicijomis ir papročiais, skleisti žinią bei istoriją apie Mažosios Lietuvos krašto 

simbolį - vėtrungę. 

 Toliau vykdomas nuo 2018 m. pradėtas bendras Lietuvos turizmo centrų projektas „Surink 

Lietuvą“, kuris apjungia 60 Lietuvos savivaldybių. Jo tikslas yra paskatinti žmones ne tik keliauti po 

savo kraštą, tačiau ir pažinti kiekvieną jo lopinėlį bei kiekviename aplankytame krašte įsigyti būtent 

to krašto formos magnetuką. Surinkus visas 60 dalių - sujungti jas į vieną visumą - Lietuvos žemėlapį. 

2021 metais Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras bendradarbiaudamas su 10 

Vakarų Lietuvos savivaldybių turizmo informaciniais centrais pradėjo vykdyti projektą „Šv. Jokūbo 

kelias Vakarų Lietuvoje“. Į šį projektą įsijungė ir Centras. Projektas finansuojamas Lietuvos Kultūros 

Tarybos. Jo metu, bendradarbiaujant su vietos ir tikinčiųjų bendruomenėmis, apgyvendinimo ir 

maitinimo įstaigomis, seniūnijomis bus suformuotas ir paženklintas kultūrinis, pažintinis piligriminis 

Šv. Jokūbo kelias per 10 Vakarų Lietuvos savivaldybių: Klaipėdos raj. Klaipėdos m., Palangos m., 

Kretingos raj., Plungės raj., Telšių raj., Šilutės raj., Šilalės raj., Tauragės raj. ir Jurbarko raj. Kelias 

įsilies į bendrą Europos Šv. Jokūbo kelio tinklą, vedantį į Ispaniją. 

Šv. Jokūbo kelias – tai per Lietuvą besidriekiantis tarptautinis, pažintinis, kultūrinis, 

piligriminis kelias, skirtas tiek savarankiškam, tiek organizuotam keliavimui pėsčiomis arba 

dviračiais. Šis piligriminis kelias, einantis per Lietuvą, jungiasi su bendru Europos Šv. Jokūbo kelio 

tinklu. Kelias tęsiasi Lenkijoje, Vokietijoje, jungiasi su Prancūzija, Italija, Portugalija ir veda į 

Santijago de Kompostelą Ispanijoje. 

 

IX. FINANSAVIMAS 

 

2021 m. Šilutės rajono savivaldybė Centrui savarankiškoms funkcijoms atlikti skyrė 101 960 

Eur. 88 770 Eur iš jų buvo skirti Centro darbuotojų darbo užmokesčiui. Specialiosioms programos 

funkcijoms užtikrinti buvo numatyta 18 000 Eur. 6 960 Eur lėšų skirta iš Kultūrinės veiklos 

programos 

Išsamesnė informacija apie Centro finansavimą pateikiama 1 lentelėje. 

 

 

 

 

http://www.pauksciukelias.lt/
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1 lent. Finansavimas 2020 - 2021 m. 

Išlaidų pavadinimas Kasinės išlaidos Eur 

2020 m. 2021 m. Skirtumas -/+ 

Steigėjo tiksliniai asignavimai    

I. Turizmo veiklos užtikrinimas ir plėtra 96455 101960 +5505 

Darbo užmokestis ir soc. draudimas 88970 88770 -200 

Ryšių paslaugos 1544 1400 -144 

Transporto išlaidos 700 1000 +300 

Komandiruotės 68 118 +50 

Kvalifikacijos tobulinimas 90 0 -90 

Komunalinės paslaugos 2810 3901 +1091 

Informacinių tech. išlaidos  36 391 +355 

Kitos išlaidos (apsauga, draudimas, 

kanceliarinės prekės, valymo, ūkinės ir kt. 

priemonės 

2 039 5870 +3831 

Darbdavio socialinę parama 198 200 +2 

Reprezentacinės išlaidos - 310 +310 

Ilgalaikiam turtui įsigyti  - - - 

II. Turizmo veiklos skatinimui skirtų renginių 

Šilutės TIC ir Tradicinių amatų centrui 

Švėkšnoje 

0 0 0 

III. Šilutės r. turizmo išteklių pristatymas 

parodose, verslo misijose. 

3250 0 -3250 

IV. Parengti ir leisti leidinius turistams apie 

Šilutės r. 

0 0 0 

V. Lėšos iš kultūrinės veiklos programos    

Mėgėjų meno kolektyvai 7670 6960 -710 

Lėšos strateginiams renginiams iš biudžeto 3500 2500 -1000 

VI. Centro specialiosios lėšos 20641 18000 -2641 

Darbo užmokestis ir soc. draudimas 5075 5073 -2 

Ryšių paslaugos 120 70 -50 

Medicininių paslaugų iš. 0 29 +29 

Transporto išlaidos  600 612 +12 

Komandiruotės 0 0 0 

Kvalifikacijos kėlimas 0 55 +55 

Komunalinės paslaugos 1222 799 -423 

Informacinės technologijos 100 0 -100 

Kitos išlaidos (renginiams, medžiagoms 

gaminiams, edukacijoms ir kt.) 

13372 11327 -2045 

Programinė ir. licencijų įsigijimas 152 0 -152 

Ilgalaikio turto įsigijimas 0 0 0 

 

2021 m. Centras surinko 19 406 Eur specialiųjų lėšų (2020 m.-19 309 Eur) (žr. 12 pav.). Į tai 

įeina Centro parduoti 11 turizmo paslaugų paketų: “Pamario žuvėjų giliukiai“ (9 pak.) ir „Pajauskime 

Paprūsės istoriją“ (2 pak.) už 6 969,93 Eur., iš kurių  Centras uždirbo 697 Eur pelno (10% antkainis). 

Išskaičiavus Centro patirtas išlaidas organizuojant turizmo paslaugų paketus, Centro 2021 m. 

pajamos siekia 13 133 Eur (2020 m.-13 508 Eur) 
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12 pav. Centro specialiosios lėšos 2019 - 2021 m. 

 

Šaltinis: TIC informacija 

 

Už Amatų centro pravestas edukacines programas iš Kultūros paso gauta 3 327 Eur., lyginant 

su 2020 m. (5 415 Eur.) uždirbta mažiau dėl Lietuvoje įvesto visuotino karantino COVID-19, kuris 

visiškai apribojo neformalųjį ugdymą. 

Kiti uždirbamų pajamų šaltiniai 4 152 Eur buvo: prekyba gaminiais, knygomis, leidiniais, 

suvenyrais, patalpų nuoma ir kt. 

Uždirbtos lėšos naudojamos darbuotojų priemokoms (5 000 Eur.), administracinėms 

išlaidoms (ryšių, komunalinių, transporto išlaikymui), prekėms edukacijoms, medžiagoms gaminių 

gamybai, renginių organizavimui, dalyvavimui renginiuose, turto draudimas, nario mokesčiui ir kt. 

 

X. CENTRO DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 

 

            Nuo 2017 m. lapkričio 28 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Šilutės turizmo informacijos centro 

direktorės pareigas ėjo Rasa Grygelienė. Kol buvo paskelbtas konkursas naujo vadovo pareigoms 

užimti, laikinai direktorės pareigas įstaigoje ėjo turizmo informacijos specialistė Rasa Šeputytė. 

            2021 m. pabaigoje įstaigoje dirbo 6 darbuotojai (4,75 etatai): turizmo vadybininkas - 1 etatas; 

turizmo informacijos specialistas - 1 etatas; IT specialistas - 0,25 etato. Tradicinių amatų centre dirbo 

kultūrinės veiklos vadybininkas - 1 etatas, amatų veiklos vadybininkai - 1 etatas bei 0,5 etato.  

            2021 metais Centras susidūrė su didele darbuotojų kaita (pasikeitė 4 iš 7 darbuotojų). 

Nuo 2018 m. vasario 1 d. Centre panaikintas finansininko etatas. Įstaigos buhalterijos 

administravimas pavestas Šilutės rajono savivaldybės centralizuotos buhalterijos poskyriui.  

 

XI. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

            Centre suformuotas stabilus kvalifikuotų, turinčių aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį 

išsilavinimą, darbuotojų kolektyvas. 2021 metais lėšų darbuotojų kvalifikacijai nebuvo skirta. Centro 

direktorė dalyvavo Asociacijos „Pamario turizmo klasteris“ bei Lietuvos turizmo informacijos centrų 

asociacijos susirinkimuose, Klaipėdos regiono turizmo centrų pasitarimuose, Darnaus jūrinio ir 

pakrančių turizmo veiksmų plano pristatyme, Klaipėdos regiono dviračių takų tinklo analizės 

pristatyme, Turizmo plėtros gairių iki 2025 m. projekto pristatyme, Turizmo renginių vadovų 

22608

19 309 19 406

2019 m. 2020 m. 2021 m.

Eu
ra

i 

Metai
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mokymuose saugos ir sveikatos klausimais,  pasitarimuose dėl Šv. Jokūbo kelio Vakarų Lietuvoje ir 

kituose nuotoliniuose susitikimuose. 

            Turizmo vadybininkė dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare „Regiono kultūros 

sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų dialogo kūrimas bei bendradarbiavimo perspektyvos, 

kuriant naujus kultūros produktus“ ir konferencijoje - mokymuose „Penktojo regiono tapatybė - 

išskirtinumas ir unikalumas“. 

            Kultūros vadybininkė dalyvavo Klaipėdos apskrities regioninės kultūros tarybos nuotolinėje 

konferencijoje. 

 

 

 

 

 

Direktorė     Agnė Abramovičienė 


