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1. ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURIZMO VERSLO 

IŠVYSTYMO ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ 

Šioje galimybių studijos dalyje pateikiama informacija apie Šilutės rajono savivaldybės 

teritorijoje esančius turizmo išteklius, turizmo verslą. 

 

 

 

1.1.BENDRAS ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS-

EKONOMINĖS SITUACIJOS ĮVERTINIMAS 

Geografinė padėtis.Šilutės rajono savivaldybė išsidėsčiusi vakarinėje Lietuvos dalyje, 

prie Kuršių marių. Savivaldybė yra viena iš septynių, sudarančių Klaipėdos regioną. Šilutės 

rajono savivaldybė ribojasi su Klaipėdos regiono Klaipėdos rajono savivaldybe ir Tauragės 

regiono Šilalės rajono, Tauragės rajono, Pagėgių savivaldybėmis, taip pat su Rusijos Federacijos 

Kaliningrado sritimi. Šilutės rajono savivaldybę sudaro 11 seniūnijų: Gardamo, Juknaičių, 

Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų, Šilutės, Švėkšnos, Usėnų, Vainuto, Žemaičių Naumiesčio. 

  

1.1.1. pav. Šilutės rajono savivaldybės geografinė padėtis 
Šaltinis: lt.wikipedia.org 

Šilutės rajono savivaldybė yra svarbių tarptautinių kelių įtakos zonoje. Savivaldybės 

teritoriją šiaurės-pietų kryptimi kerta karšto kelias 141, jungiantis Kauną ir Klaipėdą, kuris 

jungiasi su šalies magistraliniu keliu A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas ir IXB transporto 

koridoriumi Kijevas-Minskas-Vilnius-Klaipėda, sutampančiu su magistraliniu keliu A1 Vilnius-

Kaunas-Klaipėda. Susisiekimui taip pat labai svarbi savivaldybės teritoriją kertanti geležinkelio 

linija Klaipėda-Pagėgiai. Visa tai sudaro strategiškai patogią Šilutės rajono savivaldybės 

geografinę padėtį. 

Šilutės rajono savivaldybės administracinis centras – Šilutės miestas, kuris nuo šalies 

sostinės Vilniaus nutolęs 299 km, nuo Kauno miesto – 204 km, nuo Klaipėdos – 53 km.  
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1.1.1. lentelė. Atstumai nuo Šilutės miesto iki pagrindinių Lietuvos miestų ir Klaipėdos 

regiono turistinių vietovių 

Miestas / turistinė vietovė Atstumas, km 

Vilnius 299 

Kaunas 204 

Klaipėda 53 

Šiauliai 163 

Panevėžys 241 

Rusnė (Šilutės r. sav.) 10 

Uostadvaris (Šilutės r. sav.) 16 

Minija (Mingė) (Šilutės r. sav.) 21 

Kintai (Šilutės r. sav.) 19 

Ventė (Šilutės r. sav.) 24 

Nida (Neringos sav.) 98 

Juodkrantė (Neringos sav.) 69 

Preila (Neringos sav.) 91 

Pervalka (Neringos sav.) 86 

Palanga (Palangos m. sav.) 75 

Šventoji (Palangos m. sav.) 89 

Mosėdis (Skuodo r. sav.) 115 

Kretinga (Kretingos r.) 72 

Žibininkai (Kretingos r.) 83 

Gargždelė (Kretingos r.) 105 

Gargždai (Klaipėdos r. sav.) 62 

Karklė (Klaipėdos r. sav.) 67 

Dreverna (Klaipėdos r. sav.) 36 

Giruliai (Klaipėdos m. sav.) 61 

Smiltynė (Klaipėdos m. sav.) 57 
Šaltinis: www.maps.lt 

Demografinė situacija. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 m. 

pradžioje Šilutės rajono savivaldybėje gyveno 42 447 gyventojai. 2010–2014 m. savivaldybėje, 

kaip ir visoje šalyje, dėl neigiamo gyventojų prieaugio ir neigiamos neto migracijos gyventojų 

skaičius mažėjo. Minimu laikotarpiu savivaldybė neteko 11 proc. gyventojų – daugiau nei 

vidutiniškai Klaipėdos regionas ar Lietuva (virš 6 proc.). Ryškiausias savivaldybės gyventojų 

skaičiaus mažėjimas stebimas 2010–2011 m.Kitose regiono savivaldybėse taip pat stebimas 

gyventojų skaičiaus mažėjimas, išskyrus Klaipėdos rajono ir Neringos savivaldybes, kuriose 

2010–2014 m. laikotarpiu gyventojų skaičius atitinkamai išaugo 0,5 proc. ir 14,5 proc. 

1.1.2. lentelė. Gyventojų skaičius 2010–2014 m. 

Teritorija / Metai 2010 2011 2012 2013 2014 Pokytis, proc. 

Lietuvos Respublika 3141976 3052588 3003641 2971905 2943472 -6,3 

Klaipėdos regionas 350306 340047 334744 331553 329013 -6,1 

Šilutės r. sav. 47713 45380 44040 43218 42447 -11,0 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Gyventojų tankis (gyventojų skaičius viename km²) Šilutės rajono savivaldybėje 2014 m. 

pradžioje siekė 24,9 (Klaipėdos regiono tankis – 63,2, Lietuvos – 45,1).Iš visų regiono 

savivaldybių mažesnis nei Šilutės rajono savivaldybėje gyventojų tankis stebimas tik Skuodo 

rajono savivaldybėje (20,8). 

2014 m. pradžioje Šilutės rajono savivaldybėje gyveno 7204 vaikai (0–15 metų amžiaus). 

Jie sudarė 17,0 proc. visų savivaldybės gyventojų. Tais pačiais metais regione ir šalyje šios 
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amžiaus grupės gyventojų dalis buvo mažesnė (atitinkamai 16,4 proc. ir 15,7 proc.).Nepaisant to, 

2010–2014 m. pradžios laikotarpiu vaikų dalis bendrame gyventojų skaičiuje sumažėjo 1,8 proc. 

p., kai regione nekito, o šalyje mažėjo žymiai lėčiau – 0,5 proc. p. 

Darbingo amžiaus gyventojų skaičius taip pat turi mažėjimo tendenciją. 2014 m. 

pradžioje Šilutės rajono savivaldybėje gyveno 26169 darbingo amžiaus gyventojai, kurie sudarė 

61,6 proc. visų savivaldybės gyventojų. Šis savivaldybės rodiklis mažesnis nei regione (61,8 

proc.) ir šalyje (61,9 proc.). Lyginant 2014 ir 2010 m. duomenis, darbingo mažiaus gyventojų 

dalis nuo visų gyventojų savivaldybėje sumažėjo 0,7 proc. p., regione – 1,7 proc. p., šalyje – 0,6 

proc. p. 

2014 m. pradžioje Šilutės rajono savivaldybėje gyveno 9074 pensinio amžiaus 

gyventojai, o jų dalis bendrame gyventojų skaičiuje siekė 21,4 proc. 2010–2014 m. pradžios 

laikotarpiu pensinio amžiaus gyventojų dalis savivaldybėje išaugo 2,5 proc. p. – sparčiau nei 

regione (1,7 proc. p.) ir šalyje (1,1 proc. p.). Nežiūrint to, 2014 m. pradžioje pensinio amžiaus 

gyventojų dalis savivaldybėje buvo mažesnė nei regione (21,8 proc.) ir šalyje (1,1 proc.). 

1.1.3. lentelė. Gyventojų struktūra pagal amžiaus grupes 2010–2014 m. pradžioje 

Teritorija / Metai 2010 2011 2012 2013 2014 Pokytis, proc. p. 

Vaikai iki 15 m. amžiaus, proc. 

Lietuvos Respublika 16,2 16,1 16,0 15,8 15,7 -0,5 

Klaipėdos regionas 16,4 16,7 16,6 16,5 16,4 0,0 

Šilutės r. sav. 18,8 18,1 17,8 17,4 17,0 -1,8 

Darbingo amžiaus gyventojai, proc. 

Lietuvos Respublika 62,5 61,9 61,6 61,7 61,9 -0,6 

Klaipėdos regionas 63,5 62,2 61,8 61,8 61,8 -1,7 

Šilutės r. sav. 62,3 61,3 61,1 61,3 61,6 -0,7 

Pensinio amžiaus gyventojai, proc. 

Lietuvos Respublika 21,3 22,0 22,4 22,5 22,4 1,1 

Klaipėdos regionas 20,1 21,1 21,6 21,7 21,8 1,7 

Šilutės r. sav. 18,9 20,6 21,1 21,3 21,4 2,5 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Šilutės rajono savivaldybėje gimstamumą viršijantis mirtingumas lemia neigiamą 

natūralų gyventojų prieaugį. 2013 m. savivaldybėje mirė 137 žmonėmis daugiau nei gimė. 

Neigiamas gyventojų prieaugis 2010–2013 m. vyravo tiek savivaldybėje, tiek regione ir šalyje. 

Analizuojamu laikotarpiu neigiamas gyventojų prieaugis Šilutės rajono savivaldybėje sumažėjo 

trečdaliu (33,2 proc.), kai regione ir šalyje išaugo (atitinkamai 4,5 proc. ir 1,6 proc.). Iš visų 

regiono savivaldybių, teigiamas gyventojų prieaugis buvo stebimas Neringos savivaldybėje (visu 

2010–2013 m. laikotarpiu) ir Klaipėdos rajono savivaldybėje (2010 m. ir 2013 m.). 

2013 m. neigiamas natūralus gyventojų prieaugis, tenkantis 1 000-iui gyventojų, Šilutės 

rajono savivaldybėje siekė -3,2 ir 39,1 proc. buvo didesnis nei vidutiniškai regione, tačiau 

17,9 proc. mažesnis nei šalyje. 

1.1.4. lentelė. Natūralus gyventojų prieaugis 2010–2013 m. 

Teritorija / Metai 2010 2011 2012 2013 Pokytis, proc. 

Lietuvos Respublika -11444 -10769 -10479 -11626 1,6 

Klaipėdos regionas -719 -818 -585 -751 4,5 

Šilutės r. sav. -205 -188 -112 -137 -33,2 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Prie gyventojų skaičiaus mažėjimo prisideda ne tik neigiamas gyventojų prieaugis, bet ir 

neigiama neto migracija, kuri parodo skirtumą tarp išvykstančių ir atvykstančių gyventojų 

skaičiaus. Neigiama neto migracija Šilutės rajono savivaldybėje, kaip ir regione bei šalyje, išliko 
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visu 2010–2013 m. laikotarpiu. Klaipėdos regione teigiama neto migracija fiksuojama Klaipėdos 

rajono savivaldybėje (2011–2013 m.), Neringos savivaldybėje (2010–2013 m.) ir Palangos 

miesto savivaldybėje (2013 m.). 2010–2013 m. laikotarpiu migracija Šilutės rajone mažėjo 

lėčiau (70,2 proc.) nei regione (81,2 proc.) ir šalyje (78,4 proc.). Minimu laikotarpiu 

savivaldybėje neto tarptautinė migracija sumažėjo nuo -1 951 (2010 m.) iki -442 (2013 m.), 

tačiau padidėjo vidaus migracija (nuo -177 – 2010 m. iki -192 – 2013 m.). 

Migracijos mastai Šilutės rajono savivaldybėje yra žymiai didesni nei regione ir šalyje. 

2013 m. 1 000–iui gyventojų tenkanti neto migracija Šilutės rajono savivaldybėje siekė –14,8 ir 

buvo 2,7 karto didesnė nei regione ir 2,6 karto – nei šalyje.  

1.1.5. lentelė. Neto migracija 2010–2013 m. 

Teritorija / Metai 2010 2011 2012 2013 Pokytis, proc. 

Lietuvos Respublika -77944 -38178 -21257 -16807 -78,4 

Klaipėdos regionas -9540 -4485 -2603 -1789 -81,2 

Šilutės r. sav. -2128 -1152 -712 -634 -70,2 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Užimtumas ir darbo rinka.Vidutinis metinis užimtųjų skaičius Šilutės rajono 

savivaldybėje  didėjo 2010–2012 m., tačiau 2013 m. sumažėjo ir nuo 2010 m. lygio atsiliko 6,0 

proc. Užimtųjų skaičius regione, lyginant 2010 m. ir 2013 m., išaugo 5,9 proc., šalyje – 3,6 proc. 

Užimtųjų skaičius didėjo ir daugumoje regiono savivaldybių, išskyrus Neringos savivaldybę, 

kurioje šis rodiklis nekito. 

Analizuojant užimtųjų gyventojų dalį nuo visų gyventojų pastebima, kad 2013 m. 

Šilutės rajono savivaldybėje užimtųjų gyventojų dalis (43,9 proc.) buvo panaši į užimtųjų 

gyventojų dalį šalyje (43,7 proc.), tačiau mažesnė nei regione (46,4 proc.). 

1.1.6. lentelė. Vidutinis metinis užimtųjų skaičius 2010–2013 m., tūkst. 

Teritorija / Metai 2010 2011 2012 2013 Pokytis, proc. 

Lietuvos Respublika 1247,7 1253,6 1275,7 1292,8 3,6 

Klaipėdos regionas 144,6 148,3 153,3 153,1 5,9 

Šilutės r. sav. 20,0 20,5 21,4 18,8 -6,0 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2013 m. registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (nedarbo lygis) 

Šilutės rajono savivaldybėje siekė 14,0 proc. ir buvo didesnis nei regione (9,4 proc.), šalyje (10,9 

proc.) ir daugumoje regiono savivaldybių (išskyrus Skuodo rajono savivaldybę). Nedarbo lygis 

savivaldybėje, kaip ir regione bei šalyje 2010–2013 m.tendencingai mažėjo, tačiau savivaldybėje 

mažėjo lėčiausiai. 

1.1.7. lentelė. Registruotų bedarbių ir darbingo mažiaus gyventojų santykis 2010–

2013 m., proc. 

Teritorija / Metai 2010 2011 2012 2013 Pokytis, proc. 

Lietuvos Respublika 15,9 13,1 11,7 10,9 -5,0 

Klaipėdos regionas 15,3 12,3 10,4 9,4 -5,9 

Šilutės r. sav. 16,3 15,6 15,2 14,0 -2,3 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2013 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Šilutės rajono savivaldybėje siekė 

526,5 EUR ir buvo mažesnis nei regione (628,8 EUR) ir šalyje (646,3 EUR). 2010–2013 m. 

laikotarpiu darbo užmokestis savivaldybėje nuolat augo ir šis augimas siekė 10,6 proc. 
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1.1.8. lentelė. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2010–2013 m., EUR 

Teritorija / Metai 2010 2011 2012 2013 Pokytis, proc. 

Lietuvos Respublika 575,8 592,5 615,1 646,3 12,2 

Klaipėdos regionas 576,0 586,0 603,8 628,8 9,2 

Šilutės r. sav. 476,1 481,1 499,3 526,5 10,6 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2014 m. pradžioje  savivaldybėje veikė 495 (76,4 proc.) mikroįmonės, 131 (20,2 proc.) 

maža įmonė, 20 (3,1 proc.) vidutinių ir 2 (0,3 proc.) stambios įmonės. 2010–2014 m. labiausiai 

pakito smulkų verslą vystančių, 0–4 darbuotojus turinčių įmonių skaičius – išaugo 24 įmonėmis. 

1.1.10. lentelė. Veikiančių įmonių skaičius pagal darbuotojų skaičių Šilutės rajono 

savivaldybėje 2010–2014 m. pradžioje  

Darbuotojų 

skaičius / Metai 
2010 2011 2012 2013 2014 Pokytis, vnt. 

0–4 darbuotojai 318 358 319 322 342 24 

5–9 darbuotojai 143 139 140 144 153 10 

10–19 darbuotojų 87 81 67 81 84 -3 

20–49 darbuotojai 56 48 53 47 47 -9 

50–99 darbuotojai 18 16 14 15 12 -6 

100–149 darbuotojai 6 3 4 5 6 0 

150–249 darbuotojai 7 6 3 2 2 -5 

250–499 darbuotojai 0 0 1 1 1 1 

500–999 darbuotojai 1 1 1 1 1 0 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Iš daugiausiai darbo vietų kūrusių Šilutės rajono savivaldybės įmonių, 2014 m. pradžioje 

AB „Šilutės baldai“ dirbo 761 darbuotojas, UAB „Germanika“ – 570, ABF „Šilutės Rambynas“ 

– 177, UAB „Klasmann-Deilmann Šilutė“ – 163, UAB „Šilutės prekyba“ – 128. Šios įmonės 

koncentruojasi Šilutės mieste arba netoli jo. 

1.1.11. lentelė. Didžiausios įmonės pagal darbuotojų skaičių Šilutės rajono 

savivaldybėje 2014 m. pradžioje 

Eil. 

nr. 
Pavadinimas Pagrindinė veiklos rūšis 

Darbuotojų 

skaičius 

Veiklos 

vykdymo vieta 

1. AB „Šilutės baldai“ Baldų gamyba 761 Šilutės m. 

2. UAB „Germanika“ Baldų gamyba 570 Sakūtėlių k., 

Saugų sen. 

3. ABF „Šilutės rambynas“ Pieno gaminiai 177 Šilutės m. 

4. UAB „Klasmann-

Deilmann Šilutė“ 

Durpių substratų gamyba 163 Traksėdžių k., 

Šilutės sen. 

5. UAB „Šilutės prekyba“ Mažmeninė prekyba maisto, 

namų apyvokos ir ūkinėmis 

prekėmis 

128 Šilutės m. 

Šaltinis: rekvizitai.lt 

 

Daugiau nei pusę (55,1 proc.) ūkio subjektų 2014 m. pradžioje veikė paslaugų sektoriuje. 

Didžiausias įmonių skaičius šioje veiklos sferoje telkėsi į transporto ir saugojimo (78), meninės, 

pramoginės ir poilsio organizavimo veiklos (72), švietimo (42) paslaugas. 2010–2014 m. 

veikiančių ūkio subjektų skaičius kilo paslaugų ir žemės ūkio sektoriuose, tuo tarpu pramonės, 

statybos ir prekybos sektoriuose – mažėjo. Labiausiai išaugo žemės ūkio (14) bei transporto ir 

saugojimo (9) ūkio subjektų, sumažėjo – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos (8) bei 

didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto (7) 

ūkio subjektų. 
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1.1.12. lentelė. Veikiančių ūkio subjektų pasiskirstymas pagal pagrindinius verslo 

sektorius Šilutės rajono savivaldybėje 2010–2014 m. pradžioje, proc. 

Verslo sektorius 

/ Metai 
2010 2011 2012 2013 2014 

Pokytis, 

proc. p. 

Žemės ūkis (A) 5,1 5,7 5,7 5,7 6,3 1,2 

Pramonė (B-E) 10,3 9,9 9,9 10,6 9,9 -0,4 

Statyba (F) 7,5 6,9 7,1 6,7 6,9 -0,6 

Prekyba (G) 23,7 23,7 22,5 21,7 21,8 -1,9 

Paslaugos (H-S) 53,4 53,8 54,8 55,3 55,1 1,7 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos.2013 m. Šilutės rajono savivaldybėje, 

remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, apgyvendinimo paslaugas teikė 21 

apgyvendinimo įstaiga ir tai buvo didžiausias rodiklis 2010–2013 m. laikotarpiu. Minimu 

laikotarpiu apgyvendinimo įstaigų skaičius savivaldybėje tendencingai augo ir siekė 

162,5 proc.Šis Šilutės rajono savivaldybės apgyvendinimo įstaigų skaičiaus pokytis buvo 

didesnis nei šalyje (34 proc.), regione (50 proc.) ir visose regiono savivaldybėse. 

1.1.13. lentelė. Apgyvendinimo įstaigų skaičius 2010–2013 m. 

Teritorija / Metai 2010 2011 2012 2013 Pokytis, proc. 

Lietuvos Respublika 908 966 1032 1217 34,0 

Klaipėdos regionas 334 374 422 501 50,0 

Šilutės r. sav. 8 11 16 21 162,5 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2011–2013 m. laikotarpiu Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje apgyvendinimo 

paslaugas teikiančių subjektų užimtumas kito netolygiai: 2010–2011m. apgyvendintų turistų 

išaugo nuo 8 522 iki 10 907, o 2012–2013 m. sumažėjo (2012 m. iki 9 413 apgyvendintų turistų, 

2013 m. – iki 8 291). 2013 m., lyginant su 2010 m., savivaldybės apgyvendinimo įstaigose 

apgyvendintų svečių skaičius sumažėjo 2,7 proc. Regione ir šalyje apgyvendintų turistų skaičius 

augo visu 2010–2013 m. laikotarpiu ir 2013 m. šis rodiklis buvo aukštesnis nei 2010 m. 

1.1.14. lentelė. Apgyvendintų svečių skaičius apgyvendinimo įstaigose 2010–2013 m. 

Teritorija / Metai 2010 2011 2012 2013 Pokytis, proc. 

Lietuvos Respublika 1552874 1792626 1977526 2184456 40,7 

Klaipėdos regionas 336074 385049 423504 454895 35,4 

Šilutės r. sav. 8522 10907 9413 8291 -2,7 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Iš 9 413 per 2012 m. Šilutės rajone apgyvendintų svečių, 2612 arba 31,5 proc. sudarė 

užsienio svečiai.Apgyvendintų užsieniečių svečių dalis nuo viso apgyvendinto svečių skaičiaus 

2013 m. savivaldybėje buvo mažiausia visu 2010–2013 m. laikotarpiu, taip pat mažesnė nei 

regione (39,2 proc.) ir šalyje (56,5 proc.). 

1.1.15. lentelė. Apgyvendintų užsieniečių svečių apgyvendinimo įstaigose dalis 2010–

2013 m., proc. 

Teritorija / Metai 2010 2011 2012 2013 Pokytis, proc. p. 

Lietuvos Respublika 54,1 56,0 56,9 56,5 2,4 

Klaipėdos regionas 34,9 37,2 39,1 39,2 4,3 

Šilutės r. sav. 37,5 42,1 41,1 31,5 -6,0 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2013 m. Šilutės rajono savivaldybėje vienas svečias apgyvendinimo įstaigoje vidutiniškai 

apsistodavo 2,0 nakvynėms – trumpiau nei vidutiniškai Lietuvoje (2,5 nakvynėms) ir regione 

(3,1 nakvynėms). 
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2013 m. numerių užimtumas savivaldybės viešbučiuose ir moteliuose siekė 28,0 proc. ir 

buvo mažesnis nei regione (54,8 proc.) ir šalyje (42,9 proc.). Numerių užimtumas 2010–2013 m. 

savivaldybėje išaugo 2,7 proc. p., regione – 34,3 proc. p., šalyje – 10,4 proc. p. 

Šilutės rajono savivaldybėje pakankamai išplėtotas kaimo turizmo sodybų tinklas –2013 

m. savivaldybėje veikė 16 kaimo turizmo sodybų. 2010–2012 m. laikotarpiu kaimo turizmo 

sodybų skaičius nuolat mažėjo (nuo 15 sodybų 2010 m. iki 11 – 2012 m.), tačiau 2013 m. 

padidėjo. 2013 m. kaimo turizmo sodybose, esančiose savivaldybės teritorijoje, buvo 

apgyvendinta 3,8 tūkst. turistų, kuriems buvo suteikta 8,1 tūkst. nakvynių. 

Šalia apgyvendinimo paslaugų svarbi turizmo paslaugų sudėtinė dalis yra maitinimo 

paslaugos. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2013 m. pabaigoje Šilutės 

rajono savivaldybėje veikė 38 maitinimo įstaigos.Vertinant 2010–2013 m. laikotarpį, maitinimo 

paslaugas teikiančių įstaigų skaičius savivaldybėje nuolat augo ir 2013 m., lyginant su 2010 m., 

buvo 31,0 proc. didesnis.Pagal šį rodiklį Šilutės rajono savivaldybė lenkė tiek regiono, tiek šalies 

rodiklius (kur maitinimo įstaigų skaičius palyginamaisiais metais didėjo atitinkamai 16,9 proc. ir 

9,4 proc.). 

1.1.16. lentelė. Maitinimo įstaigų skaičius 2010–2013 m. pabaigoje 

Teritorija / Metai 2010 2011 2012 2013 Pokytis, proc. 

Lietuvos Respublika 3080 3107 3179 3369 9,4 

Klaipėdos regionas 437 445 468 511 16,9 

Šilutės r. sav. 29 31 35 38 31,0 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Pagal 1 000-iui gyventojų tenkantį maitinimo paslaugas teikiančių įstaigų skaičių 

2013 m. pabaigoje Šilutės rajono savivaldybei teko 0,9 maitinimo įstaigos ir šis rodiklis 

nežymiai atsiliko nuo Lietuvos rodiklio (1,1). Regiono 1 000-iui  gyventojų teko 1,5 maitinimo 

įstaigos. Aukštesnį regiono rodiklį lėmė Neringos savivaldybės (13,9) ir Palangos miesto 

savivaldybės (6,3) rodikliai. 

Maitinimo įstaigų vietų 2013 m. pabaigoje savivaldybėje buvo 2,8 tūkst. Vietų skaičius 

maitinimo įstaigose, kaip ir pačių maitinimo įstaigų skaičius, didėjo visu 2010–2013 m. 

laikotarpiu. Šis didėjimas siekė 40,0 proc., regione – 35,4 proc., šalyje – 16,4 proc. Vertinant 

maitinimo įstaigų vietų skaičių, tenkantį 1 000–iui gyventojų, stebima ta pati tendencija, kaip ir 

su maitinimo įstaigų skaičiumi 1 000-iui gyventojų. 2013 m. pabaigoje šis rodiklis savivaldybėje 

siekė 65 ir buvo mažesnis nei šalyje (73) ir regione (99). 
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1.2. TURIZMO PLANAVIMO DOKUMENTŲ TRUMPAS VERTINIMAS 

1.2.1. lentelė. Turizmo planavimo dokumentai Šilutės rajono savivaldybėje 

Dokumento 

tipas 

Dokumento 

pavadinimas 

Dokumento 

priėmimo 

duomenys 

Nuostatos Nuorodos 

Bendrojo 

plano  

projektas 

Klaipėdos 

apskrities 

teritorijos 

bendrojo 

(generalinio) 

plano 

projektas 

Netaikoma 1. Siekiant kurortinės teritorijos statuso, 

plėtoti Rusnės-Kintų miestelius. Šiose 

vietovėse turi būti plėtojama 

apgyvendinimo, sveikatingumo, fizinės 

kultūros, maitinimo, pramogų 

infrastruktūra, turizmo ir poilsio 

paslaugos, atitinkančios gamtos išteklius 

ir sezoninius turizmo rinkų poreikius. 

2. Kaip turizmo paslaugų centrus plėtoti 

Šilutės miestą, Rusnės, Kintų, Švėkšnos, 

Gardamo miestelius, Juknaičių kaimą. 

Turizmo paslaugų centruose plėtojamos 

ekskursijų, turizmo informacijos, gidų, 

apgyvendinimo, vežimo, maitinimo, 

pramogų ir kitos turizmo paslaugos. 

Miestų/miestelių bendruosiuose ar 

teritorijų detaliuosiuose planuose turi 

būti rezervuotos teritorijos viešajai 

turizmo infrastuktūrai (pėsčiųjų ir 

dviračių takai, informacijos sistema, 

viešieji paplūdimiai, prieplaukos, 

vasaros ir žiemos sporto, sveikatingumo 

aikštelės ir kt.)plėtoti, suformuotos 

palankios sąlygos ir infrastruktūra 

turizmo verslo plėtoti. 

3. Rusnės ir Kintų miesteliuose plėtoti 

vandens pramogas (žvejybą, maudynes 

atviruose vandens telkiniuose ir 

uždarose patalpose, SPA ir kt.) bei 

sportą (buriavimo, jėgos aitvarų, 

burlenčių ir kt.). 

4. Įrengti arba rekonstruoti 

esamusviešuosius tualetus Šilutės 

mieste, Rusnės ir Kintų miesteliuose. 

5. Ties Kintais plėtoti viešųjų 

paplūdimių infrastruktūrą ir paslaugas. 

6. Turistų lankymui pirmiausiai siūloma 

paruošti tikdalinai lankymui paruoštą H. 

Zudermano ąžuolą ir neparuoštą 

lankymui Svencelės valstybinį 

telmologinį draustinį. 

http://www

.am.lt/VI/i

ndex.php#a

/14943 

Bendrasis 

planas 

Šilutės 

rajono 

savivaldybės 

teritorijos 

bendrasis 

planas 

2010 m. 

lapkričio 25 

d. Šilutės 

rajono 

savivaldybės 

tarybos 

sprendimas 

Nr. T1-1586 

1. Atitinkamų urbanizuotų vietų ir 

kaimų (kultūros paveldo vietovių) 

apsaugai, teisės aktais nustatyta tvarka, 

turi būti steigiami kultūriniaidraustiniai. 

Todėl būtina parengti Šilutės miesto 

istorinės dalies, Rusnės miesto istorinės 

dalies, Rusnės miesto istorinės dalies 

vad. Skirvytėle, Katyčių miestelio 

istorinės dalies, Minijos kaimo 

gyvenvietės specialiuosius planus. 

http://www

.silute.lt/pu

bl/terit_pla

navimas/B

endrieji/BP

L_Silute/2

010_T1_15

86_BPL_S

ilute.htm 
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Dokumento 

tipas 

Dokumento 

pavadinimas 

Dokumento 

priėmimo 

duomenys 

Nuostatos Nuorodos 

2. Parengti Šilutės dvaro sodybos, vad. 

Šojaus specialųjį planą. 

3. Reikia organizuoti parengimą 

Švėkšnos dvaro sodybos, Macikų dvaro 

sodybos, Vilkėno dvaro sodybos bei 

Stemplių dvaro sodybos fragmentų 

specialiųjų planų. 

4. Būtina periodiškai organizuoti 

piliakalnių tvarkymą ir juos supančias 

teritorijas, numatant turistinių maršrutų 

vystymui panaudojimo galimybę. 

Strateginis 

plėtros 

planas 

Šilutės 

rajono 

savivaldybės 

2015–2024 

metų 

strateginis 

plėtros 

planas 

2013 m. 

spalio 24 d. 

Šilutės 

rajono 

savivaldybės 

tarybos 

sprendimas 

Nr. T1-922 

1.Vandens telkinių pakrančių tvarkymas 

gyvenvietėse (fin. šaltinis – ES pramos 

lėšos (toliau – ES), suma – 

750 tūkst. Lt, vykdytojas – Ūkio skyrius, 

seniūnijos). 

2. Uostadvario vasaros ir Vorusnės 

vasaros polderiųrenovavimas, pritaikant 

turizmui (fin. šaltinis – ES, suma – 3 

800 tūkst. Lt) 

3. Veiviržo draustinio ir kt. pažintinių 

takų sukūrimas ir įrengimas (fin. šaltinis 

– ES, suma – 1 800 tūkst. Lt, vykdytojas 

– Nemuno deltos regioninis parkas, 

Ūkio skyrius). 

4. Poilsio aikštelių prie lankytinų 

objektų gamtoje (prie dviračių ir 

pasivaikščiojimo takų)  ir vandens 

telkinių (vandens turizmo trasų) 

įrengimas ir priežiūra (fin. šaltinis –ES, 

suma – 2 000 tūkst. Lt, vykdytojas – 

Architektūros ir urbanistikos skyrius). 

5. Nuorodų apie lankytinus objektus 

įrengimas ir priežiūra (fin. šaltinis – 

Savivaldybės biudžeto lėšos (toliau – 

SB), suma – 27 tūkst. Lt, vykdytojas – 

Kultūros skyrius, seniūnijos). 

6. Pažintinių takų: Nendrių ratai, 

Aukštumalos, Žalgirių, Pakalnės ir kt. 

renovavimas (fin. šaltinis – ES, suma – 

200 tūkst Lt, vykdytojas – Nemuno 

deltos regioninis parkas, Ūkio skyrius). 

7. Auto turizmo trasų „Pajūrio parkų 

žiedas“: Ventės (ŠV) kilpa, Šilininkų 

(PR) kilpa, Rusnės (C) kilpa įrengimas 

(fin. šaltinis – SB, suma – 90 tūkst. Lt, 

vykdytojas – TIC, Architektūros ir 

urbanistikos skyrius). 

8. Rekreacinių takų įrengimas ir jų 

priežiūra (fin. šaltinis – SB, suma – 350 

tūkst. Lt, vykdytojas – Ūkio skyrius). 

9. Vandens turizmo centrų vystymas 

(fin. šaltinis –ES, suma – 5 000 tūkst. Lt, 

vykdytojas – Ūkio skyrius). 

http://www

.infolex.lt/s

ilute/Defau

lt.aspx?Id=

3&DocId=

28649#_ftn

1 



12 
 

Dokumento 

tipas 

Dokumento 

pavadinimas 

Dokumento 

priėmimo 

duomenys 

Nuostatos Nuorodos 

10. Žvejybos ir vandens turizmo sąsajų 

stiprinimas bei naujos strategijos 

parengimas (fin. šaltinis – ES, suma – 

50 tūkst. Lt, vykdytojas – Planavimo ir 

plėtros skyrius, Kultūros skyrius). 

11. Senųjų amatų verslo pritaikymas 

turizmui seniūnijose edukacinei ir 

turizmo populiarinimo veiklai (fin. 

šaltinis – SB, suma 18 tūkst. Lt, 

vykdytojas – Amatų centras, Senųjų 

kaimo tradicijų kultūros centras, Salos 

etnokultūros ir informacijos centras, 

Žemaičių krašto etnokultūros centras, 

Šilutės muziejus). 

12. Parkų atnaujinimas ir jų pritaikymas 

turizmui (fin. šaltinis – ES, suma 1 500 

tūkst. Lt, vykdytojas – Planavimo ir 

plėtros skyrius, Turizmo informacinis 

centras). 

13. Turistinių maršrutų kūrimas, 

įregistravimas ir įtraukimas į 

tarptautinius ir respublikinius tematinius 

turizmo kelius (fin. šaltinis – SB, suma – 

135 tūkst. Lt, vykdytojas – Planavimo ir 

plėtros skyrius, Turizmo informacinis 

centras, Kultūros skyrius). 

14. Vykdoma priežiūra, 

bendradarbiaujant su savininkais bei 

juos konsultuojant, siekiant išsaugoti 

Rusnės medinę architektūrą, ją 

pritaikant kultūriniam turizmui (fin. 

šaltinis – valstybės biudžeto lėšos (toliau 

– VB), suma – 8 000 tūkst. Lt, 

vykdytojas – Planavimo ir plėtros 

skyrius, Kultūros skyrius, Rusnės 

seniūnija, Salos etnokultūros ir 

informacijos centras). 

15. Šilutės (vad. H. Šojaus) dvaro 

pastatų restauravimas, populiarinant 

Mažosios Lietuvos regiono kultūrą ir 

turizmą (fin. šaltinis – ES, suma – 9 000 

tūkst. Lt, vykdytojas – Planavimo ir 

plėtros skyrius, Kultūros skyrius, Šilutės 

muziejus, Turizmo informacinis 

centras). 

16. Tarptautinio memorialo Macikuose 

įkūrimas ir Šilutės muziejaus filialo 

sutvarkymas (fin. šaltinis – ES ir SB, 

suma – 2 000 tūkst. Lt – ES ir 20 tūkst. 

LT – SB, vykdytojas – Planavimo ir 

plėtros skyrius, Šilutės muziejus, Šilutės 

seniūnija). 

17. Edukacinių programų, paslaugų 

sukūrimas kultūrinio turizmo paslaugų 
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Dokumento 

tipas 

Dokumento 

pavadinimas 

Dokumento 

priėmimo 

duomenys 

Nuostatos Nuorodos 

vartotojams (fin. šaltinis – SB ir kiti 

finansavimo šaltiniai (toliau – KT), 

suma – 63 tūkst. Lt – SB ir 288 tūkst. Lt 

– KT, vykdytojas – Turizmo 

informacijos centras, kultūros centrai, 

Šilutės muziejus). 

18. Atraktyvaus kultūrinio turizmo kelio 

„Vėtrungių kelias“ sukūrimas ir 

įgyvendinimas  (fin. šaltinis – SB ir KT, 

suma – 27 tūkst. Lt – SB ir 770 tūkst. Lt 

– KT, vykdytojas – Kultūros skyrius, 

Šilutės kultūros ir pramogų centras, 

Kintų Vydūno kultūros centras, Salos 

etnokultūros ir informacijos centras, 

Šilutės muziejus). 

19. Kultūros paveldo išsaugojimo ir 

pritaikymo turizmui strategijos 

atnaujinimas (fin. šaltinis – SB, suma – 

450 tūkst. Lt, vykdytojas – Kultūros 

skyrius, seniūnijos, kultūros centrai, 

Šilutės muziejus). 

20. Šilutės savivaldybės muziejų 

modernizavimas, ekspozicijose 

pritaikant „gyvų muziejų“ idėją (fin. 

šaltinis – ES, suma – 4 000 tūkst. Lt, 

vykdytojas – Planavimo ir plėtros 

skyrius, Šilutės muziejus, Žemaičių 

krašto etnokultūros centras, Kintų 

Vydūno kultūros centras). 

21. Pažintinių-tematinių turų turizmo 

organizatoriams, kultūros darbuotojams, 

turizmo informacijų centrams bei 

žiniasklaidai organizavimas (fin. šaltinis 

– SB, suma – 45 tūkst. Lt, vykdytojas – 

Planavimo ir plėtros skyrius, TIC). 

22. Senųjų kapinių tvarkymas (fin. 

šaltinis – SB ir VB, suma – 771 tūkst. Lt 

– SB ir 18 tūkst. Lt – VB, vykdytojas – 

Seniūnijos). 

23. Turizmo išteklių duomenų bazės, 

atitinkančios Nacionalinės turizmo 

informacijos sistemos reikalavimus, 

palaikymas ir savalaikis atnaujinimas 

(fin. šaltinis – SB, suma – 9 tūkst. Lt, 

vykdytojas – Planavimo ir plėtros 

skyrius, TIC). 

24. Turizmo paslaugų paketo sukūrimas 

(fin. šaltinis – SB, suma – 135 tūkst. Lt, 

vykdytojas – Planavimo ir plėtros 

skyrius, TIC). 

25.Tyrimo atlikimas, siekiant nustatyti 

potvynio turizmo infrastruktūros 

poreikius ir objektų spektrą, ir 

inicijavimas infrastruktūros 
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Dokumento 

tipas 

Dokumento 

pavadinimas 

Dokumento 

priėmimo 

duomenys 

Nuostatos Nuorodos 

sukūrimui(fin. šaltinis – ES, suma – 450 

tūkst. Lt, vykdytojas – Planavimo ir 

plėtros skyrius). 

26.Ornitologinio turizmo populiarinimas 

(fin. šaltinis – SB, suma – 90 tūkst. Lt, 

vykdytojas – Planavimo ir plėtros 

skyrius, TIC). 

27. Vandens turizmo populiarinimas(fin. 

šaltinis – SB, suma – 90 tūkst. Lt, 

vykdytojas – Planavimo ir plėtros 

skyrius, TIC, Nemuno deltos regioninis 

parkas, Rusnės Kaimo turizmo 

draugija). 

28. Paukščių stebėjimo infrastruktūros 

vystymo projekto parengimas ir 

įgyvendinimas (fin. šaltinis –ES, suma – 

450 tūkst. Lt, vykdytojas – TIC, 

Nemuno deltos regioninis parkas, 

NVO). 

29. Bendros apgyvendinimo paslaugų 

rezervavimo sistemos, įtraukiant 

viešbučius, kaimo turizmo sodybas bei 

teikiant informaciją apie poilsio 

galimybes, sukūrimas ir įdiegimas (fin. 

šaltinis – SB, suma – 27 tūkst. Lt, 

vykdytojas – Planavimo ir plėtros 

skyrius, TIC). 

30. Turizmo verslo atstovų dalyvavimo 

verslo parodose ir misijose rėmimas ir 

skatinimas (fin. šaltinis – SB, suma – 18 

tūkst. Lt, vykdytojas –Planavimo ir 

plėtros skyrius, TIC). 

31. Interaktyvaus lankytinų traukos 

objektų sąrašo parengimas ir duomenų 

bazės sukūrimas internetinėje erdvėje 

(fin. šaltinis – SB, suma – 9 tūkst. Lt, 

vykdytojas – Planavimo ir plėtros 

skyrius, Komunikacijos skyrius). 

32. Kurortinės teritorijos statuso 

siekimas (fin. šaltinis – ES, suma – 1 

000 tūkst. Lt, vykdytojas – 

Architektūros ir urbanistikos skyrius). 

33. Turizmo plėtros programos 

parengimas (fin. šaltinis – ES, suma – 

50 tūkst. Lt, vykdytojas – Planavimo ir 

plėtros skyrius, TIC). 

34. Rusnės salos turizmo vystymo 

galimybių studijos parengimas (fin. 

šaltinis – ES, suma – 50 tūkst. Lt, 

vykdytojas – Planavimo ir plėtros 

skyrius). 

35. Šilutės miesto parko sutvarkymas ir 

pritaikymas rekreacijai (fin. šaltinis –ES, 

suma – 5 000 tūkst. Lt, vykdytojas – 
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Dokumento 

tipas 

Dokumento 

pavadinimas 

Dokumento 

priėmimo 

duomenys 

Nuostatos Nuorodos 

Planavimo ir plėtros skyrius, Ūkio 

skyrius, Architektūros ir urbanistikos 

skyrius, Kultūros skyrius). 

Strateginio 

veiklos 

plano 

programa 

Šilutės 

rajono 

savivaldybės 

2015–2017 

m. 

strateginio 

veiklos plano 

Turizmo 

plėtros 

programa  

2014 m. 

gruodžio 18 

d. Šilutės 

rajono 

savivaldybės 

tarybos 

sprendimas 

Nr. T1-2367 

1. Parengti ir išleisti rajono vandens 

kelių žemėlapį su vandens turizmo 

paslaugų teikėjų informacija (fin. 

šaltinis – SB ir KT). 

2. Informacijos apie poilsio galimybes 

rajone teikimas į leidinius (fin. šaltinis – 

SB ir KT). 

3. Turizmo paslaugų maršrutų 

sukūrimas(fin. šaltinis – SB ir KT). 

4. Surinkti išskirtinę informaciją 

turistams apie visus lankomiausius 

kultūrinius – istorinius objektus ir 

vietoves(fin. šaltinis – SB ir KT). 

5. Turistinių maršrutų įtraukimo į 

tarptautinius ir respublikinius tematinius 

turizmo kelius inicijavimas(fin. šaltinis 

– SB ir KT). 

6. Populiarinti ornitologinį ir 

konferencinį turizmą rajone (fin. šaltinis 

– SB). 

7. Žuvienės virimo čempionatas(fin. 

šaltinis – SB). 

8. Kuršių maratonas(fin. šaltinis – SB). 

9. Organizuoti patraukliausių ir 

geriausių turizmo paslaugų teikėjų 

rinkimų ir originaliausių turizmo 

produktų konkursus(fin. šaltinis – SB ir 

KT). 

10. Turizmo plėtros projektų parengimas 

(galimybių studijos, investiciniai 

projektai, energ.auditai)(fin. šaltinis – 

SB). 

11.Turizmą skatinančių projektų 

įgyvendinimas(fin. šaltinis – SB). 

12. Turizmo išteklių duomenų bazės, 

atitinkančios Nacionalinės turizmo 

informacijos sistemos reikalavimus 

sukūrimas ir palaikymas, bei savalaikis 

šios informacinės sistemos atnaujinimas 

bei garantavimas(fin. šaltinis – SB ir 

KT). 

13. Šilutės TIC galimybių turistų 

aptarnavimui išplėtimas, sezono metu 

didinant turistus aptarnaujančių 

darbuotojų skaičių(fin. šaltinis – SB ir 

KT). 

14. Ekskursijų ir individualių maršrutų 

sudarymas ir organizavimas po Šilutės 

rajoną(fin. šaltinis – SB ir KT). 

15. Susitikimas su turizmo verslo 

atstovais „Turistinio sezono pradžia“ ir 

http://www

.silute.lt:50

080/index.

php?-

360962382 



16 
 

Dokumento 

tipas 

Dokumento 

pavadinimas 

Dokumento 

priėmimo 

duomenys 

Nuostatos Nuorodos 

„Praėjusios vasaros sezono aptarimas, 

problemos ir pasiūlymai“(fin. šaltinis – 

SB ir KT). 

16. Turizmo verslo pradmenų 

medžiagos, skirtos Šilutės gyventojams, 

norintiems užsiimti turizmo verslu, 

atnaujinimas(fin. šaltinis – SB ir KT). 

17. Turizmo verslo konsultacijų 

pradedantiems ir jau veiklą vykdantiems 

turizmo paslaugų teikėjams teikimas(fin. 

šaltinis – SB ir KT). 

18. Mokymų turizmo sektoriaus 

darbuotojams organizavimas(fin. šaltinis 

– SB ir KT). 

19. Populiarinti gidų paslaugas(fin. 

šaltinis – SB ir KT). 

20. Pažintinių – tematinių turų turizmo 

įstaigų darbuotojams organizavimas(fin. 

šaltinis – SB ir KT). 

21. Turizmo informacijos sisteminis ir 

tiesioginis darbas su turistais Šilutės TIC 

ir filiale Švėkšnoje(fin. šaltinis – SB ir 

KT). 

22. Rajone vyksiančių kultūros ir sporto 

renginių planų su preliminariomis jų 

programomis publikavimas Šilutės TIC 

interneto svetainėje 

www.siluteinfo.lt(fin. šaltinis – SB ir 

KT). 

23.Leisti informacinius leidinius 

turistams apie rajoną(fin. šaltinis – SB ir 

KT). 

24. Kas dvejus metus atnaujinti ir išleisti 

laikraštį apie turizmo verslą 

Pamaryje(fin. šaltinis – SB ir KT). 

25. Šilutės rajono turistinės schemos 

išleidimas(fin. šaltinis – SB ir KT). 

26. Turizmo išteklių pristatymas  

tarptautinėse turizmo parodose 

Lietuvojeir užsienyje (fin. šaltinis – SB 

ir KT). 

27. Rajono turizmo išteklių lietuvių ir 

užsienio kalbomis tinklapyje 

www.siluteinfo.lt reprezentavimas(fin. 

šaltinis – SB ir KT). 

28. Specializuotų turizmo informacinių 

paketų Lietuvos atvykstamojo turizmo 

organizatoriams parengimas ir 

platinimas, užsienio turizmo 

informacijos centrams, užsienio 

ambasadoms ir kitoms užsienio turizmo 

agentūroms(fin. šaltinis – SB ir KT). 

29. Kasmetinių reprezentacinių turų po 

Šilutės rajoną organizavimas turizmo 
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Dokumento 

tipas 

Dokumento 

pavadinimas 

Dokumento 

priėmimo 

duomenys 

Nuostatos Nuorodos 

organizatoriams, agentūroms, turizmo 

informacijos centrams, Lietuvos ir 

užsienio žiniasklaidai(fin. šaltinis – SB 

ir KT). 

30. Informacinių stendų  įrengimas 

ir/arba atnaujinimas (fin. šaltinis – SB). 

Strateginio 

veiklos 

plano 

programa 

Šilutės 

rajono 

savivaldybės 

2015–2017 

m. 

strateginio 

veiklos plano 

Kultūros 

plėtros ir 

paveldo 

puoselėjimo 

programa  

2014 m. 

gruodžio 18 

d. Šilutės 

rajono 

savivaldybės 

tarybos 

sprendimas 

Nr. T1-2367 

1. Įgyvendinti atnaujintą Šilutės rajono 

kultūros paveldo išsaugojimo ir 

pritaikymo turizmui strategiją(fin. 

šaltinis – SB ir KT). 

2. Tarptautinio memorialo Macikuose 

įkūrimas ir Šilutės muziejaus filialo 

(buv. karcerio) sutvarkymas (fin. šaltinis 

– SB, VB ir KT). 

3. Senųjų amatų verslo pritaikymas 

turizmui seniūnijose edukacinei ir 

turizmo populiarinimo veiklai (fin. 

šaltinis – SB ir KT). 

4. Tautinio paveldo produktų plėtros 

Pamario krašte sklaida ir skatinimas(fin. 

šaltinis – SB ir KT). 

5. Atraktyvaus kultūrinio turizmo kelio 

„Vėtrungių kelias“ sukūrimas ir 

įgyvendinimas, panaudojant regiono 

turimus kultūrinius, turistinius išteklius 

ir suburiant partnerių tinklą (fin. šaltinis 

– SB, KT ir pajamos už suteiktas 

paslaugas). 

http://www

.silute.lt:50

080/index.

php?-

360962382 

Strategija Šilutės 

rajono 

kultūros 

paveldo  

išsaugojimo 

ir pritaikymo 

turizmui 

strategija 

2015–2020 

m. 

2014 m. 

lapkričio 27 

d. Šilutės 

rajono 

savivaldybės 

tarybos 

sprendimas 

Nr. T1-2318 

1. Kartu su Šilutės TIC parengti 

prioritetinių Šilutės rajono kultūros 

paveldo objektų, pritaikomų turizmui, 

sąrašą (vykdytojas – Kultūros skyrius, 

Šilutės TIC). 

2. Bendradarbiauti su Šilutės TIC 

pritaikant rajono kultūros paveldą 

turizmui: 

1)bendradarbiaujant su TIC parengti ir 

įgyvendinti „Šilutė pėsčiomis“ projektą; 

2) bendradarbiaujant su TIC įtraukti 

sutvarkytus rajono kultūros paveldo 

objektus į nacionalinius, regioninius ir 

tarptautinius turizmo bei kultūros kelius. 

(Vykdytojas – Kultūros skyrius, Šilutės 

TIC). 

3. Parengti ir įgyvendinti sienos tarp 

Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos 

ženklinimo projektą(vykdytojas – 

Kultūros skyrius, Šilutės TIC). 

http://www

.infolex.lt/s

ilute/Defau

lt.aspx?Id=

3&DocId=

32763 

Galimybių 

studija 

Regioninė 

galimybių 

studija 

„Vakarų 

krantas“ 

2013 m. 

gruodžio 16 

d. Klaipėdos 

regiono 

plėtros 

tarybos 

1. Rytinio farvaterio Ventės ragas – 

Smeltės pusiasalis tiesimas (suma – 2 

000 tūkst. Lt, vykdytojas – Klaipėdos r. 

sav., Klaipėdos m. sav., Šilutės r. sav., 

įgyvendinimo laikotarpis – 2014–2020 

m.). 

http://www

.vakarukra

ntas.lt/?pag

e_id=23 
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Dokumento 

tipas 

Dokumento 

pavadinimas 

Dokumento 

priėmimo 

duomenys 

Nuostatos Nuorodos 

sprendimas 

Nr. 51/3S-72 

2. Kelto prieplaukos prie Rusnės 

statyba(suma – 5 000 tūkst. Lt, 

vykdytojas – Šilutės r. sav., Neringos 

sav., įgyvendinimo laikotarpis – 2014–

2020 m.). 

3. Ventės rago švyturio rekonstrukcija 

(suma – 500 tūkst. Lt, vykdytojas – 

Šilutės r. sav., įgyvendinimo laikotarpis 

– iki 2025–2030 m.). 

4. Plėsti infrastruktūrą Šilutės r. sav. 

maudyklose: Žemaičių Naumiesčio 

tvenkinio, Kuršių marių ties Kintais, 

Atmatos upės ties Rusne, Šyšos upės 

Šilutės mieste (ties Darbininkų kvartalu) 

(suma – 120 tūkst. Lt, vykdytojas – 

Šilutės r. sav., privatūs juridiniai 

asmenys, įgyvendinimo laikotarpis – iki 

2025–2030 m.). 

5. Įrengti maudyklą Kuršių mariose 

Ventėje priešais automobilių stovėjimo 

aikštelę (suma – 50 tūkst. Lt, vykdytojas 

– Šilutės r. sav., Nemuno deltos 

regioninio parko direkcija, privatūs 

juridiniai asmenys, įgyvendinimo 

laikotarpis – iki 2025–2030 m.). 

6. Rusnės pasiekiamumo didinimas 

(tyrimo dėl estakados į Rusnę statybos 

atlikimas) (suma – 80 tūkst. Lt, 

vykdytojas – Šilutės r. sav., Lietuvos 

automobilių kelių direkcija, 

įgyvendinimo laikotarpis – iki 2025–

2030 m.). 

7. Greitųjų autobusų maršruto iš 

Palangos tarptautinio oro uosto 

organizavimas į Šilutę (suma – konkurso 

būdu, vykdytojas – Šilutės r. sav., 

įgyvendinimo laikotarpis – iki 2025–

2030 m.). 

8. Kempingo / stovyklavietės Nemuno 

deltos regioniniame parke įrengimas 

(Rusnėje) (suma – 2 000 tūkst. Lt, 

vykdytojas – Šilutės r. sav., Nemuno 

deltos regioninio parko direkcija, 

privatūs juridiniai asmenys, 

įgyvendinimo laikotarpis – iki 2025–

2030 m.). 

9. Turizmo maršrutų, derinant skirtingas 

transporto rūšis, sudarymas ir 

skatinimas: Klaipėda–Autobusas–

Šilutė–Rusnė–Nemuno deltos regioninis 

parkas–Šilutė–Autobusas–Klaipėda 

(dviratis, autobusas) (vykdytojas – 

Klaipėdos m. sav., Šilutės r. sav., 

įgyvendinimo laikotarpis – 2014–2020 
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Dokumento 

tipas 

Dokumento 

pavadinimas 

Dokumento 

priėmimo 

duomenys 

Nuostatos Nuorodos 

m.), Klaipėda–Autobusas–Šilutė–

Kintai–Svencelė–Dreverna–Priekulė–

Autobusas–Klaipėda (dviratis, 

autobusas) (vykdytojas – Neringos sav., 

Šilutės r. sav., Klaipėdos r. sav., 

įgyvendinimo laikotarpis – 2014–2020 

m.), Nida–Keleivių keltas–Ventainė–

Ventės ragas–Kintai–Svencelė–Kintai–

Ventainė–Keleivių keltas–Nida 

(dviratis, keltas)(vykdytojas – Neringos 

sav., Šilutės r. sav., Klaipėdos r. sav., 

įgyvendinimo laikotarpis – 2014–2020 

m.), Nida–Keleivių keltas–Ventainė–

Ventės ragas–Šilutė–Rusnė– 

Uostadvaris–Keleivių keltas–

Nida(vykdytojas – Neringos sav., Šilutės 

r. sav., įgyvendinimo laikotarpis – 

2014–2020 m.). 

Planas Nemuno 

deltos 

regioninio 

parko 

tvarkymo 

planas 

2014 m. 

vasario 25 d. 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministro 

įsakymas Nr. 

D1-180 

1. Plėtojant pėsčiųjų turizmą įrengti 

pėsčiųjų takus ir trasas Regioninio parko 

kraštovaizdžiui, gamtos ir kultūros 

vertybėms ir gyvajai gamtai pažinti: 

1) įrengti pažintinį taką Tulkiaragės 

vasaros polderyje, sudarant galimybes 

susipažinti su agrariniu kraštovaizdžiu ir 

jo gamtos įvairove; 

2) įrengti pažintinį taką Berštų 

botaniniame-zoologiniame draustinyje, 

sudarant galimybes susipažinti su Berštų 

miško gamtos įvairove;  

3) įrengti pažintinį taką Leitgirių 

botaniniame draustinyje, sudarant 

galimybes susipažinti su botaninėmis 

vertybėmis; 

4) papildyti Žalgirių kraštovaizdžio 

draustinyje esantį pažintinį taką žiedine 

trasa, sudarant galimybes susipažinti su 

Žalgirių Rupkalvių pelke, jos gamtos 

įvairove ir vieninteliu išlikusiu 

pelkininkų kaimu; 

5) pratęsti Aukštumalės pažintinį taką, 

sudarant galimybes susipažinti su 

Europos Bendrijos svarbos pelkių 

buveinėmis. 

2. Plėtoti dviračių turizmą, įrengti 

naujus dviračių takus ir trasas 

Regioninio parko kraštovaizdžiui, 

gamtos ir kultūros vertybėms pažinti: 

1) įrengti dviračių taką iš Rusnės į Šilutę 

apsauginio pylimo viršumi palei Šyšą; 

2) įrengti dviračių takus apsauginių 

polderių pylimais Rusnės saloje;  

3) įrengti dviračių takus apsauginių 

polderių pylimais palei Krokų lanką ir 

http://www

.vstt.lt/VI/i

ndex.php#a

/2115 
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Dokumento 

tipas 

Dokumento 

pavadinimas 

Dokumento 

priėmimo 

duomenys 

Nuostatos Nuorodos 

Kniaupo įlanką; 

4) įrengti dviračių ir pėsčiųjų taką 

pylimais palei Minijos upę (dešiniajame 

ir kairiajame krantuose) nuo Minijos 

kaimo iki Kintų tvenkinių. 

3. Kurti infrastruktūrą prie Regioninį 

parką kertančių svarbiausių lankytojų 

judėjimo kelių: nacionalinio autoturizmo 

maršruto „Nemuno keliai“ ir „Kuršių 

kelias“, nacionalinio dviračių maršruto 

ir regioninio maršruto „Pajūrio parkų 

žiedas“. 

4. Gerinti kelių būklę autoturizmo 

trasose, įrengti automobilių stovėjimo 

aikšteles, atokvėpio vietas prie lankomų 

objektų. 

5. Įrengti apžvalgos aikšteles 

būdingiems ir(ar) unikaliems Regioninio 

parko kraštovaizdžio panoraminiams 

vaizdams apžvelgti. 

6. Plėtoti Regioninio parko vizualinę 

informacinę sistemą natūroje, pastatyti 

rodykles, užrašus, informacinius 

stendus. 

7. Plėtoti vandens turizmą nacionalinėje 

vandens turizmo trasoje Nemuno upe 

bei jo atšakose. 

8. Pritaikyti kultūros paveldo objektus 

lankymui, sutvarkant aplinką, įrengiant 

lankymui ir eksponavimui būtiną 

infrastruktūrą (priėjimus, privažiavimus, 

automobilių stovėjimo aikšteles, 

atokvėpio vietas, informacinius 

stendus), formuojant želdinius, atveriant 

kultūros paveldo objektus ar reginius 

kraštovaizdžio kirtimais. 

Planas Nemuno 

deltos 

regioninio 

parko ir jo 

zonų ribų 

planas 

2014 m. 

sausio 29 d. 

Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

nutarimas 

Nr.85 

1. Išsaugoti seniausią Lietuvoje vandens 

kėlimo stotį, Uostadvario švyturį. 

2. Išsaugoti Skirvytės kaimo (Rusnės 

miestelio dalies), vieno etnografiškai 

vertingiausių ir geriausiai išlikusių 

Mažosios Lietuvos žvejų kaimų, 

planinę, erdvinę, tūrinę ir užstatymo 

struktūrą, tradicinę statinių 

architektūrinę išraišką, jame esančius 

kultūros paveldo objektus ir jų aplinką, 

etnines tradicijas bei tradicinę 

gyvenseną. 

3. Išsaugoti Minijos (Mingės) kaimo –

gatvinio-upinio etnografiškai vertingo 

žvejų kaimo planinę erdvinę, tūrinę ir 

užstatymo struktūrą, tradicinę statinių 

architektūrinę išraišką. 

4. Išsaugoti Rusnės miestelio istorinės 

http://www

.vstt.lt/VI/i

ndex.php#a

/2095 
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Dokumento 

tipas 

Dokumento 

pavadinimas 

Dokumento 

priėmimo 

duomenys 

Nuostatos Nuorodos 

dalies urbanistinę (planinę, erdvinę, 

tūrinę) struktūrą, tradicinį visos 

teritorijos ir joje esančių atskirų sklypų 

užstatymo tipą (-us), tradicinę statinių 

architektūrinę išraišką, joje esančius 

kultūros paveldo objektus ir jų aplinką. 

Programa Lietuvos 

turizmo 

plėtros 2014–

2020 metų 

programa 

2014 m. 

kovo 12 d. 

Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

nutarimas 

Nr. 238 

1. Prioritetas teikiamas žaliojo 

(ekologinio) turizmo plėtrai. 

2. Kad mažėtų sezoniškumas, ypač 

būtina kurti viešąją infrastruktūrą ir 

aktyviai remti projektus, kurie paslaugų 

įvairove prisideda prie sezoniškumo 

mažinimo. Skatinti viešbučius aktyviau 

kurti visus metus veikiančius SPA 

centrus, ypač plėtoti paslaugas, 

patrauklias turistams ne tik per vasaros 

sezoną, o kaimo turizmo sodybose 

skatinti teikti ir plėtoti specializuotas 

paslaugas, siekiant sukurti 

konkurencingų produktų, patrauklių 

skirtingais metų laikais. 

3. Svarbiausi rekomenduojami 

finansuoti turizmo objektai: 

1) Šilutės H. Šojaus dvaras; 

2) kulinarinis paveldas Rusnės kaime; 

3) Mingės etnografinis kaimas; 

4) paplūdimys Kintuose; 

5) paplūdimys Ventėje; 

6) prieplauka Rusnėje; 

7) prieplauka Karklėje; 

8) kempingas Rusnėje. 

http://www

3.lrs.lt/pls/i

nter3/dokp

aieska.sho

wdoc_l?p_

id=467460

&p_tr2=2 

 

Strateginiuose (įskaitant teritorinio planavimo) dokumentuose apibrėžti tiek vystytini 

objektai, tiek veiklos ar jų grupės. Informacija apie vystytinus objektus bei paslaugas turėtų būti 

vienas iš vertintinų objektų, formuojant turizmo verslo sistemos sukūrimo alternatyvas ir 

prioritetus II galimybių studijos rengimo etapuose. 
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1.3. TURIZMO PLĖTROS IŠTEKLIAI 

 

Pajūrio regionas kaip prioritetinis išskiriamas visuose 

nacionalinio lygmens turizmo planavimo dokumentuose (LR 

bendrasis planas, Nacionalinė turizmo plėtros programa, 

Nacionaliniai vandens turizmo trasų ir autoturizmo trasų specialieji 

planai).Klaipėdos regionas Nacionalinėje turizmo plėtros 

programoje išskirtas kaip didžiausio turistinio potencialo teritorija, o 

šio regiono dalis – Nemuno žemupio regionas (Šilutės rajono 

savivaldybė).Didžiausio turistinio potencialo regionuose numatyti 

šie prioritetiniai turizmo produktai: kultūrinis turizmas, aktyvus 

poilsis (nacionalinė Minijos vandens turizmo trasa, tarptautinė 

dviračių trasa EuroVelo 10) ir sveikatos turizmas. 

Turizmo plėtros išteklių vertinimas kone plačiausiai (Klaipėdos regiono mastu ir 

vaidmeniu) atliktas, rengiant Vakarų kranto galimybių studiją 2012-2013 m. Šioje galimybių 

studijoje akcentuota, kad: 

 Kultūrinis turizmas šiame regione nėra pagrindinis turizmo produktas, tačiau 

valstybinėse programose ir turizmo planavimo dokumentuose kultūros paveldui skiriamas 

pakankamas dėmesys. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje akcentuojamas kultūrinio turizmo 

objektas – Šilutės H. Šojaus dvaro sodyba. Svarbiausiais kultūrinio turizmo vystymo objektais 

įvardinti: Ventės rago švyturys ir ornitologinė stotis, Šilutės H. Šojaus dvaro sodyba ir 

muziejus). Galimi kultūros turizmo vystymo objektai: H. Zudermano memorialinis muziejus, 

Macikų lagerio karceris muziejus, Švėkšnos muziejus. 

 Šilutės rajono savivaldybėje yra potencialas turizmo paslaugoms 

(apgyvendinimas, maitinimas, keleivių pervežimas, pramogos, renginiai ir t.t.) vystytis. 

 nėra išnaudojamos turizmo galimybės puoselėjant ir populiarinant Klaipėdos 

regiono tradicijas (kulinarinis paveldas, žvejų kaimai ir kt.). 

 vandens turizmas, vandens išteklių panaudojimas turizmo verslo ir rekreacijos 

plėtrai yra vienas svarbesnių prioritetų, planuojant vystymo veiklas. Vandens turizmas – tai 

vienas svarbiausių turizmo produktų Pajūrio regione, nes nei vienas kitas Lietuvos regionas 

negali pasiūlyti pažinti Lietuvos gamtą, paveldą, tradicijas, keliaujant laivais. Beveik visi didieji 

Europos miestai turi galimybes vystyti vandens turizmą ir siūlo laivais plaukti upėmis 

(pavyzdžiui, Dauguvos upė Rygoje) arba vysto jūrinio turizmo produktus (Talinas). Todėl 

akivaizdu, kad Pajūrio regione turi būti plėtojama vandens turizmo infrastruktūra, sudaranti 

galimybes vystyti turizmo produktus, susijusius su Baltijos jūra ar Kuršių mariomis (įrengiamos 

prieplaukos maršrutuose Nida–Ventė, Juodkrantė–Dreverna, Šventosios ir Smiltynės jūrų 

uostai). 

 ekologinio (pažintinio) turizmo infrastruktūra turi būti vystoma regione, kuris 

apima unikalų kraštovaizdį – Kuršių nerijos kultūrinį-gamtinį kompleksą, Pajūrio regioninį parką 

ir pamario krašto Nemuno deltos regioninį parką (Ventės ragas, Mingės kaimas, Rusnės sala). Su 

ekologiniu turizmu yra susiję kiti turizmo produktai – dviračių turizmas, ornitologinis turizmas, 

žvejyba. ES lėšomis turi būti sutvarkyti šių vietovių lankytini objektai, įrengiama pėsčiųjų ir 

dviračių turizmo infrastruktūra (trasos, takai, atokvėpio vietos, poilsiavietės, apžvalgos aikštelės, 

bokštai, regyklos, higienos poreikių tenkinimo infrastruktūra, informacijos stendai ir kita). 

 galimybių studijos analizė įvardijo šiuos prioritetinius vystytinus arealus 

Klaipėdos regiono požiūriu: Šilutė, Rusnė, Uostadvaris, Kintai, Ventė, Nemuno deltos regioninis 

parkas. 
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 kelionių dviračiais maršrutuose svarbų vaidmenų vaidina: 

 atkarpos Šilutė-Kintai-Svencelė (link Drevernos). Viešoji turizmo 

infrastruktūra: Šilutė–Kintai (~20 km neintensyvus kelias, asfaltas), Kintai–Svencelė (~9 km 

neintensyvus kelias, didžioji dalis žvyras). Rekomendacijos: įrengti dviračių takus, kempingus, 

stovyklavietes Nemuno deltos regioniniame parke. 

 atkarpos Nida-Ventės ragas-Kintai (link Svencelės). Viešoji turizmo 

infrastruktūra: Ventės ragas–Kintai (~10 km neintensyvus kelias, asfaltas), Kintai–Svencelė (~9 

km neintensyvus kelias, didžioji dalis žvyras). Rekomendacijos: įrengti dviračių takus, 

kempingus ir stovyklavietes Nemuno deltos regioniniame parke. 

 Maršrutas, derinant skirtingas transporto rūšis, Nida–(keleivių keltas)–

Ventainė–Ventės ragas–Šilutė–Rusnė– Uostadvaris –(keleivių keltas)– Nida. Viešoji turizmo 

infrastruktūra: neintensyvus kelias, asfaltas. Rekomendacijos: įrengti dviračių takus, kempingus 

ir stovyklavietes Nemuno deltos regioniniame parke. Pagrindiniai lankytini objektai: Ventės 

švyturys, Uostadvario švyturys, Senojo turgaus aikštė, Šilutės miesto parkas, Rusnės evangelikų 

liuteronų bažnyčia, Šv. Kryžiaus katalikų bažnyčia, Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčia, K. 

Banio etnografinė žvejo sodyba- muziejus, Šilutės muziejus. 

Remiantis Šilutės turizmo informacijos centro informacija, Savivaldybės teritorijoje yra 

322 kultūros paveldo objektai, tarp jų geriausiai išlikęs yra architektūros, archeologijos, 

technikos ir marinistinis paveldas. Valstybės saugomų kultūros paveldo objektų yra 193.  

Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje organizuojami ir kasmetiniai tradiciniai renginiai 

(sporto, kultūros ir pan.). Vis dėlto tikėtina, kad didžiausios traukos turi atskiri teminiai 

(vandens, pramogų, žūklės ir žvejybos tematikos šventės ir renginiai) – varžybos, čempionatai ir 

pan. 

Prie turizmo paslaugų išteklių galima būtų priskirti ir žmogiškuosius išteklius, tačiau nėra 

jokios statistikos, leidžiančios pateikti pagrįstos ir objektyvios informacijos apie turizmo verslo 

žmogiškuosius išteklius, jų kvalifikaciją. Turizmo verslo žmogiškųjų išteklių stiprybes ir 

potencialą vi dėlto galima būtų apibrėžti šitaip: 

 Šilutės m. veikia Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla, viena seniausių 

profesinių mokyklų Lietuvoje, 2012 m. sutikusi 60 metų įkūrimo jubiliejų. Viename iš mokyklos 

skyrių (turizmo ir aptarnavimo) yra mokoma turizmo aptarnavimo, prekybos ir pan. profesijų. 

Galima sakyti, kad Šilutės rajono savivaldybėje sudarytos sąlygos įgyti profesinį išsilavinimą 

turizmo paslaugų teikimo ir administravimo srityse: virėjas, barmenas-padavėjas, viešbučio 

darbuotojas. Mokyklos socialinių partnerių sąraše taip pat pažymėti savivaldybės teritorijoje 

veikiantys turizmo paslaugų subjektai. 

 2012-2013 m. Šilutės rajono savivaldybės turizmo verslo atstovai dalyvavo 

bendrajame Leonardo da Vinči mobilumo projekte „Atrask Europos skonį (Škotija)“ (LLP-LdV-

VETPRO-2012-LT-0727)1, kurios tikslas – tobulinti apgyvendinimo ir maitinimo sektoriaus 

darbuotojų (virėjų, padavėjų, barmenų, viešbučio darbuotojų) profesinio mokymo specialistų ir 

įmonių personalo, atsakingo už profesinį mokymą įmonėse, kvalifikaciją Škotijoje. Projekte 

dalyvavę turizmo verslo atstovai turėjo galimybių patobulinti turizmo produktus ir paslaugas. 

Rengiant II galimybių studijos dalį, tikslinga apklausti turizmo verslo atstovus, užduodant 

papildomų klausimų apie žmogiškųjų išteklių poreikį, jų išsilavinimą ir pan., planuojant turizmo 

verslo sistemos skatinimą. 

 

 

                                                           
1http://www.stpm.silute.lm.lt/index.php?page=projektas-atrask-europos-skoni-skotija 
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1.4. TURIZMO PASLAUGŲ ANALIZĖ 

Turizmo verslininkai teikia ne tik apgyvendinimo paslaugas, bet siūlo ir įvairias 

pramogas: žvejyba, plaukiojimas laivais, įvairios vandens pramogos, aktyvus poilsis, 

ekskursijos, ekstremalūs mokymai, konferencijų, pobūvių ir seminarų organizavimas. 

Šilutės rajone savo veiklą vykdo daugiau nei 30 turizmu užsiimančių verslininkų, kurių 

didžiausia koncentracija yra Rusnės saloje. Iš viso Šilutės rajone yra4 viešbučiai,2 svečių namai, 

daugiau nei 20 kaimo turizmo sodybų,3 nakvynės ir pusryčių paslaugų teikėjai bei 1 kempingas. 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje ypatingai dažnas atvejis, kuomet tas pats turizmo 

verslo atstovas teikia tiek apgyvendinimo, tiek maitinimo ir pramogų organizavimo paslaugas, 

todėl 1.4.1 lentelėje pateikiamas turizmo paslaugų (apgyvendinimo, maitinimo, turizmo paslaugų 

organizavimo) teikėjų sąrašas. 

1.4.1. lentelė. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje veikiantys turizmo paslaugų teikėjai 

(abėcėlės tvarka) 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas, tipas Adresas Trumpas aprašymas 

1 Alsė, sodyba Alseikių kaimas, 

Švėkšnos seniūnija, 

Šilutės r. savivaldybė 

Sodyba „Alsė” – tai nauja, moderni sodyba 

Alseikių kaime, prie upelio Alsė. Kambariai yra 

šiuolaikiškai ir patogiai įrengti, su WC ir dušu. 

Sodyboje telpa iki 60 svečių 

2 „Aukštumalės 

krantas“, kaimo 

turizmo sodyba 

Šyšgirių kaimas, Kintų 

seniūnija, LT-99187 

Šilutės r. savivaldybė 

Apgyvendinimo paslaugos teikiamos 8 

kambariuose, kuriuose gali būti apgyvendinta 

apie 26 asmenis.  

Sodyboje aktyvaus sporto mėgėjams siūloma 

pažaisti krepšinį, futbolą, paplūdimio tinklinį, 

badmintoną, stalo tenisą, biliardą, pasivažinėti 

keturračiu motociklu, o žiemą pamušinėti ledo 

ritulį. 

Kitos paslaugos: ekskursijos laivu, 

konferencijų-pokylių salės nuoma 

3 Dainoros ir Kęstučio 

Laukevičių kaimo 

turizmo sodyba 

Lakštingalų g. 5, 

Rusnė, LT-99343 

Šilutės r. savivaldybė 

Vietų skaičius: 14 (yra atskiras 6-vietis 

namelis).  

Pramogos: pliažo tinklinis, 6 baidarės, medinė 

irklinė aštuonių vietų valtis su burėmis – 

kurėnas, 12 vietų medinė pramoginė valtis, 

valčių nuoma, žvejybos organizavimas mariose 

ir Rusnės saloje, sauna. Pobūvių, konferencijų 

salė, kurioje telpa iki 30 žmonių 

4 Daivos ir Ringaudo 

Paulių sodyba 

Grabupių kaimas, 

Šilutės r. savivaldybė 

3 kambarių (6 vietų) skirta apnakvindinimo 

paslaugų teikimui. 

Pagrindinės paslaugos yra vandens turizmas ir 

žvejyba (kelionės laivu, žvejyba, menkių 

žvejyba jūroje, pirtis) 

5 Dalios ir Arūno 

Drobnių kaimo 

turizmo sodyba 

Lakštingalų g. 2, 

Rusnė, LT-99343 

Šilutės r. savivaldybė 

6 kambarių/ 14 vietų Kaimo turizmo sodybą 

rasite ant Pakalnės upės kranto Rusnės 

miestelyje.  

Yra 30 vietų pobūvių salė (indai, kava, arbata, 

cukrus) su židiniu bei pirtele (šalto vandens 

kubilas, vantos, rankšluosčiai), 20-ies vietų 

pavėsinė su židiniu, vieta pastatyti palapinę. 

Organizuojamos iškylos laivu į Nidą, apie 

Rusnės salą. Teikiamos transporto paslaugos. 

http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/dainoros-ir-kestucio-laukeviciu-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/dainoros-ir-kestucio-laukeviciu-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/dainoros-ir-kestucio-laukeviciu-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/dalios-ir-aruno-drobniu-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/dalios-ir-aruno-drobniu-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/dalios-ir-aruno-drobniu-kaimo-turizmo-sodyba/
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas, tipas Adresas Trumpas aprašymas 

Dviračių, baidarių ar valčių nuoma. 

6 Danutės 

Vaičiulienės kaimo 

turizmo sodyba 

Rusnė, Šilutės r. 

savivaldybė 

5 kambarių (iki 10 vietų) sodyba įsikūrusi 

Rusnės saloje, 3,3 km nuo Rusnės tilto 

važiuojant link Uostadvario, šalia Atmatos upės. 

Sodyboje veikia bevielis internetas, galima 

paplaukioti valtimi, pažvejoti, šeimininkai 

užsako pramoginius laivus ir ekskursijas. Turi 

kanoją, 2 dviračius, galima pasinaudoti 12 vietų 

pirtele 

7 Danutės Vaitkienės 

sodyba 

(bedandbreakfast) 

Kęstučio g. 22, LT-

99182 Šilutė 

Apgyvendinimas privačiame dviejų aukštų 

name netoli Šyšos upės. 

Kambarių skaičius: 5 (2 vienviečiai ir 3 

dviviečiai) 

Dviejų aukštų privatus namas šalia Šyšos upės, 

žalia teritorija, yra pavėsinė, garažas. 

Apgyvendinama antrame namo aukšte, kur yra 

WC, dušas, vonia, skalbimo mašina, 

televizorius, šaldytuvas, stalo įrankiai 

8 Deims, viešbutis-

restoranas 

Lietuvininkų g. 70, LT-

99172 Šilutė 

Viešbutis yra pačiame Šilutės miesto centre. Tai 

– vienintelis viešbutis Šilutės mieste, vienu 

metu galintis priimti iki 85 svečių. Kiekviename 

kambaryje yra dušas, tualetas, telefonas, 

kabelinė televizija, internetinis ryšys. 

Viešbutyje yra 43 kambariai. Yra sąlygos 

atvykti bet kokia transporto priemone, nes 

viešbutį juosia uždara ir saugoma teritorija. 

Kitos paslaugos: maitinimas, konferencijų ir 

mokymų organizavimas, salių nuoma 

pobūviams ir pan. renginiams, turizmo 

informacijos teikimas 

9 Emilijos 

Petravičienės sodyba 

(bedandbreakfast) 

Macikų kaimas, LT-

99156 Šilutės r. 

savivaldybė 

Apgyvendinimo paslaugų teikimui pritaikyta 12 

vietų 6 kambariai.  

Kieme tvenkinys su vandens lelijomis, yra 

gandralizdis, tiltelis į miškelį. Turi laužavietę, 

grilį, šašlykinę. Galima statyti palapinę 

10 Emilijos Pužienės 

kaimo turizmo 

sodyba 

Pylimo g. 4, Rusnė, 

LT-99349 Šilutės r. 

savivaldybė 

Jauki sodyba įkurta netoli Pakalnės upės, skirta 

šeimoms, nedidelėms grupėms, žmonėms, 

mėgstantiems ramų poilsį – įrengti 4 kambariai 

(iki 9 žmonių). Norintiems pavakaroti yra 

pavėsinė su židiniu. Įrengta sauna 

11 Ėvė, kaimo turizmo 

sodyba 

Minijos kaimas, Kintų 

seniūnija, LT-99360 

Šilutės r. savivaldybė 

Kaimo turizmo sodyba „Ėvė“ tai 1900 metų 

statybos didysis pievininkų laukininkų namas 

(Minijos kaimo mokykla) su ūkiniais pastatais – 

staldu, skūnia, rūsiu – čia įrengti 7 kambariai 

(iki 30 vietų). 

Kitos paslaugos: pirtis, pramoginių ir žvejybinių 

laivų, valčių, dviračių nuoma, stalo žaidimų, 

sūpynių vaikams organizavimas. Yra bevielis 

internetas. 

Sodyboje yra vieta rengti seminarus, mokymus, 

šeimynines šventes. 

Erdvioje teritorijoje prie įžuvinto tvenkinio yra 

laužavietės, vaikų žaidimo aikštelės, lauko 

baldai, baseinas, meno akcentai. 

Užsisakiusiems iš anksto organizuojamas 

http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/danutes-vaiciulienes-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/danutes-vaiciulienes-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/danutes-vaiciulienes-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/nakvyne-ir-pusryciai/danutes-vaitkienes-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/nakvyne-ir-pusryciai/danutes-vaitkienes-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/nakvyne-ir-pusryciai/emilijos-petravicienes-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/nakvyne-ir-pusryciai/emilijos-petravicienes-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/emilijos-puzienes-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/emilijos-puzienes-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/emilijos-puzienes-kaimo-turizmo-sodyba/
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas, tipas Adresas Trumpas aprašymas 

maitinimas 

12 Genės Gečienės 

kaimo turizmo 

sodyba 

Lakštingalų g. 1, 

Rusnė, LT-99343 

Šilutės r. savivaldybė 

Kaimo turizmo sodyba netoli Vorusnės ir 

Pakalnės upelių. Poilsis mėgstantiems ramybę, 

žvejybą, paukščių stebėjimą. Yra pirtis, židinys, 

televizorius, laužavietė, pavėsinės, valtis. 

Organizuojame išvykas laivu į Kuršių marias. 

Nakvynė 20 asmenų, yra pirtis, židinys, 

televizorius, laužavietė, pavėsinės, valtis. 

13 Gilija, viešbutis-

restoranas 

Vytauto g. 17, LT-

99175 Šilutė 

4 žvaigždučių 16 numerių viešbutis, iš kurių 2 – 

po porą kambarių turintys liuksai. Kiekviename 

kambaryje yra televizorius, telefonas, interneto 

ryšys. Viešbutis turi pirtį su baseinu 

Kitos paslaugos: maitinimas, konferencijų ir 

mokymų organizavimas, salių nuoma 

pobūviams ir pan. renginiams, turizmo 

informacijos teikimas, baseinas-sauna 

14 Jono Bulavino 

kaimo turizmo 

sodyba 

Minijos kaimas, Kintų 

seniūnija, LT-99360 

Šilutės r. savivaldybė 

Apgyvendinimui pritaikyti 6 kambariai (iki 20 

vietų). 

Pramogos: yra 14 vietų rusiška pirtis, sporto 

aikštelė, nuomojami dviračiai, vandens 

dviračiai, valtys. Galima išsinuomoti 12 ir 20 

vietų laivus. Lauko pavėsinė iki 20 žmonių. 

Organizuojama žvejyba, rengiamos pramoginės 

išvykos laivu 

15 „Jotovila“, 

Viktorijos ir Jono 

Vėtrinų kaimo 

turizmo sodyba 

Macikų kaimas, LT-

99156 Šilutės r. 

savivaldybė 

Sodyboje 1 apartamentai su visais patogumais, 

4 vasarnamiai. Pavėsinė telpa 20 žmonių, yra 

židinys. 

Kitos paslaugos: pirtis, salė renginiams 

16 Karpis Vivo, sodyba Pievų g., Šyšos kaimas, 

Šilutės r. savivaldybė 

Sodyboje yra namas, pirtis, banketinė salė, mini 

krepšinio aikštelė, mini futbolas. 

Kitos paslaugos: pirtis, banketinė salė, mini 

krepšinio aikštelė, mini futbolas, vandens 

pramogos 

17 Klimų sodyba 

Ventėje 

Žvejų g. 13, Ventės 

kaimas, Šilutės r. 

savivaldybė 

Klimų sodyba įsikūrusi ant marių kranto Ventės 

rage. Sodyboje gali apsistoti iki 30 žmonių, yra 

didelė salė tinkama vestuvėms švęsti. Šalia 

sodybos yra vieta palapinėms. Sodyboje įrengta 

laivų prieplauka. Organizuojamos pažintinės 

kelionės po Nemuno deltos regioninį parką su 

46 vietų laivu „Ugnė“. 

Kitos paslaugos: pirtis, vieta palapinėms, 

pažintinės kelionės laivu, tinklinio ir krepšinio 

aikštelės, supynės vaikams 

18 „Pakalnė“, Živilės 

Skirkevičienės 

etnografinė sodyba 

Pakalnės 48, Pakalnės 

kaimas, Rusnės 

seniūnija, LT-99343 

Šilutės r. savivaldybė 

Name: 4 miegamieji, veranda, virtuvė, kurioje 

svečiai gali ruoštis maistą. Atvira lauko veranda 

– jauki vieta ryto pusryčiams ir vakarojimui. 

Sodyboje yra sodas, tinklinio, krepšinio 

aikštelės, vieta laužavietei. Baidarių, 12 vietų 

laivo nuoma. Papildomos paslaugos: vietos 

palapinėms statyti 

19 Pakalnės vingis, 

kaimo turizmo 

sodyba 

Pakalnės kaimas, 

Rusnės seniūnija, LT-

99343 Šilutės r. 

savivaldybė 

Kaimo sodyba su 12 kambarių, kuriuose gali 

būti pagyvendinta iki 40-45 (su palapinėmis – 

iki 90 žmonių). 

Aktyvaus sporto mėgėjams – dviračiai, 

baidarės, kelionės į marias ir aplink salą 

http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/genes-gecienes-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/genes-gecienes-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/genes-gecienes-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/klimu-sodyba-venteje/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/klimu-sodyba-venteje/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/ziviles-skirkevicienes-etnografine-sodyba-pakalne/
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas, tipas Adresas Trumpas aprašymas 

motorlaiviu. Žvejams – kateriuko nuoma, 

žvejybos mariose organizavimas. Sveikuoliams 

– kaimiškos ir japoniškos pirčių malonumai 

20 Prie Peterso tilto, 

vila 

Šilutės g. 13/ Nemuno 

g. 1 Rusnės mstl., 

Šilutės r. savivaldybė 

Vila įsikūrusi senajame Rusnės pašte 

vaizdingoje vietoje, netoli Atmatos upės ir 

rekonstruotos prieplaukos. Vienu metu viloje 

gali būti apgyvendinta 20 poilsiautojų. Yra 6 

numeriai: 2 apartamentai, 3 dviviečiai, 1 

vienvietis. Šalia įrengta automobilių stovėjimo 

aikštelė. 

Kitos paslaugos: maitinimas, pokylių-

konferencijų salės nuoma (iki 25 asmenų), 

laisvalaikio ir pramogų organizavimas 

(dviračių, baidarių nuoma, kelionių į marias ir 

aplink salą motorlaiviu ar dideliu laivu 

organizavimas, žvejybos mariose 

organizavimas) 

21 „Skirvytėlė“, 

Laimutės ir Vaclovo 

Nausėdų sodyba 

Skirvytėlės g. 3, Rusnė, 

Šilutės r. savivaldybė 

„Skirvytėlė“ įsikūrusi Rusnės saloje, 400 m. 

nuo Rusnės miestelio centro ant vaizdingo 

Pakalnės upės kranto. Pastatai naujai pastatyti 

2007 metais buvusios senos etnografinės 

sodybos vietoje. 

Kitos paslaugos: dviračių nuoma, pirtis kubile 

(ant tvenkinėlio kranto), kaimiška pirtis, 

greitaeigis pramoginis kateris (aštuonvietis), yra 

vietos palapinėms. 

22 Stasio Petrošiaus 

sodyba 

Minijos kaimas, Kintų 

seniūnija, LT-99360 

Šilutės r. savivaldybė 

Pagal savitą tradicinį kaimo stilių ant Minijos 

kranto pastatyta graži sodyba su visais 

patogumais. Sodyboje 3 nameliai, kuriuose 

telpa 18 žmonių, 4 kambariai šalia pirties, 5 

kambariai sodyboje, 2 kambarių butas. 

Kitos paslaugos: keturratis motociklas, vandens 

slidės, vandens „padanga“, maitinimas, pirtis 

23 Šilutės turizmo ir 

paslaugų verslo 

mokykla 

(Mokomasis 

viešbutis) 

Lietuvininkų g. 72, LT-

99172 Šilutė 

Mokomajame viešbutyje gali būti 

apgyvendintos turistinės grupės iki 60 žmonių. 

Mokykloje yra salės su internetiniu ryšiu ir 

naujausia demonstracine technika. Moksleiviai 

rengia ir aptarnauja įvairius banketus ir furšetus, 

konferencijas (iki 70 žmonių) 

24 Šturmų švyturys, 

viešbutis-restoranas 

Šturmų k., Šilutės r. 

savivaldybė 

Šiuo metu viešbutyje yra 10 numerių: 2 

apartamentai, 3 keturviečiai, 1 trivietis ir 4 

dviviečiai. Šalia viešbučio įrengta uždara 

automobilių stovėjimo aikštelė 

Kitos paslaugos: maitinimas, turizmo 

informacijos teikimas, pramogų organizavimas 

(dviračių, baidarių, sniego motociklų nuoma, 

kelionių laivu organizavimas), pirtys, tiesioginis 

priėjimas prie Šturmų uosto2 

25 Ventainė, 

laisvalaikio ir poilsio 

Marių g. 7, Ventės 

kaimas, Šilutės r. 

Laisvalaikio ir poilsio centras „Ventainė“ yra 

įsikūręs ant Kuršių marių kranto, vaizdingame 

                                                           
2Šturmų uostas mena XIX a. ir yra apsuptas tylaus šurmulio. Dalyje uosto šeimininkauja žvejai, čia atplaukia ir 

išplaukia jų laivai, užklysta pavienės, ramybės ieškančių turistų jachtos bei maži kateriukai. Pakrantėje stovi trys 

senoviniai kurėnai-poilsinės, kurie yra savotiškas prieglobstis visiems, norintiems mėgautis subtilaus veiksmo 

kupina erdve, stebėti žvejų darbą, saulės kelionę per dangų ir virpantį vandenį 

http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/laimutes-ir-vaclovo-nausedu-sodyba-skirvytele/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/stasio-petrosiaus-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/stasio-petrosiaus-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/viesbuciai-ir-sveciu-namai/silutes-turizmo-ir-paslaugu-verslo-mokykla-mokomasis-viesbutis/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/viesbuciai-ir-sveciu-namai/silutes-turizmo-ir-paslaugu-verslo-mokykla-mokomasis-viesbutis/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/viesbuciai-ir-sveciu-namai/silutes-turizmo-ir-paslaugu-verslo-mokykla-mokomasis-viesbutis/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/viesbuciai-ir-sveciu-namai/silutes-turizmo-ir-paslaugu-verslo-mokykla-mokomasis-viesbutis/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/viesbuciai-ir-sveciu-namai/silutes-turizmo-ir-paslaugu-verslo-mokykla-mokomasis-viesbutis/
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas, tipas Adresas Trumpas aprašymas 

centras savivaldybė Ventės rago pusiasalyje. Pro Ventės ragą 

praskrenda tūkstančiai paukščių, kurie privilioja 

daugybę paukščių stebėtojų iš visos Europos. 

Apgyvendinimo paslaugos teikiamos 3 

žvaigždučių viešbučio kambariuose, atskirame 

namelyje, taip pat 2 žvaigždučių kempinge. 

Kitos paslaugos: maitinimas, konferencijų ir 

mokymų organizavimas, salių nuoma 

pobūviams ir pan. renginiams (yra mažosios ir 

didesnės salės, kuriose gali būti talpinama iki 

10-20-40-80 žmonių vienu metu), turizmo 

informacijos teikimas, pirtys, vandens pramogų 

organizavimas, įvairiausių renginių 

(ornitologijai, menui ir pan.) organizavimas ir 

viešinimas 

26 Virginijos ir 

Kazimiero Gudžiūnų 

kaimo turizmo 

sodyba 

Vilkyčių kaimas, 

Saugų seniūnija, LT-

99369 Šilutės r. 

savivaldybė 

Kaimo turizmo sodyba yra tarp Saugų ir 

Priekulės gyvenviečių, ant Veiviržo upės 

kranto. Galima rengti banketus, konferencijas, 

kitus renginius (telpa 60 žmonių). 

Sodyboje yra kavinė – baras, aptarnaujantis iki 

70 žmonių. Sodybos teritorijoje yra 2 

tvenkiniai, galima žvejoti. Nuomojama valtis, 

yra rusiška pirtis, baseinas, teniso kortai, 

dviračiai, krepšinio aikštelė, vaikų žaidimų 

aikštelė, galima žaisti badmintoną 

27 Vyndario Česlovo 

sodyba 

Žagatpurvių kaimas, 

Švėkšnos seniūnija, 

Šilutės r. savivaldybė 

Sodyba-vienkiemis prie miško (4 km link 

Švėkšnos nuo Saugų) yra 7 kambariai, kuriuose 

gali būti pagyvendinta iki 50 svečių.  

Renginių salė (iki 60 žmonių) pritaikyta 

įvairioms šeimų šventėms, seminarams 

organizuoti. Ūkyje vaišinama naminiu vynu, 

pagamintu iš ekologiškai užaugintų uogų, vyno 

rūsyje rengiamos degustacijos. 2010 m. gautas 

tautinio paveldo sertifikatas 

28 „Vorusnėlė“, 

Romualdos ir 

Gedimino 

Vasiliauskų sodyba 

Skirvytėlės g. 17, 

Rusnės seniūnija, LT-

99350 Šilutės r. 

savivaldybė 

Čia sukurtos puikios sąlygos šeimos poilsiui ar 

bičiulių susibūrimams. Sodyboje yra 4 nameliai 

su visais patogumais, graži pavėsinė su židiniu, 

laužavietės, pirtelė, tinklinio, krepšinio 

aikštelės. Yra valtis, kuria galima paplaukioti po 

upelius, taip pat yra ir greitaeigis kateris, kuriuo 

per 20 min. galima pasiekti Nidą, Mingę, 

Kintus, Juodkrantę ar tiesiog paplaukioti po 

marias. Norintiems organizuojame žvejybą 

29 Zinaidos 

Besevičienės sodyba 

(bedandbreakfast) 

Vydūno g. 3, LT-

99169, Šilutė 

Apgyvendinimo paslaugos teikiamos 

privačiame name – 2 kambariai (4 vietos). 

30 Žvejų užeiga, svečių 

namai (UAB 

„Kintai“) 

Kuršių g. 11, Kintų 

miestelis, LT-99358 

Šilutės r. savivaldybė 

3 žvaigždučių 5 numerių svečių namai, vienu 

metu galintys apgyvendinti iki 20 svečių.  

Kitos paslaugos: maitinimas  

Pelikanas, viešbutis 

(UAB „Kintai“) 

Greta svečių namų, Minijos upėje, įrengtas 10 

numerių, 25 vietų viešbutis „Pelikanas“ . 

Kiekvienas numeris turi atskirą įėjimą iš lauko, 

numeriuose yra TV, įrengti dušai.  

Kitos paslaugos: konferencijų ir mokymų 

organizavimas, salių nuoma pobūviams ir pan. 

http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/virginijos-ir-kazimiero-gudziunu-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/virginijos-ir-kazimiero-gudziunu-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/virginijos-ir-kazimiero-gudziunu-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/virginijos-ir-kazimiero-gudziunu-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/vyndario-ceslovo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/vyndario-ceslovo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/romualdos-ir-gedimino-vasiliausku-sodyba-vorusnele/
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas, tipas Adresas Trumpas aprašymas 

renginiams, turizmo inventoriaus nuoma 

(valtelių ir vandens dviračių nuoma) 

UAB „Kintai“ Vietos kemperiams, keliautojams su 

palapinėmis 

Vandens pramogų, laisvalaikio organizavimas 

(laivų nuoma: 45 vietų laivas „Perloja“, 30 vietų 

laivas „Ventvėjas“; 40 vietų vidaus kavinė ir 

100 vietų lauko kavinė; žvejyba tvenkiniuose ir 

Nemuno deltoje; valčių ir vandens dviračių 

nuoma; dviračių nuoma; žūklės reikmenų 

nuoma ir pardavimas; paukščių stebėjimas; 

kubilo nuoma), įvairių teminių renginių 

organizavimas (ornitologija, vandens 

pramogos), turizmo informacijos teikimas 
Šaltinis: sudaryta remiantis Šilutės turizmo informacijos centro duomenimis, paslaugų teikėjų pateikta viešai 

prieinama medžiaga 

Apgyvendinimo paslaugos taip pat teikiamos stovyklavietėse, kurių Šilutės rajono 

savivaldybės teritorijoje priskaičiuojama 6. 

Turizmo verslo koncentracija didžiausia šioje vietovėse: Šilutės m., Rusnės mstl., 

Minijos, Kintų, Ventės kaimai. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių turizmo verslų 

ypatumas – dideli paslaugų teikėjų plotai (teritorija), tiesioginis priėjimas prie vandens išteklių. 

Dažniausiai sutinkamas turizmo verslo „derinys“ yra:  

 Apgyvendinimas (pastatuose, kempinguose ir kemperiams skirtose vietose; 

sudaromos sąlygos apgyvendinti tiek pavienius asmenis, šeimas, tiek didesnis svečių grupes) 

 Maitinimas (kavinė, restoranas) 

 Pramogų organizavimas (dviračių, baidarių ir pan. vandens priemonių nuoma, 

žūklės organizavimas) 

 Transporto, įskaitant vandens, organizavimas 

 Turizmo informacijos teikimas 

Atskirai tikslinga paminėti Šilutės turizmo informacijos centrą, kuris teikia įvairiapusę 

informacija bei pagalbą tiek paslaugų gavėjams, tiek jų teikėjams. Šilutės turizmo informacijos 

centras – turizmo verslo atstovas, prisidedantis prie paslaugų viešinimo ir rėmimo. Centro 

tinklapyje sukoncentruota informacija apie Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje teikiamas 

paslaugas, prieinamus maršrutus, pateikti konkretūs pasiūlymai maršrutų planavimui ir pan. 
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1.5. TURIZMO INFRASTRUKTŪROS ĮVERTINIMAS 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje gausu kultūros paveldo, lankytinų, gamtos išteklių 

(vien kultūros paveldo objektų priskaičiuojama daugiau, kaip 300). Dėl šios priežasties buvo 

išskirti tik tie objektai, kurie: 

 turi didžiausios reikšmės Klaipėdos regionui (vertinami ne vien rajono, bet ir 

regiono/ šalies mastu); 

 kuriuose ar kurių apylinkėse buvo vykdomi įvairūs infrastruktūros vystymo ir 

plėtros projektai; 

 kuriuos planuojama vykdyti infrastruktūros tobulinimo veiksmus (pagal 

galiojančius strateginio ir teritorinio planavimo dokumentų nuostatas); 

 kurių viešinimas yra greitai ir lengvai prieinamas (yra pakankamai informacijos, 

įrengta bent dalis susisiekimo, informacijos infrastruktūros ir pan.); 

 kurie panaudojami kitokiems turizmo paslaugoms ir projektams (pvz., patalpų 

nuoma, ekskursijų organizavimas, galerija ir pan.); 

 yra šalia pagrindinių turizmo trasų/ maršrutų arba didelių traukos centrų/ objektų. 

1.5.1. lentelė. Didžiausią įvertinimą turintys turizmo infrastruktūros objektai Šilutės 

rajono savivaldybės teritorijoje 

Eil. 

Nr. 
Vietovė Objektai 

1 Šilutės miestas Šilutės muziejus 

Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčia 

Šv. Kryžiaus katalikų bažnyčia ir vaikų prieglauda 

Senojo turgaus aikštė 

Šilutės HugoŠojaus dvaras ir miesto parkas 

Tiltas per Šyšos upę 

Gaisrinės pastatas 

Šilutės pašto pastatas 

Viešbučio „Deims“ pastatas 

Buvę teismo rūmai ir 200 vietų kalėjimas 

Tilžės gatvės skverelis 

Šilutės senosios evangelikų liuteronų kapinės 

Buvusio dujų fabriko pastatų kompleksas 

Geležinkelio stoties pastatas 

2 Rusnės miestelis K. Banio etnografinė žvejo sodyba-muziejus 

Rusnės evangelikų liuteronų bažnyčia 

Rusnės pašto pastatas ir Senojo Peterso tilto liekanos 

3 Kintų miestelis Kintų buvusioji evangelikų liuteronų bažnyčia 

Kintų Vydūno kultūros centras 

Kintų girininkijos tuja 

4 Minijos (Mingės) 

kaimas 

Minijos kaimas – „Lietuviškoji Venecija“ 

5 Ventės kaimas/ Ventės 

ragas 

Ventės švyturys 

Ventės ragas, Ventės rago ornitologinė stotis, Ventės rago apžvalgos 

aikštelė 

6 Uostadvario kaimas Uostadvario švyturys 

7 Macikų kaimas H. Zudermano memorialinis muziejus 

Macikų lagerio karceris – muziejus 

8 Švėkšnos miestelis Švėkšnos muziejus 

Švėkšnos evangelikų liuteronų bažnyčia 
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Eil. 

Nr. 
Vietovė Objektai 

Švėkšnos dvaras ir parkas: Genovaitės vila, saulės laikrodis, Dianos 

statula 

Švėkšnos kapinės 

Vilkėno vandens malūnas 

Švėkšnos bažnyčia 

9 Žemaičių Naumiesčio 

miestelis 

Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų bažnyčia 

Žemaičių Naumiesčio turgaus aikštė 

Žemaičių Naumiesčio krašto muziejus 

10 Vilkėnas I kaimas Vilkėno dvaro rūmai ir parkas 

11 Saugų kaimas Saugų Šv. Kazimiero bažnyčia 

12 Vanagų kaimas Vanagių piliakalnis 

13 Paulaičių kaimas Paulaičių piliakalnis 

14 Pavilnučių kaimas Pavilnučio piliakalnis 

15 Gedikų kaimas Gedikų piliakalnis 

16 Juodžių kaimas Juodžių piliakalnis 

17 Žagatpurvių kaimas Buvęs pasienio postas tarp Didžiosios ir Mažosios Lietuvos 

18 Gardamo miestelis Gardamo bažnyčia 

19 Degučių kaimas Degučių Šv. Vincento Ferero trikampė bažnyčia 

20 Vyžių kaimas Vyžių liuteronų evangelikų bažnyčia 

21 Juknaičių kaimas Juknaičių gyvenvietė – tarybinio architektūros stiliaus pavyzdinė 

gyvenvietė 

22 - Tiltas į Rusnę per Atmatos upę 

Pakalnės pažintinis takas 

Pėsčiųjų „beždžionių“ tiltas per Pakalnės upę 

Skirvytės ir Atmatos upių atsišakojimo vieta 

Žalgirių pažintinis takas 

Aukštumalos pažintinis takas 

Muižės kapinės 
Šaltinis: sudaryta autorių 

Būtent šie objektai turėtų būti vertinami pirmiausia, svarstant turizmo verslo plėtrą 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje. Numatant investicijas į turizmo verslo sistemos 

sukūrimas Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, tikslinga II galimybių studijos rengimo etape 

taikyti ekspertinės apklausos būdą, pateikiant 1.5.1 lentelėje esančių objektų derinius. 

1 priede pateikiamas pagrindinių turizmo infrastruktūros objektų sąrašas, vaidmuo ir 

aprašymas. 

 

 

 

1.6. TURIZMO INFORMACIJA IR RINKODARA 

Informacija apie Šilutės rajono savivaldybę bei jos turizmo išteklius yra prieinama/ 

skelbiama tokiuose šaltiniuose: 

 leidiniai, brošiūros ir pan.; 

 turizmo ir susiję interneto tinklapiai, interaktyvios nuorodos su detaliąja 

aprašomojo pobūdžio informacija (pvz., www.silute.lt, www.siluteinfo.lt, 

www.atostogoskaime.lt ir kt.); 

http://www.silute.lt/
http://www.siluteinfo.lt/
http://www.atostogoskaime.lt/
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 informacijos skelbimas vietos, regiono, šalies bei užsienio turizmo parodose, 

misijose ir pan. 

Informacija apie Šilutės rajoną ir jame siūlomas turizmo paslaugas pateikiama išleistuose 

turizmo leidiniuose: 

1. Vienkartiniai leidiniai: 

 „Lietuva. Keliaukime lėtai!“ (www.lithuania.travel.lt) – lietuvių, vokiečių, anglų 

ir lenkų kalba.Tarp siūlomų paukščių stebėjimo objektų – Ventės rago ornitologijos stotis. 

 „Lietuvos turistinis žemėlapis“(www.lithuania.travel.lt) – lietuvių, rusų, lenkų, 

anglų, vokiečių kalba. Žemėlapyje pažymėtas ir siūlomas aplankyti objektas – Ventės ragas ir 

Ventės rago ornitologijos stotis. 

 „Lietuva. Išmėgink! Aktyvios laisvalaikio pramogos“ (www.lithuania.travel.lt) – 

lietuvių, anglų, lenkų, vokiečių, rusų kalba. Siūloma lankytina vieta – Ventės ragas.  

 „Lietuva. Kur apsistoti? Apgyvendinimo gidas“ (www.lithuania.travel.lt) – 

lietuvių ir anglų kalba. Šilutės rajone siūloma apsistoti viešbučiuose „Gilija“, „Deims“, 

„Ventainė“ ir svečių namuose „Žvejų užeiga“. 

 „Atrask trejų vandenų kraštą. Pajūrio dviračių trasos žemėlapis“ 

(www.lithuania.travel.lt) – lietuvių, vokiečių, anglų kalba. Nurodyti lankytini objektai Pamaryje: 

Ventės rago ornitologinė stotis ir XIX a.švyturys, Minijos (Mingės) kaimas – Lietuvos Venecija. 

 „Mano lietuviškos atostogos...“ (www.lithuania.travel.lt) – lietuvių, vokiečių, rusų 

kalba. Viešint Mažojoje Lietuvoje – Pamario krašte siūloma palankyti Ventės rago ornitologijos 

stotį ir Mingės kaimą. 

 „Šilutės kraštas, kur vanduo kuria gyvenimą...“ (www.siluteinfo.lt) –lietuvių 

kalba. Pristatomas Šilutės kraštas, pateikiamas žemėlapis su lankytinais objektais kiekvienoje  

seniūnijoje, nurodyti apgyvendinimo įstaigų adresai ir kontaktai. 

 „Nemuno dviračių kelias Šilutės rajone“(www.siluteinfo.lt) – lietuvių ir rusų 

kalba viename leidinyje. Leidinys skirtas dviratininkui, ketinančiam keliauti Nemuno trasos 

atkarpa: Usėnai – Šilinkai – Šilutė – Rusnė (Kintai). Pateikiami žemėlapiai, apgyvendinimo 

įstaigų kontaktai, lankytinos vietos, patarimai dviratininkams. 

 „Pajūrio dviračių trasa. Kelionių vadovas“ (www.old.travel.lt) – lietuvių kalba. 

Šiame kelionių vadove pateikiami žemėlapiai, tiksliai aprašytos trasų atkarpos su atstumais ir 

pagrindine informacija apie lankytinas vietas bei turistines paslaugas dviratininkams (nakvynę, 

maitinimą, dviračių remontą, nuomą ir pan.) Šilutėje, Kintuose, Ventėje, Minijoje (Mingėje), 

Rusnėje, Macikuose, Pakalnėje, Uostadvaryje. 

 „Atrask Lietuvą“ (www.lpva.lt) – lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų 

kalba.Šiame kelionių po Lietuvą žinyną pristatoma 80 įdomiausių objektų, kuriems atgauti 

pirmykštį žavesį arba atsirasti padėjoLietuvos projektų vadybos asociacijos administruojami 

projektai, įgyvendinti pagal ES 2007–2013m. struktūrinės paramos Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programą. Tarp šių objektų patenka ir Šilutės miesto ir istorinio parko dviračiųbei 

pėsčiųjų takai. Keliaujant po Šilutės kraštą, Šilutės rajone siūloma aplankyti Rusnę (vienintelį 

Lietuvos miestelį, įsikūrusį saloje), Uostadvarį (XIX a. švyturį), Ventės ragą ir čia įsikūrusią 

ornitologinę stotį, Lietuvos „Veneciją“ – Mingę; Šilutės mieste –Šilutės senamiestį, 

Šilutėsevangelikų liuteronų bažnyčią, Turgaus aikštę, miesto parką ir kt. 

2. Nuolatiniai ir pan. pobūdžio leidiniai: 

 „Lietuva. Apvažiuok! Kelionių dviračiais maršrutai“ (www.lithuania.travel.lt) – 

2013 m. – lietuvių, rusų, anglų, lenkų kalba, 2012 m. – lietuvių kalba, 2011 m. – lietuvių, lenkų, 

anglų, vokiečių, rusų kalba. Aprašytas dviračių maršrutas Klaipėda – Rusnė, pateikiamas 

žemėlapis, informacija apie  apgyvendinimą, maitinimą, dviračių nuomą ir remontą. 

http://www.lithuania.travel.lt/
http://www.lithuania.travel.lt/
http://www.lithuania.travel.lt/
http://www.lithuania.travel.lt/
http://www.lithuania.travel.lt/
http://www.siluteinfo.lt/
http://www.siluteinfo.lt/
http://www.old.travel.lt/
http://www.lpva.lt/
http://www.lithuania.travel.lt/
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 „Lietuva. Išsaugotos tradicijos. Kelionės po kultūros objektus“ 

(www.lithuania.travel.lt) – 2012 m. – rusų, lenkų, anglų, prancūzų, vokiečių kalba, 2011 m. – 

lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių, anglų, prancūzų kalba.  Iš 72 siūlomų aplankyti objektų – 

Švėkšnos dvaras ir Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia. 

 „Lietuva. Pasinerk! Vandens turizmo maršrutai“ (www.lithuania.travel.lt) 2013 m. 

ir 2012 m. – lietuvių kalba. Iš leidinyje siūlomų vandens turizmo maršrutų, 3 apima ir Šilutės 

rajono savivaldybės ribas: Žarėnai – Minija (Mingė), Kintai ir Ventė, Minijos (Mingės) kaimas – 

Uostadvaris. Šalia aprašytų maršrutų, pateikiami žemėlapiai, informacija apie apgyvendinimą, 

laivų, baidarių, kanojų, plaustų nuomą, pramogas. 

 „Lietuva. Konferencinis turizmas. Erdvės jūsų konferencijoms“ 

(www.lithuania.travel.lt) – 2013 m. – anglų kalba, 2011 m. – lietuvių, anglų kalba. Konferencijas 

siūloma rengti dviejuose Šilutės mieste įsikūrusiuose viešbučiuose – „Gilija“ ir „Deims“. 

Taip pat Šilutės kraštas kasmet pristatomas tarptautinėje turizmo, laisvalaikio ir sporto 

parodoje: iki 2012 m.– „Vivattur“, 2013–2014 m. –„ADVENTUR“. Parodos lankytojams 

teikiama informacija apie rajono rekreacinius išteklius, turizmo įmones, laisvalaikio praleidimo, 

apgyvendinimo galimybes, platinta bendra informacija apie miestą ir rajoną. 

Nuo 2009 m. VšĮ „TerraPublica“ kiekvienais metais skelbia vietinio turizmo reitingus – 

lankytinų vietovių trisdešimtuką. Visu 2009–2013 m. laikotarpiu 23–25 vietą patraukliausių 

Lietuvos vietinio turizmo vietovių sąraše užima Ventės ragas. Kaip nurodoma, tai vieta, kur 

sustoja laikrodis, o išvykus iš jos – vis traukia grįžti dar ir dar. Be to, šalia esantys Mingės ir 

Kintų kaimai papildo turisto kuprinę vietos žvejų siūlomu šviežiu karšiu, o įspūdžius – 

ekskursijomis laivu Minija, Atmata ar Kuršių mariomis – iki pat Nidos. Taip pat VšĮ 

„TerraPublica“ paskelbė šeimai palankių turistinių vietų reitingus 2014, į kuriuos patenka ir 

Šilutės rajono savivaldybės turistinės vietos – tai restoranas „Gilija“, Šilutės muziejus ir jo 

padaliniai, viešbutis „Deims“, sodyba „Skirvytėlė“, etnografinė žvejo sodyba, Nemuno deltos 

regioninis parkas, poilsio ir laisvalaikio centras „Ventainė“, polderių muziejus, Ventės rago 

ornitologijos stotis, vila „Prie Peterso tilto“. 

Lietuvos turizmo traukos vietovės vardą 2009 m. yra pelnęs Šilutės rajone esantis 

Nemuno deltos regioninis parkas.Turizmo traukos vietovė renkama, įgyvendinant Europos 

Komisijos ir Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos projektą EDEN 

(„patraukliausios Europos turizmo vietovės“).Turizmo traukos vietovės renkamos visose 

Europos Sąjungos valstybėse. Lietuva šiame projekte dalyvauja nuo 2008 metų. 

Vertinant Šilutės rajono savivaldybėje veikiančių turizmo verslo paslaugų rinkodarą, 

buvo atlikta pagrindinių turizmo paslaugų teikėjų viešai prieinamos informacijos apie paslaugų 

įkainius analizė (žr. 1.6.1 lentelę). 

1.6.1. lentelė. Turizmo paslaugų įkainiai Šilutės rajono savivaldybėje 

Paslauga Teikėjas  Įkainis 

Apgyvendinimas 

su pusryčiais 

Viešbutis „Deims“ 

(Lietuvininkų g. 70, 

Šilutė) 

Vienvietis kambarys: 06.01-08.31 – 34,75 €; 09.01-05.31 – 

28,96 € 

Dvivietis kambarys: 06.01-08.31 – 52,13 €; 09.01-05.31 – 

46,33 € 

Trivietis kambarys: 06.01-08.31 – 60,82 €; 09.01-05.31 – 

55,02 € 

Liuksas: 06.01-08.31 – 92,67 €; 09.01-05.31 – 81,09 € 

Pristatoma lova: 06.01-08.31 – 18,82 €; 09.01-05.31 – 14,48 

€ 

Viešbutis „Gilija“ Vienvietis kambarys: 05.15-09.15 – 37,65 €; 09.16-05.14 – 

http://www.lithuania.travel.lt/
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Paslauga Teikėjas  Įkainis 

(Vytauto g. 17, 

Šilutė) 

28,96 € 

Dvivietis kambarys: 05.15-09.15 – 52,13 €; 09.16-05.14 – 

46,34 € 

Keturvietis kambarys: 05.15-09.15 – 98,47 €; 09.16-05.14 – 

86,87 € 

Liuksas: 05.15-09.15 – 86,87 €; 09.16-05.14 – 72,41 € 

Papildoma lova/vaikiška lovytė: 05.15-09.15 – 17,38 €; 

09.16-05.14 – 15,06 € 

Viešbutis „Šturmų 

švyturys“ (Šturmų 

k., Kintų sen., 

Šilutės r.) 

Dviejų aukštų namelis/dvivietis kambarys: V,VI, IX – 72 € 

(2 asm.), VII,VIII – 82 € (2 asm.) 

Trivietis/keturvietis kambarys: V,VI, IX – 72 € (2 asm.) + 36 

€/1 asm., VII,VIII – 82 € (2 asm.) + 36 €/1 asm. 

Dviejų kambarių apartamentai: V,VI, IX – 100 € (2 asm.) + 

36 €/1 asm., VII,VIII – 105 € (2 asm.) + 36 €/1 asm. 

Svečių namai „Žvejų 

užeiga“, UAB 

„Kintai“ turizmo ir 

poilsio kompleksas 

(Kintai, Šilutės r.) 

Kambarys su dvigule lova: 43,44 €/49,24 €/52,13 €/60,82 € 

Kambarys su atskiromis lovomis: 46,34 € 

Papildoma lova: 14,48 € 

Viešbutis 

„Pelikanas“, UAB 

„Kintai“ turizmo ir 

poilsio kompleksas 

(Kintai, Šilutės r.) 

Dvivietis kambarys: 40,55 € (2 asm.), 31,86 € (1 asm.) 

Trivietis kambarys: 57,92 € 

Keturvietis kambarys: 75,30 € 

Papildoma lova: 14,48 € 

Apgyvendinimas Laisvalaikio ir 

poilsio centras 

„Ventainė“ (Marių 

g. 7, Ventės k., 

Šilutės r.) 

Dvivietis namelis be patogumų/dvivietis kambarys be 

patogumų: 05.15-06.14 – 26,07 € (2 asm.), 20,27 € (1 asm.); 

06.15-09.19 – 28,96 € (2 asm.), 23,17 € (1 asm.); 09.20-

05.14 – 23,17 € (2 asm.), 17,38 € (1 asm.) 

Dvivietis kambarys: 05.15-06.14 – 31,86 € (2 asm.), 26,07 € 

(1 asm.); 06.15-09.19 – 34,75 € (2 asm.), 28,96 € (1 asm.); 

09.20-05.14 – 28,96 € (2 asm.), 23,17 € (1 asm.) 

Dvivietis kambarys: 05.15-06.14 – 46,34 € (2 asm.), 40,55 € 

(1 asm.); 06.15-09.19 – 57,92 € (2 asm.), 52,13 € (1 asm.); 

09.20-05.14 – 40,55 € (2 asm.), 34,75 € (1 asm.) 

Apartamentai: 05.15-06.14 – 55,03 € (2 asm.), 46,34 € (1 

asm.); 06.15-09.19 – 66,61 € (2 asm.), 60,82 € (1 asm.); 

09.20-05.14 – 49,24 € (2 asm.), 40,55 € (1 asm.) 

Liuksas: 05.15-06.14 – 92,68 € (2 asm.), 72,41 € (1 asm.); 

06.15-09.19 – 101,37 € (2 asm.), 81,09 € (1 asm.); 09.20-

05.14 – 72,41 € (2 asm.), 57,92 € (1 asm.) 

Vila „Prie Peterso 

tilto“ (Šilutės g. 

13/Nemuno g. 1, 

Rusnė, Šilutės r.) 

Nuo 14,48 €/1 asm. 

Šilutės turizmo ir 

paslaugų verslo 

mokyklos 

mokomasis viešbutis 

Naujame pastate: 

2 kambarių apartamentai: 28,96 € (1 asm.), 34,75 € (2 asm.) 

Vienvietis kambarys: 14,48 € 

Dvivietis kambarys: 17,37 € (1 asm.), 28,96 € (2 asm.) 
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Paslauga Teikėjas  Įkainis 

(Lietuvininkų g.72, 

Šilutė) 

Turistinio tipo numeris (keturvietis): 11,58 €/1 asm. 

  

Senajame pastate: 

Vienvietis numeris: 7,24 € 

Dvivietis numeris: 11,58 € 

Turistinio tipo numeris (šešiavietis):  7,24 €/1 asm. 

Dvivietis kambarys: 8,68 € (1 asm.), 14,48 € (2 asm.) 

Konferencijų 

salės 

Laisvalaikio ir 

poilsio centras 

„Ventainė“ (Marių 

g. 7, Ventės k., 

Šilutės r.) 

Didžioji salė (iki 80 asm.): valanda – 28,96 €, visa diena – 

144,81 € 

Mažoji salė (iki 35 asm.): valanda – 17,38 €, visa diena – 

86,90 € 

UAB „Kintai“ 

turizmo ir poilsio 

kompleksas (Kintai, 

Šilutės r.) 

Konferencijų salės (iki 80 asm.) – kainos sutartinės 

Kempingas Laisvalaikio ir 

poilsio centras 

„Ventainė“ (Marių 

g. 7, Ventės k., 

Šilutės r.) 

Kemperio aikštelė: viena para – 14,48 € 

Asmens mokestis: viena para – 2,90 € 

Automobilio mokestis: viena para – 2,90 € 

Vieta palapinei: viena para – 2,90 € 

Elektros įvadas: viena para – 2,90 € 

UAB „Kintai“ 

turizmo ir poilsio 

kompleksas (Kintai, 

Šilutės r.) 

Kemperio vieta: viena para – 8,69 € 

Asmens mokestis: viena para – 1,45 € 

Palapinės vieta: viena para – 2,90 € 

Vieta automobiliui: viena para – 2,90 € 

Įvairios pramogos Laisvalaikio ir 

poilsio centras 

„Ventainė“ (Marių 

g. 7, Ventės k., 

Šilutės r.) 

Romos pirčių kompleksas (grupei iki 8 asm.): pirma valanda 

– 72,41 €, antra valanda – 57,92 €, kitos – 43,44 € 

Lietuviška pirtis: 3 val. – 34,75 € 

Viešbutis „Gilija“ 

(Vytauto g. 17, 

Šilutė) 

Baseinas + sauna (iki 6 asm.): 2 val. – 43,44 € 

Papildomas žmogus: 4,34 € 

Papildoma valanda: 14,48 € 

Tik baseinas: 2,89 € (1 asm.) 

Rankšluostis + chalatas: 2,89 € 

Turistinio 

inventoriaus 

nuoma 

Laisvalaikio ir 

poilsio centras 

„Ventainė“ (Marių 

g. 7, Ventės k., 

Šilutės r.) 

Sporto aikštelė (krepšiniui, tenisui, futbolui): 1 val. – 8,69 € 

Biliardas: 1 val. – 5,79 € 

Amerikietiškas riedulys: 1 val. – 8,69 € 

Meškerė: diena – 7,24 € 

Vandens/sniego motociklas: 20 min. – 34,75 € 

Velomobilis: 1 val. – 4,34 € 

Valtis, baidarė: 2 val. – 4,63 €, diena – 17,38 € 

Dviratis: 2 val. – 4,63 €, diena – 17,38 € 

Viešbutis „Šturmų 

švyturys“ (Šturmų 

k., Kintų sen., 

Šilutės r.) 

Baidarė: 23,17–40,55 € 

Dviratis: 4,34–7,24 € 
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Paslauga Teikėjas  Įkainis 

UAB „Kintai“ 

turizmo ir poilsio 

kompleksas (Kintai, 

Šilutės r.) 

Motorinė - plastikinė valtis (iki 5 asm.): 1 val. – 23,17 € 

Lėtaeigis - pramoginis laivas „VENTVĖJAS“ (30 vietų): 1 

val. – 63,08 € 

Lėtaeigis - pramoginis laivas „PERLOJA“ (45 vietos): 1 val. 

– 77,10 € 

Šaltinis: sudaryta remiantis turizmo paslaugų teikėjų viešai skelbiama informacija 

Paslaugų kainos nustatymas(rinkodara) Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje yra gana 

subalansuota: 

 Apgyvendinimo, papildomų paslaugų įkainiai priklauso nuo turizmo paslaugų 

vykdymo vietos (didesniame traukos centre dažniausiai kainos nustatomos aukštesnė); 

 Apgyvendinimo paslaugų kaina priklauso nuo apgyvendinimo įstaigos 

klasifikacijos, „žvaigždučių“ bei kambario tipo – aukštesnės kokybės ir pripažinimo paslaugų 

kaina yra aukštesnė; 

 Platesnio pobūdžio pramogų ir laisvalaikio organizavimo paslaugų (pirtis, plataus 

profilio maitinimas, dviračių ir pan. inventoriaus nuoma) kaina svyruoja labai mažai – 

dažniausiai priklauso nuo naudojamos infrastruktūros būklės. 

 

 

 

1.7. TURISTŲ RINKOS IR SRAUTAI 

Analizuojant turistų rinkas ir srautus, dažniausiai susiduriama su tikslios apskaitos 

sunkumais: 

 ne visi turistai apsistoja apgyvendinimo įstaigose ir lankosi turizmo informacijos 

centre, todėl šis (dažniausiai vienadieniai turistai) į apskaitą neįeina, nors gali pasinaudoti/ 

pasinaudoja turizmo infrastruktūra Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje.  

 dalis apgyvendinimo paslauga teikiančių įstaigų savo paslaugų neviešina, neteikia 

ataskaitinės medžiagos Turizmo departamentui, todėl šiose įstaigose apsistojusių svečių 

apskaitoje nėra (apgyvendintų svečių/ turistų skaičius negali būti vienintelis rodikliai turizmo 

srautų matavimui). 

 dalis turistų gali būti įtraukiami į viešųjų bibliotekų, kultūros centrų lankytojų 

skaičių, tačiau nėra mechanizmų, leidžiančių šiuos asmenis atskirai pažymėti ir įtraukti į 

apskaitą. 

 visais atvejais fiksuojamas bendrasis lankytojų/ svečių skaičius, todėl nėra 

galimybių nurodyti, koks yra unikalių asmenų skaičius – vienas žmogus gali būti įskaičiuotas 

tiek kaip apgyvendinimo paslaugų gavėjas, tiek lankytojas turizmo informacijos centre. 

Šilutės rajono savivaldybės atveju: 

 2013 m. Šilutės rajono savivaldybėje, remiantis Lietuvos statistikos departamento 

duomenimis, apgyvendinimo paslaugas teikė 21 apgyvendinimo įstaiga (Interneto puslapiuose 

galimybių studijos rengėjai suskaičiuoja mažiausiai 30 įvairaus pobūdžio apgyvendinimo įstaigų 

– net be stovyklaviečių). 



37 
 

 2013 m. Šilutės rajono savivaldybėje vienas svečias apgyvendinimo įstaigoje 

vidutiniškai apsistodavo 2,0 nakvynėms – trumpiau nei vidutiniškai Lietuvoje (2,5 nakvynėms) ir 

regione (3,1 nakvynėms). 

 Iš 8291per 2013 m. Šilutės rajone apgyvendinto svečio, 2612 arba 31,5 proc. sudarė 

užsienio svečiai.Apgyvendintų užsieniečių svečių dalis nuo viso apgyvendinto svečių skaičiaus 

2013 m. savivaldybėje buvo mažiausia visu 2010–2013 m. laikotarpiu, taip pat mažesnė nei 

regione (39,2 proc.) ir šalyje (56,5 proc.). 

 Apgyvendinimo sektorių papildo kaimo turizmo sodybų tinklas – remiantis 

Statistikos departamento duomenimis, 2013 m. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje buvo 16 

kaimo sodybų (2012 m. – 11). Per 2013 m. šiame sektoriuje buvo apgyvendinta 3,8 tūkst. svečių, 

praleista iš viso 8,1 tūkst. nakvynių. Pagal vidutinį apsistojimo laiką kaimo sodybų sektorius yra 

labiau patrauklus – 1 svečias praleidžia kaimo turizmo sodybose daugmaž 2,16 dienų 

(palyginimui Lietuvoje vidurkis yra 1,91). 

 Turizmo informacijos centre 2011 m. apsilankė 2545 lankytojai, 2012 m. – 2276 

lankytojai, 2013 m. – 2547 lankytojai (skaičius yra gana mažai kintantis). 

 Vertinant maitinimo įstaigų vietų skaičių, tenkantį 1 000–iui gyventojų, stebima ta 

pati tendencija, kaip ir su maitinimo įstaigų skaičiumi 1 000-iui gyventojų. 2013 m. pabaigoje šis 

rodiklis savivaldybėje siekė 65 ir buvo mažesnis nei šalyje (73) ir regione (99). 

Oficialios statistikos duomenys beveik nesuteikia galimybių pateikti informacijos apie 

turistų atvykimo šalį, kai yra palyginti maži turistų srautai. Rengiant II galimybių studijos dalį, 

tikslinga tiesiogiai paslaugų teikėjų užklausti apie tikslesnį turistų skaičių bei jų atvykimo šalį. 

 

 

 

1.8. INVESTICIJOS Į TURIZMO VERSLO IR REKREACIJOS PLĖTRĄ 

Investicijas į turizmo verslo ir rekreacijos plėtrą Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje 

sudaro viešosios investicijos bei privačiosios lėšos. Tiek privačiomis, tiek viešosiomis lėšomis 

buvo atliekamos ir tokios investicijos: dalyvavimas mugėse, turizmo parodose, misijose, 

reklaminės ir pan. rėmimo medžiagos, informacijos gamyba bei sklaida. Vis dėl 

rekomenduojama laikyti nuomonės, kad šiame skyriuje naudojama sąvoka „investicijos“ apima 

investicijų į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą dėka sukurtus produktus, kurie prisideda 

prie naujų produktų, paslaugų bei turizmo verslų ir aplinkos sukūrimą. 2007-2014 m. pagrindines 

viešąsias investicijas į turizmo verslo ir rekreacijos plėtrą Šilutės rajono savivaldybėje sudarė 

1.8.1 lentelėje įgyvendinti/ įgyvendinami projektai. 
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1.8.1. lentelė. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendinami/ įgyvendinti turizmo verslo ir rekreacijos plėtros projektai, 2007-2014 m. 

Eil. 

Nr. 
Projektas Projekto trumpas aprašymas Projekto stadija 

Finansavimas, EUR 

Prašomas 

finansavimas 

Skirtas, 

finansavimas 

Iš jų – ES 

dalis 

1 Pavadinimas: „Šilutės 

H. Šojaus dvaro pastatų 

komplekso ir teritorijos 

sutvarkymas bei 

pritaikymas viešiems 

turizmo poreikiams. I 

etapas“ 

Projekto Nr.: VP3-1.3-

ŪM-02-V-01-047 

Priemonė: „Viešųjų 

nekilnojamųjų kultūros 

paveldo objektų 

kompleksiškas 

pritaikymas turizmo 

reikmėms“ 

Sutartis pasirašyta: 

2010-05-21 

Projekto tikslas - viešosios turizmo infrastruktūros Šilutės 

H. Šojaus dvaro sodyboje sukūrimas, skatinant vietinių 

bei užsienio turistų srautą ir privačių investicijų 

pritraukimą. Jis bus pasiektas sukūrus viešąją turizmo 

infrastruktūrą Šilutės mieste, rekonstruojant H. Šojaus 

dvaro sodybą ir paverčiant moderniu kultūros ir turizmo 

traukos centru. Sodyboje bus įrengtas turizmo 

informacinis centras, koncertų – priėmimų salės, 

tarptautinių konferencijų centras, Mažosios Lietuvos 

senųjų amatų centras. Tai leis skatinti smulkaus ir 

vidutinio verslo vystymąsi, privačių investicijų 

pritraukimą. Taip pat skatins vietinių bei užsienio turistų 

srautą, organizuojant H. Šojaus dvare konferencijas, 

įvairius renginius, teikiant išsamią turizmo informaciją, 

sudarant galimybes įsigyti vietinius meninius dirbinius. 

Tikimasi, kad skatindami turizmo sektoriaus vystymąsi 

pavyks spręsti įvairias regiono socialines ir ekonomines 

problemas, užtikrins darnų vystymąsi. Projektas aktualus 

tuo, kad jį įgyvendinus bus sutvarkytas turizmo objektas, 

kuris pakliūna į du nacionalinės reikšmės turistinius 

maršrutus: 1. Nemuno, Kuršių marių, pajūrio turistinį 

maršrutą ir 2. Lietuvos senamiesčių turistinį maršrutą. 

Taip pat bus įvykdytas vienas iš Lietuvos tūkstantmečio 

programos projektų (projektas yra 13 numeriu įtrauktas į 

kultūros paveldo ir architektūros projektų sąrašą). Be to, 

Šilutės H. Šojaus dvaro sodybos pritaikymo turizmo 

reikmėms projektas atitinka Nacionalinėje turizmo plėtros 

2007–2013 metų programos antrąjį tikslą – plėtoti viešąją 

turizmo infrastruktūrą, skatinančią konkurencingų turizmo 

produktų plėtrą – bei uždavinį – plėtoti viešąją kultūrinio 

Įgyvendinamas 2 027 340,13 2 437 227,79 2 437 227,79 
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Eil. 

Nr. 
Projektas Projekto trumpas aprašymas Projekto stadija 

Finansavimas, EUR 

Prašomas 

finansavimas 

Skirtas, 

finansavimas 

Iš jų – ES 

dalis 

turizmo infrastruktūrą. Šilutės H. Šojaus dvaro sodyboje 

bus sukurtas turizmo kompleksas, tapsiantis Mažosios 

Lietuvos kultūros centru kur bus teikiami kultūrinio, 

pramoginio bei dalykinio (konferencijų, turizmo 

informacijos) turizmo produktai 

2 Pavadinimas: „Šilutės 

miesto dviračių - 

pėsčiųjų takų 

rekonstrukcija“ 

Projekto Nr.: VP3-1.3-

ŪM-05-R-31-011 

Priemonė: „Viešosios 

turizmo infrastruktūros 

ir paslaugų plėtra 

regionuose“ 

Sutartis pasirašyta: 

2012-06-08 

Šilutės kraštas patrauklus vietiniams ir užsienio turistams: 

nuo 2002 metų turistų srautai į Šilutės rajoną padidėjo 10 

kartų. Tai rodo, kad Šilutės rajonas turi aukštą turizmo 

plėtros potencialą, todėl būtina efektyviai išnaudoti Šilutės 

rajono rekreacijos ir turizmo išteklius, gerinti turizmo 

produktų kokybę, didinti jų įvairovę. Siekiant atkurti 

lankytojams patrauklią, jaukią ir patogią Šilutės parko ir 

miesto aplinką, padidinti Šilutės rajono gyventojų ir 

turistų užimtumą, pagerinti turistų kultūrinio bei 

visuomeninio ugdymo galimybes ir tuo būdu padidinti 

turistų srautus į Šilutės rajoną, nuspręsta inicijuoti šį 

projektą ir jo įgyvendinimo metu atlikti dviračių – 

pėsčiųjų takų atkarpų rekonstravimo darbus, sujungiant į 

vientisą transporto sistemą jau anksčiau rekonstruotus 

dviračių takus. Įgyvendinus projektą bus sukurtas žiedinis 

dviračių - pėsčiųjų maršrutas Šilutės mieste. Dviračių – 

pėsčiųjų takų rekonstrukcijos projektas yra viena iš 

grandžių, nuosekliai ir kryptingai formuojant patrauklią 

turizmo infrastruktūrą Šilutės mieste ir rajone, įsijungiant į 

regiono turizmo infrastruktūrą. Projekto esmė – skatinti 

viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą, to siekiama 

kuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui, įrengiant 

viešąją turizmo infrastruktūrą Šilutės mieste: planuojama 

rekonstruoti dviračių-pėsčiųjų takus didelį turistinį 

potencialą turinčioje teritorijoje. Projekto pagrindinę 

tikslinę grupę sudaro vietos ir užsienio turistai. Jiems bus 

užtikrintos platesnės, įvairesnės, kokybiškesnės 

Baigtas 

įgyvendinti 

145 793,08 114 005,44 114 005,44 



40 
 

Eil. 

Nr. 
Projektas Projekto trumpas aprašymas Projekto stadija 

Finansavimas, EUR 

Prašomas 

finansavimas 

Skirtas, 

finansavimas 

Iš jų – ES 

dalis 

poilsiavimo ir turizmo sąlygos. Be to, padidintas lankytinų 

objektų prieinamumas leis sudaryti sąlygas plėtoti kitas 

turizmo ir susijusias paslaugas, nuosekliai kurti traukos 

centrą Šilutės mieste. Kadangi kuriama aktyvaus turizmo 

viešoji infrastruktūra, naudos turės ir vietos gyventojai: 

projektas leis pagerinti Šilutės miesto ir rajono gyventojų 

poilsiavimo sąlygas 

3 Pavadinimas: „Šilutės 

miesto ir istorinio parko 

dviračių-pėsčiųjų takų 

rekonstrukcija I etapas“ 

Projekto Nr.: VP3-1.3-

ŪM-05-R-31-001 

Priemonė: „Viešosios 

turizmo infrastruktūros 

ir paslaugų plėtra 

regionuose“ 

Sutartis pasirašyta: 

2010-02-26 

Šilutės kraštas patrauklus vietiniams ir užsienio turistams: 

nuo 2002 metų turistų srautai į Šilutės rajoną padidėjo 10 

kartų. Tai rodo, kad Šilutės rajonas turi aukštą turizmo 

plėtros potencialą, todėl būtina efektyviai išnaudoti Šilutės 

rajono rekreacijos ir turizmo išteklius, gerinti turizmo 

produktų kokybę, didinti jų įvairovę. Pirmiausia 

investicijos turėtų būti nukreiptos į didžiausią potencialą 

turinčias vietas ir objektus – Šilutės miesto istorinio, 

miško, H.Šojaus dvaro parkų teritoriją, išsidėsčiusią 

vaizdingoje Šilutės miesto dalyje. Siekiant atkurti 

lankytojams patrauklią, jaukią ir patogią parko aplinką, 

padidinti Šilutės rajono gyventojų ir turistų užimtumą, 

pagerinti turistų kultūrinio bei visuomeninio ugdymo 

galimybes ir tuo būdu padidinti turistų srautus į Šilutės 

rajoną, nuspręsta inicijuoti šį projektą ir jo įgyvendinimo 

metu atlikti dviračių – pėsčiųjų takų atkarpų 

rekonstravimo darbus. Dviračių – pėsčiųjų takų 

rekonstrukcijos projektas yra viena iš grandžių, nuosekliai 

ir kryptingai formuojant patrauklią turizmo infrastruktūrą 

Šilutės mieste ir rajone, įsijungiant į regiono turizmo 

infrastruktūrą. Projekto esmė – skatinti viešosios turizmo 

infrastruktūros plėtrą, to siekiama kuriant palankesnes 

sąlygas aktyviam poilsiui, įrengiant viešąją turizmo 

infrastruktūrą Šilutės mieste: planuojama rekonstruoti 

dviračių-pėsčiųjų takus didelį turistinį potencialą 

Baigtas 

įgyvendinti 

288 287,77 285 604,15 285 604,15 



41 
 

Eil. 

Nr. 
Projektas Projekto trumpas aprašymas Projekto stadija 

Finansavimas, EUR 

Prašomas 

finansavimas 

Skirtas, 

finansavimas 

Iš jų – ES 

dalis 

turinčioje teritorijoje. Projekto pagrindinę tikslinę grupę 

sudaro vietos ir užsienio turistai. Jiems bus užtikrintos 

platesnės, įvairesnės, kokybiškesnės poilsiavimo ir 

turizmo sąlygos. Be to, padidintas lankytinų objektų 

prieinamumas leis sudaryti sąlygas plėtoti kitas turizmo ir 

susijusias paslaugas, nuosekliai kurti traukos centrą 

Šilutės mieste. Kadangi kuriama aktyvaus turizmo viešoji 

infrastruktūra, naudos turės ir vietos gyventojai: projektas 

leis pagerinti Šilutės miesto ir rajono gyventojų 

poilsiavimo sąlygas 

4 Pavadinimas: „Šyšos 

upės vagos ir senvagės 

valymo darbai Šilutės 

mieste“* 

Projekto Nr.: VP3-1.4-

AM-04-R-31-001 

Priemonė: „Vandens 

telkinių būklės 

gerinimas“ 

Sutartis pasirašyta: 

2010-02-05 

Projekto tikslas – pagerinti paviršinių vandens telkinių – 

Šilutės mieste esančios Šyšos upės ir jos senvagės 

ekologinę ir cheminę būklę. Šyšos upė priklauso 

lašišiniams vandens telkiniams. Tačiau per miestą tekanti 

upė uždumblėjusi, o upės senvagė uždumblėjusi taip labai, 

kad joje ištisai neprateka vanduo, senvagės krantai apaugę 

medžiais, pavieniais krūmais. 2009 m. pavasarį ir rudenį 

atlikti vandens kokybės tyrimai bei 2009 m. rudenį atlikti 

dumblo cheminiai tyrimai parodė, kad pagal galiojančius 

vandens kokybės standartus dėl žmogaus ūkinės veiklos 

poveikio Šyšos upė ir jos senvagė neatitinka nustatytų 

kokybės normų. Siekiant gerinti per Šilutės miestą 

tekančios upės ir jos senvagės būklę, numatoma pašalinti 

iš upės ir jos senvagės susikaupusį taršų dumblą bei 

sutvarkyti vandens telkinio priekrantes, pašalinant krūmus 

ir kitą menkavertę augaliją, galinčią įtakoti saprobiotinius 

procesus vandens telkiniuose. Projekto metu bus 

sutvarkyta 3,58 ha Šyšos upės ir 1,47 ha jos senvagės 

(įskaitant tvarkomų priekrančių plotą ~ 1,53 ha). 

Numatoma projekto trukmė (atsižvelgiant į esamus 

apribojimus dėl žuvų neršto) – 14 mėn. Įgyvendinus 

projektą būtų ženkliai pagerinta upės ruožo Šilutės mieste 

Baigtas 

įgyvendinti 

323 902,34 323 902,34 323 902,34 
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Eil. 

Nr. 
Projektas Projekto trumpas aprašymas Projekto stadija 

Finansavimas, EUR 

Prašomas 

finansavimas 

Skirtas, 

finansavimas 

Iš jų – ES 

dalis 

ekologinė ir sanitarinė būklė: upės vanduo taptų švaresniu 

(pagerėtų vandens kokybė pagal fizinius-cheminius 

rodiklius), būtų sudarytos prielaidos upės bioįvairovės 

gausėjimui, bendros žuvų biomasės didėjimui, pagerėtų 

upės vagos pralaidumas, žuvų migracijos sąlygos, būtų 

suformuota patraukli rekreacinė aplinka. Išvalytą upę būtų 

galima pritaikyti nemotorizuotam vandens turizmui. 

Projektą įgyvendina Šilutės raj. savivaldybės 

administracija 

5 Pavadinimas: „Rusnės 

viešosios infrastruktūros 

plėtra“** 

Projekto Nr.: VP3-1.2-

VRM-01-R-31-023 

Priemonė: „Prielaidų 

spartesnei ūkinės 

veiklos diversifikacijai 

kaimo vietovėse 

sudarymas“ 

Sutartis pasirašyta: 

2013-12-27 

Šilutės rajono savivaldybę sudaro 11 seniūnijų: Gardamo, 

Juknaičių, Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų, Šilutės, 

Švėkšnos, Usėnų, Vainuto ir Žemaičių Naumiesčio. 2012 

m. sausio 1 dieną Šilutės rajone gyveno apie 48630 

gyventojų. 2012 m. palyginus su 2007 m. gyventojų 

skaičius sumažėjo 8,9 proc. Šie skaičiai rodo, kad Šilutės 

rajone esama aplinka bei nevystoma infrastruktūra 

gerinanti gyvenimo kokybę, skatina kaimo gyventojų 

migraciją į kitas seniūnijas bei savivaldybes. Geros 

infrastruktūros stoka nesudaro sąlygų didinti užimtumą, 

skatinti verslumą, investicijas bei patrauklumą svečiams. 

Kadangi Šilutės rajono savivaldybė neturi pakankamai 

lėšų šių problemų sprendimui, siekdami išspręsti minėtas 

problemas Šilutės rajono savivaldybės administracija 

inicijavo projektą „ Rusnės viešosios infrastruktūros 

plėtra“. Projekto įgyvendinimas labai svarbus ir 

reikalingas norint pagerinti bendruomeninę infrastruktūrą 

ir pritaikyti gyventojų poreikiams. Projekto tikslas - 

sudaryti sąlygas kaimo gyventojų veiklų diversifikavimui, 

gerinant Rusnės viešąją aplinką ir bendruomeninę 

infrastruktūrą. Be ES fondų finansavimo skurs įvaizdis, 

gyventojų laisvalaikio praleidimas, kultūrinis gyvenimas. 

Rekonstravus pastatą ir šaligatvius, įrengus ekspozicijų 

Įgyvendinamas 485 392,73 485 392,73 446 036,56 
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Eil. 

Nr. 
Projektas Projekto trumpas aprašymas Projekto stadija 

Finansavimas, EUR 

Prašomas 

finansavimas 

Skirtas, 

finansavimas 

Iš jų – ES 

dalis 

aikštelę ir gatvės apšvietimą, bus pagerinta Rusnės mstl. 

bendruomeninė infrastruktūra, gyvenamoji aplinka ir 

prisidės prie problemų sprendimo. Tikslinės grupės - 

Rusnės mst. gyventojai ir aplinkinių kaimo gyvenamųjų 

vietovių gyventojai. Pagerinus aplinką, miestas taps 

patrauklesnis svečiams ir investuotojams, todėl tikimasi 

pritraukti investicijų, sukurti naujų darbo vietų. Tikimasi, 

kad kultūros namų prieigų sutvarkymas ir pritaikymas 

didesniems lankytojų srautams paskatins smulkios 

prekybos, amatų ir paslaugų plėtrą renginių metu, įrengtus 

šaligatvius su apšvietimu tenkins ne tik vietos gyventojų 

poreikius, bet taip pat prisidės prie turistų skaičiaus 

didėjimo bei miesto įvaizdžio gerinimo 

6 Pavadinimas: „Minijos 

kaimo krantinių 

sutvarkymas“ 

Projekto Nr.: VP3-1.2-

VRM-01-R-31-011 

Priemonė: „Prielaidų 

spartesnei ūkinės 

veiklos diversifikacijai 

kaimo vietovėse 

sudarymas“ 

Sutartis pasirašyta: 

2010-03-24 

Projekto tikslas – sutvarkyti Minijos kaimo krantines ir 

gyvenamąją aplinką sudarant prielaidas kaimo gyventojų 

gyvenimo kokybei pagerinti. Projekto uždaviniai: • 

parengti Minijos kaime esančių krantinių ir gyvenamosios 

aplinkos sutvarkymo projekto techninę ir kitą 

dokumentaciją bei vykdyti projekto įgyvendinimo 

techninę priežiūrą; • sutvarkyti Minijos kaime esančias 

krantines ir gyvenamąją aplinką. Sutvarkius Minijos 

kaimo krantines ir pagerinus gyvenamąją aplinką padidėtų 

kaimo patrauklumas ir vietos gyventojų rekreacijos bei 

laisvalaikio praleidimo galimybės, o tai turėtų didelę 

teigiamą įtaką Minijos kaimo nuolatinių ir sezoninių 

gyventojų gyvenimo kokybei, kas taip pat vidutinės 

trukmės laikotarpiu sąlygotų šios kaimo vietovės 

demografinės situacijos pagerėjimą bei būtų sudarytos 

realios prielaidos kaimo gyventojų ūkinės veiklos 

diversifikavimui. Įgyvendinus projektą Minijos kaime bus 

ženkliai pagerinta bendruomeninė infrastruktūra ir 

gyvenamoji aplinka: 1. Įrengti pėsčiųjų ir dviratininkų 

Baigtas 

įgyvendinti 

1 624 522,13 1 281 180,91 1 177 301,3 
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Eil. 

Nr. 
Projektas Projekto trumpas aprašymas Projekto stadija 

Finansavimas, EUR 

Prašomas 

finansavimas 

Skirtas, 

finansavimas 

Iš jų – ES 

dalis 

takai bei privažiavimo prie krantinių keliai; 2. Įrengti 

krantinių šviestuvai ir kiti privažiavimo kelių bei dviračių 

ir pėsčiųjų takų apšvietimo įrenginiai,; 3. Įrengtos laikinų 

plaukiojančių prieplaukų kranto atramos, laiptai ir jų 

atramos; 4. Pratiesti požeminiai elektros kabeliai; 5. 

Įrengtos paskirstymo dėžutės prie planuojamų įrengti 

laikinų plaukiojančių prieplaukų. 6. Įrengtos požeminės 

kanalizacijos sezoniniams elektros kabeliams pratiesti; 7. 

Parengtas Minijos kaimo krantinių ir gyvenamosios 

aplinkos sutvarkymo techninis projektas 
Šaltinis: sudaryta remiantis www.esparama.lt pateikta informacija 

*pastaba: buvo teikta paraiška Šyšos upės vagos ir senvagės valymo darbų II etapui (projekto pavadinimas „Šyšos upės vagos ir senvagės valymo 

darbai Šilutės mieste. II etapas“), tačiau sutartis nesudaryta  

**pastaba: buvo teiktas dar vienas projektas tokiu pavadinimu, tačiau jam nesudaryta sutartis 

 

 

 

http://www.esparama.lt/
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Buvo teikta dar viena paraiška, susijusi su Kintų k. gyvenamosios aplinkos gerinimu, 

bendruomeninės ir rekreacijos, poilsio infrastruktūros plėtra, tačiau projektui nesudaryta 

finansavimo sutartis. 

Investicijos į viešąją turizmo ir rekreacijos infrastruktūrą apėmė šias pagrindines sritis: 

 Pavienių traukos centrų sukūrimas 

 Susisiekimo gerinimas. Susisiekimas šiuo atveju suprantamas kelionių (įskaitant 

kasdienes keliones), turizmo maršrutų planavimo, susisiekimo skirtingomis transporto 

priemonėmis ir jų suderinamumo požiūriais – pėsčiųjų-dviračių susisiekimas bei vandens 

keliai 

 Rekreacijos infrastruktūros (kaip gyvenamosios aplinkos dalies) stiprinimas 

Galimybių studijos rengėjų nuomone, palyginti mažai dėmesio buvo skirta unikalių, 

stiprių, savatiksliųturizmo paslaugų įvairovės, sezoniškumo mažinimo veiklai. 

Buvo įgyvendinami ir privačių iniciatyvų projektai, susiję su turizmo verslo plėtra. 

Rengiant Galimybių studijos II dalį bus organizuojami susitikimai su vietos turizmo verslo 

atstovais – kartu tikslinant jų atliktas investicijas bei planuojamus plėtros veiksmus. 

Galimybių studijos rengėjų nuomone, netikslinga atlikti tokią apklausą 2 kartus (abiejuose I ir 

II etapuose), kadangi ne visi verslo atstovai linkę antrąkart skirti laiko tokios informacijos 

teikimui. Be to, verslo atstovų pateiktą informaciją tikslinga vertinti, lyginant tiek 

įgyvendintas investicijas, tiek planus 2015-2020 m. 
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1.9. ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURIZMO VERSLO PLĖTROS 

SSGG ANALIZĖ 

STIPRYBĖS 

Palanki Šilutės rajono savivaldybės geografinė padėtis. 

Didesnė vaikų ir mažesnė pensinio amžiaus gyventojų dalis, lyginant su regionu ir šalimi. 

Veikiantys stiprūs ūkio subjektai. 

Gerai išvystytas apgyvendinimo paslaugų sektorius. 

Didėjantis maitinimo įstaigų ir vietų jose skaičius. 

Didelė gamtos ir kultūros paveldo objektų įvairovė. 

Patrauklios turizmo paslaugų kainos, unikalių laisvalaikio ir pramogų pasiūla. 

SILPNYBĖS 

Spartesnis nei regione ir šalyje gyventojų skaičiaus mažėjimas. 

Mažesnė nei regione ir šalyje darbingo amžiaus gyventojų dalis. 

Dideli migracijos mastai. 

Sumažėjęs užimtųjų skaičius. 

Aukštas nedarbo lygis ir mažas darbo užmokestis, lyginant su regionu ir šalimi. 

Mažėjantis apgyvendintų turistų skaičius. 

Mažesnė nei regione ir šalyje apgyvendintų užsieniečių svečių dalis. 

Trumpesnė nei vidutiniškai regione ir šalyje vieno turisto viešnagė. 

Nedidelis viešbučių ir motelių numerių užimtumas, lyginant su regionu ir šalimi. 

Nepakankama turizmo informacijos sklaida šalies mastu (dažniausiai informacija pateikiama 

tik apie populiariausius savivaldybės turizmo objektus). 

GALIMYBĖS 

Emigracijos mažinimas, kuriant geresnes sąlygas mokytis, dirbti ir gyventi. 

Efektyvus darbo rinkos priemonių panaudojimas, didinant užimtumą ir mažinant nedarbą. 

Palankių sąlygų sudarymas vidutiniam ir smulkiajam verslui plėtoti. 

Infrastruktūros gerinimas, sudarant palankias sąlygas verslo plėtrai. 

Aktyvaus poilsio ir sveikatingumo produktų paklausa. 
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Turizmo informacinės sklaidos savivaldybėje didinimas. 

Didesnių turistinių srautų pritraukimas racionaliai panaudojant turimus rekreacinius ir 

kultūrinius resursus. 

Turizmo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra. 

Naujų patrauklių aktyvaus poilsio ir kultūrinio turizmo maršrutų sistemos sukūrimas. 

Efektyvus ES struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių programų paramos naudojimas. 

Konkurencijos skatinimas, didinant turizmo paslaugų kompleksiškumą, įvairovę. 

Unikalių turizmo produktų ir paslaugų paieška, galinti pritraukti didesnį svečių skaičių bei 

prailginti jų apsistojimo Šilutės rajone laiką 

GRĖSMĖS 

Sparčiai mažėjantis gimstamumas ir gyventojų skaičius. 

Senstanti visuomenė. 

Nepakankamai mažėjantis nedarbo lygis, nepakankamas dėmesys darbo vietų kūrimui. 

Sumažėjusi gyventojų perkamoji galia. 

Didėjanti konkurencija su kitais šalies turizmo traukos centrais. 

Rekreacinių išteklių ir kultūros paveldo vertybių kokybės prastėjimas ir naudojimo galimybių 

mažėjimas. 

 

Šilutės rajono savivaldybės turizmo situaciją galima vertinti 2 pagrindiniais aspektais: 

 Geografiniu požiūriu (koncentracija, arealai); 

 Turizmo rūšys ir paslaugos (turizmo produktai). 

Geografiniu požiūriu, Šilutės rajono savivaldybėje suformuotas trikampis – Kintų-

Rusnės kryptis – Šilutės m. (žr. 1.9.1 pav.). 

1.9.1. pav. Šilutės rajono savivaldybės turizmo išteklių ir turizmo verslo koncentracijos 

trikampis 
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Turizmo produktų ir paslaugų požiūriu, neišnaudotas potencialas pastebimas 

apgyvendinimo įvairovės, pramogų organizavimo, pažintinio ir ekologinio turizmo versluose. 

Remiantis atlikta analize, Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje natūraliai 

formuojamos 2 lygių (prioritetų) vystytini turizmo arealai: 

 Aukšto aktyvumo ir potencialo arealas pasižymi aukšta turizmo paslaugų 

koncentracija, dideliu patrauklių objektų skaičiumi, dažnai – ir gera jų būkle. Šiam arealui 

priskirtos gyvenvietės: Šilutė, Rusnė, Kintai, Minija, Uostadvaris, Ventė (ir apylinkės), kitos 

kai kurio kitos Nemuno deltos regioninio parko gyvenvietės. 

 Vidutinio ir žemo potencialo arealas pasižymi gana reta objektų ir turizmo 

verslo koncentracija. Šiam arealui priskirtos tokios gyvenvietės: Švėkšna, Gardamas, 

Juknaičiai, Katyčiai, Macikai, Vilkėnas ir kt. 

Pagrindiniai iššūkiai, formuojant turizmo verslo strategiją ir kuriant/ plėtojant turizmo 

verslo skatinimo sistemą, yra šie: 

 Sumažinti sezoniškumo įtaką 

 Subalansuoti aukšto ir vidutinio/žemo potencialo vietovių vystymą ir 

investicijas, kartu skatinant konkurenciją 

 Sukurti ir palaikyti unikalius, išskirtinius turizmo produktus, kurie patys 

sugebėtų „sugeneruoti“ pastovius turistų srautus. 
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1 priedas 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANTYS DIDŽIAUSIĄ POTENCIALĄ TURINTYS TURIZMO IŠTEKLIAI 

Objektas: Šilutės muziejus 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Lietuvininkų g. 36, Šilutė 

Interneto svetainė:www.silutesmuziejus.lt 

Aprašymas: Šilutės muziejaus ištakos siekia XIX a. pabaigą, kai 1889 m. Šilokarčemos senąjį dvarą 

nupirko iš Klaipėdos kilęs dvarininkas HugoŠojus (HugoScheu). Jis buvo vienas iš žinomiausių 

Klaipėdos krašto žmonių, pasireiškusių Rytų Prūsijos ekonominėje ir kultūrinėje veikloje.  

Muziejuje ir jo filialuose yra sukaupta 56 957 eksponatai, veikia muziejaus mokslinė biblioteka, 

restauracijos centras, kultūros ir turizmo informacijos centras, vykdoma edukacinė veikla. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://silutesmuziejus.lt/apie-muzieju/istorija/ 

Nuotrauka: http://silutesmuziejus.lt/wp-content/gallery/galerija/muziejus-lietuvininku-36-ret.jpg 
 

Objektas: H. Zudermano memorialinis muziejus 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Macikų kaimas, Šilutės sen., Šilutės r. 

Interneto svetainė:www.silutesmuziejus.lt 

Aprašymas: Muziejus įsikūręs 3 km nuo Šilutės, buvusiame Macikų dvare. Ekspozicija atidaryta 

1984 m. žymaus vokiečių rašytojo Hermano Zudermano, gimusio Macikų kaime (1857 m.), 

gyvenimui ir kūrybai įamžinti. Nuolatinėje ekspozicijoje yra virš 100 eksponatų: fotografijų, knygų 

dokumentų. Mažosios Lietuvos lietuvių gyvenimo tematikos kūriniuose „Lietuviškos apysakos“ 1917 

m. (liet. rink. „Kelionė į Tilžę“, 1960 m.), „Lietuviškos apysakos“ (visas rinkinys) 1996 m. (išleido 

Šilutės H. Zudermano literatūrinės kraštotyros klubas) poetizuojama Pamario krašto gamta ir žmonės. 

Abu rašytojo H. Zudermano tėvai yra palaidoti senosiose Šilutės evangelikų liuteronų kapinėse. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://silutesmuziejus.lt/h-zudermano-memorialinis-muziejus/ 

Nuotrauka: http://silutesmuziejus.lt/h-zudermano-memorialinis-muziejus/ 

 

http://www.silutesmuziejus.lt/
http://silutesmuziejus.lt/apie-muzieju/istorija/
http://silutesmuziejus.lt/wp-content/gallery/galerija/muziejus-lietuvininku-36-ret.jpg
http://www.silutesmuziejus.lt/
http://silutesmuziejus.lt/h-zudermano-memorialinis-muziejus/
http://silutesmuziejus.lt/h-zudermano-memorialinis-muziejus/
http://silutesmuziejus.lt/wp-content/uploads/2011/03/h-zudermano-muziejus.p
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Objektas: Macikų lagerio karceris – muziejus 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Macikų kaimas, Šilutės sen., Šilutės r. 

Interneto svetainė:www.silutesmuziejus.lt 

Aprašymas: Iš buvusios koncentracijos stovyklos pastatų šiuo metu išliko tik karceris. 1995 m. 

Šilutės tremtinių ir politinių kalinių sąjungos iniciatyva Macikuose įrengtas lagerio karceris – 

muziejus, Šilutės muziejaus filialas, kuriame atsispindi skirtingi lagerio istorijos laikotarpiai. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://silutesmuziejus.lt/maciku-lageris-karceris-muziejus/ 

Nuotrauka: http://silutesmuziejus.lt/maciku-lageris-karceris-muziejus/  

Objektas: Švėkšnos muziejus 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Parko g. 5, Švėkšna, Šilutės r. 

Interneto svetainė::www.silutesmuziejus.lt 

Aprašymas: Senovinių daiktų, paveikslų, medžioklės trofėjų kolekcijų būta Švėkšnos dvaro 

rūmuose. 1940 m. Švėkšnos dvare apsigyveno sovietų pasieniečiai. Kareiviai nešė laukan dvaro 

archyvo dokumentus bei knygas ir degino parke sukurtame lauže. Baldai ir paveikslai buvo išvežti 

nežinia kur, jų likimas iki šiol nežinomas, nedidelė dalis atsidūrė Telšių „Alkos“ muziejuje ir keletas, 

užsilikusių daiktų liko Švėkšnoje, jie atiteko mokyklai, o dabar juos galime išvysti Švėkšnos 

muziejuje. 

1993 m. Švėkšnos vidurinės mokyklos muziejus tapo Šilutės muziejaus filialu ir buvo įkurtas 

viename iš Švėkšnos dvaro pastatų, buvusių Švėkšnos parko teritorijoje, netoli katalikų bažnyčios ir 

“Genovaitės” vilos. Nuo 2005 m. veikia naujose patalpose – Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos pastate. 

Nemažai šio muziejaus eksponatų priklausė Švėkšnos dvarui. Gausus senosios raštijos palikimas, 

vienas vertingiausių leidinių – XVII a. Lietuvos Statutas. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://silutesmuziejus.lt/sveksnos-muziejus/ 

Nuotrauka: http://silutesmuziejus.lt/sveksnos-muziejus/ 

 

http://www.silutesmuziejus.lt/
http://silutesmuziejus.lt/maciku-lageris-karceris-muziejus/
http://silutesmuziejus.lt/maciku-lageris-karceris-muziejus/
http://silutesmuziejus.lt/wp-content/gallery/maciku-karceris/100_2976.j
http://www.silutesmuziejus.lt/
http://silutesmuziejus.lt/sveksnos-muziejus/
http://silutesmuziejus.lt/sveksnos-muziejus/
http://silutesmuziejus.lt/wp-content/gallery/sveksnos-muziejus/imgp8285.j
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Objektas: K. Banio etnografinė žvejo sodyba-muziejus 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas:Skirvytėlės g. 8, Rusnė, Šilutės r. 

Aprašymas: Rusnės salos gyventoja Marta Druskutė-Druskus 1988 m. sausį surašė testamentą, 

kuriuo ji po savo mirties sodybą palieka buvusio politinio kalinio Kazimiero Banio vaikams Rasai ir 

Gintarui bei Klaipėdos konservatorijos docentui Petrui Bielskiui, su sąlyga, kad sodybos paveldėtojai 

jos ūkį paverstų į etnografinę sodybą-muziejų. Martos sodyboje buvo daugybė įvairiausių rakandų, 

žemės dirbimo ir žvejybos įrankių, kitų antikvarinių daiktų, todėl idėja išsaugoti šiuos daiktus 

muziejaus savininkams kilo tarsi savaime. 

Kazimiero Banio etnografinė žvejo sodyba-muziejus yra intensyviai puoselėjamas. Jis įkurtas 1997 

m. kaip tipiška žvejojančio ūkininko sodyba. Sodyboje yra tiek senovinių, dabar jau nebenaudojamų 

daiktų, kad sužinoti visų jų istorijas bei paskirtį prireiktų ilgo laiko. 

Rusnės etnografinės sodybos prieangyje kabo keli lininiai stendai, kuriuose adatėlėmis prismaigstyta 

šimtai spalvingiausių asmenybių kortelių. Sodybos atsiliepimų knygoje galima rasti įrašų, kuriuose 

savo susižavėjimą ir linkėjimus išreiškė žmonės iš keliolikos skirtingų pasaulio šalių. Sodybai yra 

apie 200 metų. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://www.tpl.lt/k-banio-etnografine-zvejo-sodyba-muziejus/ 

Nuotrauka: http://www.tpl.lt/k-banio-etnografine-zvejo-sodyba-muziejus/ 

 

Objektas: Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčia 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Lietuvininkų g. 19, Šilutė 

Aprašymas: Nuo senų senovės Šilutė priklausė Verdainės parapijai. Tačiau Šilutė plėtėsi labai 

intensyviai. 1910 m. buvę kaimai Verdainė, Žibai ir Cintjoniškiai prisijungė prie Šilokarčiamos, kuris 

tada turėjo virš 3000 gyventojų. Tada iškilo būtinybė statyti atskirą bažnyčią. 

1910 m. HugoŠojus kreipėsi į Rytų Prūsijos evangelikų konsistoriją, kad atskirtų nuo Verdainės 

parapijos ir sukurtų atskirą parapiją. 1913 m. padėtas bažnyčios kertinis akmuo. Bet tada buvo 

pastatyta tik klebonija. Pirmasis pasaulinis karas statybą nutraukė. 1924 m. prasidėjo bažnyčios 

statymo darbai. 1926 m. bažnyčia buvo pastatyta. Šiai bažnyčiai statyti nemokamai žemės sklypą 

davė H. Šojus. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: 

 

http://www.tpl.lt/k-banio-etnografine-zvejo-sodyba-muziejus/
http://www.tpl.lt/k-banio-etnografine-zvejo-sodyba-muziejus/
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http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilut%C4%97s_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5

%BEny%C4%8Dia 

Nuotrauka: 

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilut%C4%97s_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5

%BEny%C4%8Dia 

Objektas: Šv. Kryžiaus katalikų bažnyčia ir vaikų prieglauda 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Katalikų Bažnyčios g. 1, Šilutė 

Aprašymas: Raudonų plytų, stačiakampio formos, istorizmo laikotarpio katalikų bažnyčia buvo 

pastatyta 1854 m. Varpinė buvo suprojektuota atskirai, tačiau liko nepastatyta. Bažnyčią puošia virš 

priekinio frontono išmūrytas ažūrinis dviejų aukštų bokštelis, dailios formos vitražiniai langai. 1971–

1983 m. buvo atlikti dideli bažnyčios remonto darbai, perdengtas stogas, trečdaliu pakeistos lubos, 

bažnyčios vidus perdažytas, dekoruotas, sienos papuoštos ąžuolinėmis plokštėmis, pastatyti nauji 

suolai ir atlikti kiti remonto darbai.  

1888 m. kunigo Wichmann pastangomis buvo įsteigta katalikiška vaikų prieglauda, kuriai Prūsijos 

vyriausybė kasmet skyrė pašalpą. 1905 m. buvo pastatytas naujas erdvus trijų aukštų prieglaudos 

pastatas. Po karo 1961 m. buvusioje vaikų prieglaudoje įsikūrė tuberkuliozinė vaikų sanatorija 

"Eglutė". Joje buvo gydomi vaikai nuo 6 iki 16 metų iš 28 Lietuvos rajonų. Šiuo metu pastatas 

uždarytas ir nenaudojamas, perduotas privatizavimui. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://silutesmuziejus.lt/baznycia/index.html 

Nuotrauka: 

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilut%C4%97s_%C5%A0v._Kry%C5%BEiaus_ba%C5%BEny

%C4%8Dia 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilut%C4%97s_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilut%C4%97s_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilut%C4%97s_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilut%C4%97s_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://silutesmuziejus.lt/baznycia/index.html
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilut%C4%97s_%C5%A0v._Kry%C5%BEiaus_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilut%C4%97s_%C5%A0v._Kry%C5%BEiaus_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/%C5%A0ilut%C4%97s_%C5%A0v._Kry%C5%BEiaus_ba%C5%BEny%C4%8Dia.j
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Objektas: Rusnės evangelikų liuteronų bažnyčia 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Neringos 8A, Rusnė, Šilutės r. 

Aprašymas: Pirmoji rašytinė žinia apie šią bažnyčią žinoma iš 1544 m. Prūsijos kunigaikščio 

Albrechto rašto apie pamaldas lietuvių ir vokiečių kalbomis. Po Melno taikos vokiečių ordinui 

priklausė Rusnės apylinkės. Vėjarodė ant bažnyčios bokšto liudija pirmuosius jos statybos metus – 

1419 m. Iki 1541 m. bažnyčia priklausė katalikų parapijai, ir tik vėliau, įsigalėjus reformacijai, visi 

gyventojai turėjo pripažinti Liuterio mokymą. 1583 m. prie bažnyčios veikė parapijos mokykla, viena 

iš pirmųjų Klaipėdos krašte. Bažnyčią, pastatytą XVIII a., niokojo 3 gaisrai (1739 m., 1774 m., 1789 

m.). Nauja bažnyčia, sumūryta iš plytų, pašventinta 1809 m. Dabartinis mūrinis pastatas iškilo XIX a. 

Sovietmečiu ilgą laiką bažnyčia buvo uždaryta, gausus jos turtas sunaikintas, pats pastatas atiduotas 

Rusnės pagalbinei internatinei mokyklai. Čia buvo mokyklos sporto salė, katilinė. 1991 m. pradėta 

tvarkyti senoji Rusnės bažnyčia, pamaldas atnaujino diakonas G. Pareigis. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://www.nemunodelta.lt/16983/kultura/architekturos-vertybes.html 

Nuotrauka: http://www.nemunodelta.lt/16983/kultura/architekturos-vertybes.html 

 

Objektas: Švėkšnos evangelikų liuteronų bažnyčia 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Vilkėno g. 16A, Švėkšna, Šilutės r. 

Aprašymas: Pirmoji liuteronų bažnyčia pastatyta 1819 m. (kur dabar yra Šv. Florijono paminklas), 

bet 1856 m. ją nusiaubė gaisras. Dabartinė bažnyčia pastatyta 1867 m., bokštas pristatytas 1913 m.. 

2005 m. bažnyčią nuniokojo uraganas „Ervinas“. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: 

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C4%97k%C5%A1nos_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B

3_ba%C5%BEny%C4%8Dia 

Nuotrauka: 

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C4%97k%C5%A1nos_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B

3_ba%C5%BEny%C4%8Dia 

 

http://www.nemunodelta.lt/16983/kultura/architekturos-vertybes.html
http://www.nemunodelta.lt/16983/kultura/architekturos-vertybes.html
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C4%97k%C5%A1nos_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C4%97k%C5%A1nos_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C4%97k%C5%A1nos_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C4%97k%C5%A1nos_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Sveksnaevangeliku.j
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Objektas: Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų bažnyčia 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Klaipėdos g. 19, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r. 

Aprašymas: Bažnyčia buvo pastatyta 1842 m. miestelio centre. 1848 m. buvo atgabentas varpas. 

Bažnyčioje vyksta evangelikų liuteronų pamaldos. 1910–1914 m. joje kunigavo evangelikų liuteronų 

kunigas Fridrikas Megnius, kuris Žemaičių Naumiestyje lietuvių kalba leido laikraštį „Svečias“. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: 

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemai%C4%8Di%C5%B3_Naumies%C4%8Dio_evangelik%C5

%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia 

Nuotrauka: 

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemai%C4%8Di%C5%B3_Naumies%C4%8Dio_evangelik%C5

%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia 

 

Objektas: Kintų buvusioji evangelikų liuteronų bažnyčia 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Kintai, Šilutės r. 

Aprašymas: Evangelikų liuteronų bažnyčia pastatyta 1705 m. Pasakojama, kad tuo metu Ventėje 

buvo paplauta bažnyčia ir tarp gyventojų kilo ginčas, kur turėtų stovėti naujieji maldos namai. Pasak 

legendos, iš kraštutinių kaimų – Ventės ir Kiošių – vienu metu buvo išsiųsti 2 žygūnai ir nutarta, kad 

vietoje, kur jie susitiks, bus statoma naujoji bažnyčia. Jie rankas paspaudę būtent Kintuose. 

1905 m. suremontuota. Iki Pirmojo pasaulinio karo buvo apie 5000 parapijiečių, daugiausia lietuvių. 

Pamaldos laikytos lietuvių ir vokiečių kalbomis. Po Antrojo pasaulinio karo bažnyčia uždaryta, 

sovietmečiu restauruota, įkurta parodų ir koncertų salė. 1990 m. bažnyčia atiduota katalikams. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Kint%C5%B3_buvusioji_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5

%BEny%C4%8Dia 

Nuotrauka: 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Kint%C5%B3_buvusioji_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5

%BEny%C4%8Dia 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemai%C4%8Di%C5%B3_Naumies%C4%8Dio_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemai%C4%8Di%C5%B3_Naumies%C4%8Dio_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemai%C4%8Di%C5%B3_Naumies%C4%8Dio_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemai%C4%8Di%C5%B3_Naumies%C4%8Dio_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kint%C5%B3_buvusioji_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kint%C5%B3_buvusioji_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kint%C5%B3_buvusioji_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kint%C5%B3_buvusioji_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
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Objektas: Saugų Šv. Kazimiero bažnyčia 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Saugų kaimas, Saugų sen., Šilutės r. 

Aprašymas: Saugų Šv. Kazimiero bažnyčia stovi Saugų kaime, prie Klaipėdos–Šilutės kelio, 11 km į 

pietvakarius nuo Švėkšnos bažnyčios. 1844 m. įkurta evangelikų liuteronų parapija. 1857 m. pastatyta 

bažnyčia. Katalikų bažnyčia įkurta 1947 m. evangelikų liuteronų bažnyčios šventoriuje esančioje 

koplyčioje. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Saug%C5%B3_%C5%A0v._Kazimiero_ba%C5%BEny%C4%8Dia 

Nuotrauka: http://photos.wikimapia.org/p/00/01/98/62/15_big.jpg  

Objektas: Švėkšnos dvaras ir parkas: Genovaitės vila, saulės laikrodis, Dianos statula 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Parko g. / Bažnyčios g., Švėkšna, Šilutės r. 

Aprašymas: Švėkšnos dvaro sodyba Šilutės r. – viena iš nedaugelio dvarų sodybų Lietuvoje, kuriose 

šeimininkauja istorinių šeimų palikuonys, tebetęsiantys garbingas giminės tradicijas ir puoselėjantys 

vietos dvasią. Atkūrus teisę į nuosavybę, Švėkšnos dvarą atsiėmė grafienė Felicija Laima Broel-

Pliaterienė. Pliateriai Švėkšnos dvarą valdė nuo XVIII a. antrosios pusės. 

Dvaras išsidėstęs pačiame Švėkšnos miestelio centre, greta Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios. Iki mūsų 

dienų išliko Švėkšnos dvaro rūmai, keliolika dvaro pastatų, vienas gražiausių Vakarų Lietuvos parkų, 

„Saulės“ gimnazija. 

Adomas Pliateris 1880 m. pastatė iki mūsų dienų išlikusią dvaro vilą, kurią savo žmonos garbei 

pavadino „VillaGenowefa“ (Genovaitės vila). Švėkšnos dvaro parko centrinio tvenkinio saloje 

tebestovi Švėkšnos parko puošmena – deivės Dianos skulptūra. Pagrindinėje parko alėjoje atkurtas 

puošnus Saulės laikrodis, vaza ant pjedestalo, Švč. Marijos skulptūra, „Laisvės angelas“. Restauruoti 

ir kiti parko elementai – apžvalgos aikštelės, takai, vartai. Didžiausia Švėkšnos dvaro parko 

puošmena – apie 18 m aukščio ir 70 cm skersmens reliktinis Kinijos ir Japonijos 

dviskiautisginkmedis (Ginkgobiloba L.). 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://www.kpd.lt/lt/node/2443 

Nuotrauka: http://www.kpd.lt/lt/node/2443 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Saug%C5%B3_%C5%A0v._Kazimiero_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://photos.wikimapia.org/p/00/01/98/62/15_big.jpg
http://www.kpd.lt/lt/node/2443
http://www.kpd.lt/lt/node/2443
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Objektas: Vilkėno dvaro rūmai ir parkas  

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Vilkėnas I kaimas, Švėkšnos sen., Šilutės r. 

Aprašymas: Vilkėno dvaras stovi Vilkėno I kaime, Šilutės rajone. Išlikę dvaro rūmai, parkas (13 ha 

plote auga apie 70 rūšių medžių ir krūmų, yra retų medžių). 

1993 m. rūmai ir parkas grąžinti Platerių paveldėtojai Platerienei Laimei Felicijai (g. 1921 m.). 2002 

m. parke per audrą išversta parko puošmena – kanadinė cūga. 2003 m. iš parko dingo apie 300 kg 

sveriantis akmuo su iškaltais grafo Aleksandro Platerio inicialais ir parko įkūrimo metais. 2007 m. 

restauruota Vilkėno dvaro rūmų išorė. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilk%C4%97no_dvaras 

Nuotrauka: http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilk%C4%97no_dvaras 
 

Objektas:Uostadvario švyturys 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Nemuno deltoje, Uostadvario kaimas, Rusnės sen., Šilutės r. 

Aprašymas: Uostadvario švyturys – technikos istorijos paminklas, pastatytas 1873 m., priešais 

Minijos žiotis – svarbiame laivybos punkte. Tebestovi iš gerų plytų sumūrytas briaunuotas švyturio 

bokštas – nedaug tepaliestas laiko. Prieš kelerius metus buvo pradėta perstatyti su bokštu sujungtą 

švyturio prižiūrėtojo namą – būdingą Rusnės apylinkėms gyvenamąjį pastatą – neatskiriamą 

paminklo dalį. Uostadvario švyturys nuo Kuršių marių yra nutolęs apie 2 km, todėl dabartinės 

navigacijos reikalams netarnauja. Jis naudojamas kaip apžvalgos bokštas. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://www.nemunodelta.lt/16983/kultura/architekturos-vertybes.html 

Nuotrauka: http://www.nemunodelta.lt/16983/kultura/architekturos-vertybes.html 
 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilk%C4%97no_dvaras
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilk%C4%97no_dvaras
http://www.nemunodelta.lt/16983/kultura/architekturos-vertybes.html
http://www.nemunodelta.lt/16983/kultura/architekturos-vertybes.html
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Objektas: Ventės švyturys 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Ventės kaimas, Kintų sen., Šilutės r. 

Aprašymas: 1837 m. Ventės Rago iškyšulyje buvo pastatytas medinis švyturys su alyvine lempa. Jį 

iš trijų pusių supa vandenys. Siekiant apsaugoti švyturį, 1860 m. Ventės Rago smaigalys buvo 

išgrįstas akmenimis. Dabartinis mūrinis švyturys pavaldus Ventės Rago ornitologinei stočiai. Į švyturį 

lipama senais geležiniais laiptais, puoštais šlyžiniais ornamentais. Signalinė lempa vakare 

automatiškai užsidega, ryte prašvitus – užgęsta. Tam naudojami šarminiai akumuliatoriai su pastoviu 

krovikliu. Ventės Rago švyturys – technikos paminklas. Objektas svarbus ir kaip efektinga regykla, 

nuo kurios atsiveria Kuršių marios, matosi Kuršių nerija, Rusnės sala. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://www.nemunodelta.lt/16983/kultura/architekturos-vertybes.html 

Nuotrauka: http://www.nemunodelta.lt/16983/kultura/architekturos-vertybes.html 

 

Objektas: Senojo turgaus aikštė 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Šilutė 

Aprašymas: Iki pat Antrojo pasaulinio karo ryškiausias Šilutės miesto reprezentacinis elementas 

buvo čia vykę savaitiniai turgūs ir prekymečiai. Tiek 1748 m. išleistame A. Lucano Prūsijos miestų 

aprašyme, tiek 1911 m. žinyne apie Gumbinės apygardą, Šilutė pirmiausiai minima kaip svarbus 

regionui prekybinis centras bei turgavietė. Kaip žinome, reikšmingiausias turgavietės elementas ir 

būtina sąlyga prekybai vykti buvo turgaus aikštė. Šilutės senoji turgaus aikštė, vis dar juosiama 

senųjų pastatų, jos erdvė, nedaug pakitusi dėl supilto pylimo palei Šyšos vingį bei po asfaltu pakišto 

akmeninio grindinio, yra išlikę iki šiol. Ši vieta prie Šyšos vingio, Šilutės dvaro ir metalinio tilto 

kelyje į Rusnę, turgaus aikštės paskirtį atliko bemaž 500 metų. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://www.silaine.lt/2008/2008-02-26/silaine-4.htm 

Nuotrauka: http://www.siluteszinios.lt/wp-content/uploads/2011/07/senojo_turgaus_aikste3680.jpg 

 

http://www.nemunodelta.lt/16983/kultura/architekturos-vertybes.html
http://www.nemunodelta.lt/16983/kultura/architekturos-vertybes.html
http://www.silaine.lt/2008/2008-02-26/silaine-4.htm
http://www.siluteszinios.lt/wp-content/uploads/2011/07/senojo_turgaus_aikste3680.jpg
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Objektas: Šilutės HugoŠojaus dvaras ir miesto parkas 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Lietuvininkų g. 4, Šilutė 

Aprašymas: Šilutės dvarininkas, parko įkūrėjas HugoŠojus (Scheu) dvarą įsigijo 1889 m. Jis 

sutvarkė dvaro pastatus ir aplinką. Šalia dvaro įkūrė angliško tipo parką su trimis tvenkiniais ir 

pasivaikščiojimo takais. Parke, kuris driekiasi palei Šyšos upę iki senojo geležinkelio tilto, augo apie 

150 rūšių medžių, krūmų. 

Dabar parke yra 40 rūšių medžių, krūmų ir puskrūmių. Dauguma senųjų medžių buvo pasodinti 

kuriant parką, tačiau yra ir savaiminės kilmės medžių. Šalia dvaro pastato auga vietiniai medžiai: 

vinkšna, ąžuolas, mažalapė liepa, paprastieji uosiai, klevai, karpotasis beržas, riešutas bei iš šiltųjų 

kraštų atvežti medžiai: baltosios akacijos, kaštonas. Be šių rūšių medžių parke dar sutinkama 

paprastoji eglė ir ieva, trapusis ir baltasis gluosnis, grauželinė ir vienpiestė gudobelės. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://www.silutesetazinios.lt/15403/pazintis-su-istoriniu-silutes-dvaro-parku/ 

Nuotrauka: http://silutesmuziejus.lt/wp-content/gallery/h-sojaus-dvaras/dsc_0062.jpg 

 

Objektas: Vanagių piliakalnis 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Vanagių kaimas, Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. 

Aprašymas: Vanagių piliakalnis, Žemaičių Naumiesčio piliakalnis, Žaliasis kalnas – piliakalnis 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, Žemaičių Naumiestyje, Žemaičių Naumiesčio seniūnija. 

Pasiekiamas nuo Žemaičių Naumiesčio bažnyčios takeliu paėjus į šiaurę 200 m. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://lt.wikipedia.org/wiki/Vanagi%C5%B3_piliakalnis 

Nuotrauka: http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=27087 
 

http://www.silutesetazinios.lt/15403/pazintis-su-istoriniu-silutes-dvaro-parku/
http://silutesmuziejus.lt/wp-content/gallery/h-sojaus-dvaras/dsc_0062.jpg
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vanagi%C5%B3_piliakalnis
http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=27087
http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/DownloadFile.aspx?item=30079&type=JPG&name=van.j
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Objektas: Paulaičių piliakalnis 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Paulaičių kaimas, Švėkšnos sen., Šilutės r. 

Aprašymas: Piliakalnis stūkso prie Paulaičių kaimo. Įrengtas aukštumos kyšulyje, Ašvos kairiajame 

krante, santakoje su Beržupiu. Iš rytų ir šiaurės rytų jį juosia Beržupis, iš šiaurės ir šiaurės vakarų – 

Ašvos slėniai. Piliakalnis apaugęs lapuočiais. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://www.atostogoskaime.lt/lt/kaimo-turizmas/silutes-rajone/gamtos-objektai-

8/piliakalniai-6 

Nuotrauka: http://www.atostogoskaime.lt/lt/kaimo-turizmas/silutes-rajone/gamtos-objektai-

8/piliakalniai-6  

Objektas:Pavilnučio piliakalnis 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas:Pavilnučių kaimas, Švėkšnos sen., Šilutės r. 

Aprašymas: Piliakalnis įrengtas kalvos kyšulyje, supamame užpelkėjusių Lendrupio ir Vilnutės 

upelių slėnių. Pietinėje papėdėje, 0,25 ha plote yra papėdės gyvenvietė, tyrinėta 1982 m. Joje rasta 

lygios keramikos, angliukų. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://lt.wikipedia.org/wiki/Pavilnu%C4%8Dio_piliakalnis 

Nuotrauka: http://www.zemaitijosgidas.lt/lt/?cid=75723 
 

http://www.atostogoskaime.lt/lt/kaimo-turizmas/silutes-rajone/gamtos-objektai-8/piliakalniai-6
http://www.atostogoskaime.lt/lt/kaimo-turizmas/silutes-rajone/gamtos-objektai-8/piliakalniai-6
http://www.atostogoskaime.lt/lt/kaimo-turizmas/silutes-rajone/gamtos-objektai-8/piliakalniai-6
http://www.atostogoskaime.lt/lt/kaimo-turizmas/silutes-rajone/gamtos-objektai-8/piliakalniai-6
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pavilnu%C4%8Dio_piliakalnis
http://www.zemaitijosgidas.lt/lt/?cid=75723
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Objektas:Gedikų piliakalnis 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas:Gedikų kaimas, Švėkšnos sen., Šilutės r. 

Aprašymas: Piliakalnis randasi prie Gedikų kaimo. Išlikusi tik jos šiaurės rytų krašte buvusio pylimo 

dalis. Piliakalnis, datuojamas I tūkstantmečiu, apaugęs lapuočiais. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://www.atostogoskaime.lt/lt/kaimo-turizmas/silutes-rajone/gamtos-objektai-

8/piliakalniai-6 

Nuotrauka: http://www.zemaitijosgidas.lt/lt/?cid=75711 
 

Objektas: Juodžių piliakalnis 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Juodžių kaimas, Žemaičių Naumiesčio sen.,  Šilutės r. 

Aprašymas: Piliakalnis įrengtas aukštumos krašte, Mirglono dešiniajame krante. Piliakalnis 

datuojamas I tūkst. – II tūkst. pradžia. Į vakarus nuo piliakalnio, 0,4 ha plote, yra papėdės gyvenvietė. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://lt.wikipedia.org/wiki/Juod%C5%BEi%C5%B3_piliakalnis 

Nuotrauka: http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=23814 

 

Objektas: Tiltas per Šyšos upę  

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Šilutė 

Aprašymas: Metalinis arkinis tiltas per Šyšos upę statytas dar 1914 m., laikomas vienu iš Šilutės 

miesto simbolių. Tiltas nudažytas neįprasta – geltona spalva. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: – 

Nuotrauka: http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=4837 

 

http://www.atostogoskaime.lt/lt/kaimo-turizmas/silutes-rajone/gamtos-objektai-8/piliakalniai-6
http://www.atostogoskaime.lt/lt/kaimo-turizmas/silutes-rajone/gamtos-objektai-8/piliakalniai-6
http://www.zemaitijosgidas.lt/lt/?cid=75711
javascript:openImagePopupID(75712,%201123,%20556
http://lt.wikipedia.org/wiki/Juod%C5%BEi%C5%B3_piliakalnis
http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=23814
http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/DownloadFile.aspx?item=30070&type=JPG&name=juod.j
http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=4837
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Objektas: Gaisrinės pastatas Gaisrinės pastatas (Lietuvininkų g. 22, 1911 m.) 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Lietuvininkų g. 22, Šilutė 

Aprašymas: Gaisrinė pastatyta 1911 m.. Statytojai – Karaliaučiaus ugniagesybos valdyba. XVIII a.-

XX a. sklypas priklausė dvarui, o XX a. pr. H. Šojus padovanojo jį miestui. Pastato architektūra 

beveik nepakito, paskutiniaisiais metais buvo restauruotas. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://www.manogidas.lt/silutes-gaisrines-pastatas/ 

Nuotrauka: http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=15947 
 

Objektas: Šilutės pašto pastatas  

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Lietuvininkų g. 23, Šilutė  

Aprašymas: Paštas pastatytas 1909 m., pastatė Rytų Prūsijos centrinė pašto įstaiga. Pastatas mūrinis, 

stačiakampio plano, sudėtingo tūrio mansardiniu stogu. Pastatas dviejų aukštų su palėpe, įspūdingas 

pagrindinis įėjimas. Stogas dengtas raudonomis čerpėmis. Pastato senoji dalis yra gerame stovyje, 

priskiriama I-ai kategorijai, t. y. pastatas, kurio architektūra vertinga, jį restauruojant būtina išsaugoti 

esamą architektūrinę išvaizdą be pakitimų. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://www.manogidas.lt/silutes-pasto-pastatas/ 

Nuotrauka: http://photos.wikimapia.org/p/00/00/28/73/09_big.jpg  

Objektas: Viešbutis „Deims“  

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Lietuvininkų g. 70, Šilutė 

Interneto svetainė:www.deims.lt 

Aprašymas: Viešbutis įkurtas 1870 m. Pavadinimas kilęs iš savininko vardo HermannDeim. Kada 

viešbučio savininku tapo H. Deim, tiksliai nežinoma. Manoma, kad tai įvyko XX a. pirmame 

dešimtmetyje, nes viešbutis tokiu pavadinimu buvo įtrauktas į tuometinę Šilutės apskrities adresų 

knygą. Tačiau jau 1922 m. viešbutį su kavine įsigijo p. Haupt. 

Tai, jog naujasis ir vėlesni savininkai nepakeitė viešbučio pavadinimo, rodo, kad ankstesnis 

savininkas buvo sukūręs patikimo ir gero viešbučio bei kavinės įvaizdį.  

http://www.manogidas.lt/silutes-gaisrines-pastatas/
http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=15947
http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/DownloadFile.aspx?item=141445&type=JPG&name=SNB14906.J
http://www.manogidas.lt/silutes-pasto-pastatas/
http://photos.wikimapia.org/p/00/00/28/73/09_big.jpg
http://www.deims.lt/
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Šiuo metu viešbutis yra pačiame Šilutės miesto centre, Lietuvininkų gatvėje. Tai – vienintelis 

viešbutis Šilutės mieste, kuris vienu metu gali priimti iki 85 svečių. Viešbučio pastatas, visi 43 

kambariai ir kavinės patalpos yra naujai rekonstruoti. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://www.deims.lt/ 

Nuotrauka: http://www.info.lt/images/nuotraukos/info/2118815_2.jpg 

Objektas: Buvę teismo rūmai ir 200 vietų kalėjimas 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Lietuvininkų g. 72, Šilutė 

Aprašymas: Įspūdingi raudonų plytų neogotikinio stiliaus pastatai buvo pastatyti 1845 m. Juose net 

iki 1953 m. veikė apskrities teismo rūmai bei 200 vietų kalėjimas. Šiuo metu pastatuose įsikūrusi 

Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://turizmogidas.lt/lt/kelioniu-marsrutai/kelione-po-silutes-krasta-1790 

Nuotrauka: http://www.stpm.silute.lm.lt/uploads/images/Mokykl_viesb.jpg 
 

Objektas: Tilžės gatvės skverelis 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: 
Aprašymas: senasis Tilžės gatvės skverelis – Šilutės miestiečių ir rajono svečių atokvėpio vieta su 

puikiu fontanu. Skverelis rekonstruotas 2011 m. ir pritaikytas lankytojams.  

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: – 

Nuotrauka: http://www.siluteszinios.lt/wp-content/uploads/2011/05/fontanas20110525_3166-

161x119.jpg 
 

http://www.deims.lt/
http://www.info.lt/images/nuotraukos/info/2118815_2.jpg
http://turizmogidas.lt/lt/kelioniu-marsrutai/kelione-po-silutes-krasta-1790
http://www.stpm.silute.lm.lt/uploads/images/Mokykl_viesb.jpg
http://www.siluteszinios.lt/wp-content/uploads/2011/05/fontanas20110525_3166-161x119.jpg
http://www.siluteszinios.lt/wp-content/uploads/2011/05/fontanas20110525_3166-161x119.jpg
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Objektas: Šilutės senosios evangelikų liuteronų kapinės 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Šilutė 

Aprašymas: Šilutės senosios evangelikų liuteronų kapinės – vertinga Šilutės miesto architektūrinio, 

istorinio, kultūrinio palikimo dalis. Istorinių žinių apie šį objektą išliko palyginti mažai. Lietuvos 

archyvų duomenys apie šias kapines yra labai fragmentiški. Žinoma, kad nemaža dalis evangelikų 

bažnytinio archyvo ir sanitarinės policijos, kuri rūpinosi kapinėmis, dokumentų pražuvo Antrojo 

pasaulinio karo metais, kita dalis atsidūrė Vokietijoje. Daug informacijos galėję suteikti kapaviečių 

paminklai su metrikomis, deja, smarkiai buvo apgadinti sovietmečiu. 

Kapinėse yra trys į Lietuvos kultūros vertybių registrą įtrauktos kapavietės – istorijos paminklai: 

knygininkų Sekunų, Štalių ir garsaus rašytojo Hermano Zudermano tėvų šeimyniniai kapai. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://silaine.lt/silaine/senosios-miesto-kapines-%E2%80%93-vertinga-architekturinio-

kulturinio-istorinio-paveldo-dalis/ 

Nuotrauka: http://silaine.lt/r/wp-content/uploads/2013/05/Koplycia3+.jpg 

 

Objektas: Buvusio dujų fabriko pastatų kompleksas 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Tilžės g. 24, Šilutė 

Aprašymas: Verdainėje 1907 m. pastatytas dujų fabrikas (veikė iki 1939 m.), kuriame buvo 

perdirbama akmens anglis į degiąsias dujas, kurios buvo naudojamos gatvių, butų apšvietimui ir 

kitiems buitiniams reikalams. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://www.silaine.lt/2008/2008-05-27/miestas-Id.htm 

Nuotrauka: http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=8687&page=9 
 

http://silaine.lt/silaine/senosios-miesto-kapines-%E2%80%93-vertinga-architekturinio-kulturinio-istorinio-paveldo-dalis/
http://silaine.lt/silaine/senosios-miesto-kapines-%E2%80%93-vertinga-architekturinio-kulturinio-istorinio-paveldo-dalis/
http://silaine.lt/r/wp-content/uploads/2013/05/Koplycia3+.jpg
http://www.silaine.lt/2008/2008-05-27/miestas-Id.htm
http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=8687&page=9
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Objektas: Geležinkelio stoties pastatas  

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Geležinkelio g. 4, Šilutė 

Aprašymas: Šilutės geležinkelio stotis veikia nuo XIX a. pabaigos. Geležinkelio stoties pastatas 

(pastatytas 1875 m.) yra Geležinkelio gatvėje netoli Geležinkelio tilto (pastatytas 1870 m., 

restauruotas 2010 m.) per Šyšos upę. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://turizmogidas.lt/lt/kelioniu-marsrutai/kelione-po-silutes-krasta-1790 

Nuotrauka: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/%C5%A0ilut%C4%97s_gele%C5%BEinkelio

_stotis..jpg  

Objektas: Tiltas į Rusnę per Atmatos upę 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Šilutės r. 

Aprašymas: 1914 m. liepos mėn. pastatytas pirmasis pakeliamas tiltas per Atmatą, kurį 1944 m. 

besitraukianti Vokietijos kariuomenė susprogdino. Tada pradėta naudotis keltu. 1971 m. spalio mėn. 

Leningrado tiltų tyrinėjimo ir projektavimo institutas atliko inžinerinių, topografinių bei geodezinių 

darbų studiją. Tilto ilgis – 332 m, aukštis – 15 m. Statyba kainavo daugiau kaip 3 mln. rublių. Tiltas 

atidarytas 1974 m. lapkričio 22 d.. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://lt.wikipedia.org/wiki/Rusn%C4%97s_tiltas 

Nuotrauka: http://farm5.static.flickr.com/4089/5105828926_e72cb079ce_z.jpg  

http://turizmogidas.lt/lt/kelioniu-marsrutai/kelione-po-silutes-krasta-1790
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/%C5%A0ilut%C4%97s_gele%C5%BEinkelio_stotis..jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/%C5%A0ilut%C4%97s_gele%C5%BEinkelio_stotis..jpg
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rusn%C4%97s_tiltas
http://farm5.static.flickr.com/4089/5105828926_e72cb079ce_z.jpg
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Objektas: Pakalnės pažintinis takas 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Šilutės r. 

Aprašymas: Tarp dviejų upių – Pakalnės ir Rusnaitės – yra įrengtas Pakalnės pažintinis takas. Jis 

prasideda ir baigiasi, apsukęs 3,5 km lanką, toje pačioje vietoje – prie Nemuno deltos regioninio 

parko informacijos centro. 

Keliaujant taku susipažinsite su tipingu užliejamų pievų kraštovaizdžiu, jų augalija ir gyvūnija, 

būdingais dirvožemiais, polderių sistema, melioracijos įtaka gamtai, sužinosite apie etnokultūrinius 

aspektus šio krašto žmonių buityje. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://www.nemunodelta.lt/21106/informacija-lankytojams/marsrutai/pakalnes-

pazintinis-takas.html 

Nuotrauka: http://www.tpl.lt/wp-content/uploads/2009/06/pakalnes-upe.jpeg 

 

Objektas:Pėsčiųjų „beždžionių“ tiltas per Pakalnės upę 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Šilutės r. 

Aprašymas: Pėsčiųjų ant lynų kabantis tiltas, dažnai vadinamas „beždžionių tiltu“, per Pakalnės upę  

jungia Rusnės salą ir Rusnės gyvenvietę. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas:  

Nuotrauka: http://www.anonsas.lt/portal/categories/722/1/0/1/article/30676/linksma-kolektyvo-

kelione-is-vilniaus-i-rusne 
 

http://www.nemunodelta.lt/21106/informacija-lankytojams/marsrutai/pakalnes-pazintinis-takas.html
http://www.nemunodelta.lt/21106/informacija-lankytojams/marsrutai/pakalnes-pazintinis-takas.html
http://www.tpl.lt/wp-content/uploads/2009/06/pakalnes-upe.jpeg
http://www.anonsas.lt/portal/categories/722/1/0/1/article/30676/linksma-kolektyvo-kelione-is-vilniaus-i-rusne
http://www.anonsas.lt/portal/categories/722/1/0/1/article/30676/linksma-kolektyvo-kelione-is-vilniaus-i-rusne
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Objektas: Rusnės pašto pastatas ir Senojo Peterso tilto liekanos 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Rusnė, Šilutės r.  

Aprašymas: Senasis Rusnės pašto pastatas buvo įrengtas prie istorinės sankryžos. Šalia stovi 

įspūdingas 1914 m. pastatytas akmeninis sankryžos žibintas. Greta išlikę pirmojo į Rusnės salą –

senojo Peterso  2 arkų metalinio – tilto griuvėsiai. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: www.kpd.lt/failai/rusnes_salos_kulturos_paveldo_takais.pdf  

Nuotrauka: http://www.miestai.net 

 

Objektas: Skirvytės ir Atmatos upių atsišakojimo vieta 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Šilutės r. 

Aprašymas: Skirvytės ir Atmatos upių atsišakojimas prie Rusnės gyvenvietės apjuosia upėmis visą 

salą. Skirvytės upe eina Lietuvos ir Rusijos Federacijos sienos. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: – 

Nuotrauka: 

http://www.ispaukscioskrydzio.lt/index.php?view=detail&id=823&option=com_joomgallery 
 

http://www.kpd.lt/failai/rusnes_salos_kulturos_paveldo_takais.pdf
http://www.miestai.net/
http://www.ispaukscioskrydzio.lt/index.php?view=detail&id=823&option=com_joomgallery
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Objektas: Žalgirių pažintinis takas 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Šilutės r. 

Aprašymas: Takas, kurio ilgis yra 1860 m, įrengtas Žalgirių kaimo kraštovaizdžio draustinyje. 

Draustinio tikslas – išsaugoti ir eksponuoti paskutinį dar išlikusį, buvusios didžiausios pelkininkų 

kolonijos kaimą ir jo žemėnaudos ypatumus, teritorijoje vykdant reguliuojamą miškų ir žemės ūkio 

bei pažintinę rekreacinę veiklą ir išlaikant paveldėtą apgyvendinimo struktūrą bei bendrąjį kaimo 

vaizdą. Žalgirių pažintiniame take susipažįstama ne tik su būdingiausiais parko miškuose augančiais 

augalais, esančiomis miškų buveinėmis, bet ir galima pastudijuoti parke dažniausiai sutinkamų žvėrių 

pėdsakus, sužinoti apie dažniausiai sutinkamus paukščius, žuvis. Taip pat sužinoma apie unikalų, 

niekur daugiau Lietuvoje neaptinkamą, objektą – pelkininkų kolonijas ir jų gyvenimo ypatumus. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://www.nemunodelta.lt/21105/informacija-lankytojams/marsrutai/zalgiriu-pazintinis-

takas.html 

Nuotrauka: http://www.tpl.lt/wp-content/uploads/2009/06/zalgiriu-pazintinis-takas.jpg 

 

Objektas:Aukštumalos pažintinis takas 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Šilutės r. 

Aprašymas: Aukštumalos pažintinis takas, kurio ilgis į abi puses yra 1740 m, įkurtas Aukštumalės 

telmologiniame draustinyje. Draustinis įsteigtas, norint renatūralizuoti ir išsaugoti Aukštumalės 

pelkinę ekosistemą, pasižyminčią ežerokšnių kompleksais, savitomis biocenozėmis, retų ir nykstančių 

rūšių augalija bei gyvūnija. Šiame take supažindinama su pelke, jos formavimusi, aukštapelkei 

būdingais augalais bei gyvūnais.  

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://www.nemunodelta.lt/16993/informacija-lankytojams/marsrutai.html 

Nuotrauka: http://www.tpl.lt/wp-content/uploads/2009/06/aukstumalos-pelke-500x274.jpg  

http://www.nemunodelta.lt/21105/informacija-lankytojams/marsrutai/zalgiriu-pazintinis-takas.html
http://www.nemunodelta.lt/21105/informacija-lankytojams/marsrutai/zalgiriu-pazintinis-takas.html
http://www.tpl.lt/wp-content/uploads/2009/06/zalgiriu-pazintinis-takas.jpg
http://www.nemunodelta.lt/16993/informacija-lankytojams/marsrutai.html
http://www.tpl.lt/wp-content/uploads/2009/06/aukstumalos-pelke-500x274.jpg
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Objektas: Minijos kaimas – “Lietuviškoji Venecija” 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Minijos kaimas, Kintų seniūnija, Šilutės r. 

Aprašymas: Vienintelis gatvinis kaimas, kuriame gatvę atstoja upė, tačiau tilto per upę greta nėra. 

Dėl gražaus, unikalaus gamtovaizdžio dar vadinamas „Lietuvos Venecija“. Gatviniame rėžiniame 

išretėjusiame žvejų kaime sodybos kurtos abipus Minijos upės skersiniuose rėžiuose, pastatai statyti 

paupyje greta prieplaukų. XIX a. pab.  – XX a. pr. daugiausia buvo statomi Mažajai Lietuvai būdingi 

mūriniai ir mediniai pastatai – autentiškų pastatų neišliko. Dauguma gyvenamųjų namų buvo iš dviejų 

galų, pagrindiniu fasadu atsukti į upę, tvartai su paaukštintomis pastogėmis – ertikiais. Kaimo planinė 

struktūra susiklostė XVIII a. – XIX a. pabaigoje. Po Pirmojo pasaulinio karo kaimas pamažu nyko. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://lt.wikipedia.org/wiki/Minija_(Ming%C4%97) 

Nuotrauka: 

http://ispaukscioskrydzio.lt/index.php?view=image&format=raw&type=img&id=822&option=com_j

oomgallery&Itemid=42 

 

Objektas: Kintų Vydūno kultūros centras 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Kintai, Šilutės r. 

Aprašymas: 1705 m. statytoje Kintų parapijinėje pradžios mokykloje, 1994 m. kovo 19 d. naujai 

restauruotoje, 1888 – 1892 m. mokytojavo žymus Lietuvos filosofas, rašytojas Vilhelmas Storosta-

Vydūnas (1868–1953), Vydūno muziejus buvo atidarytas, kaip Šilutės muziejaus filialas. 1998 m. 

įkurtas Kintų Vydūno kultūros centras.  

Tai vienintelis Lietuvoje muziejus, skirtas žymaus Mažosios Lietuvos filosofo, rašytojo ir kultūros 

veikėjo Vilhelmo Storostos-Vydūno gyvenimo ir kūrybos palikimui saugoti ir propaguoti. 

Ekspozicijos pagrindą sudaro rašytojo išleistų knygų kolekcija, fotonuotraukų teminės ekspozicijos 

dalys, pasakojančios apie rašytojo ir filosofo Vydūno aktyvią kultūrinę veiklą, kovojant už lietuvių 

kalbos ir kultūros išsaugojimą Mažojoje Lietuvoje. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://www.zemaitijospaveldas.eu/lt/left/kultura-1/kintu-vyduno-kulturos-centras/ 

Nuotrauka: http://vydunodraugija.lt/wp-content/uploads/2012/12/Kint%C5%B3-Vyd%C5%ABno-

kult%C5%ABros-centras.jpg 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Minija_(Ming%C4%97)
http://ispaukscioskrydzio.lt/index.php?view=image&format=raw&type=img&id=822&option=com_joomgallery&Itemid=42
http://ispaukscioskrydzio.lt/index.php?view=image&format=raw&type=img&id=822&option=com_joomgallery&Itemid=42
http://www.zemaitijospaveldas.eu/lt/left/kultura-1/kintu-vyduno-kulturos-centras/
http://vydunodraugija.lt/wp-content/uploads/2012/12/Kint%C5%B3-Vyd%C5%ABno-kult%C5%ABros-centras.jpg
http://vydunodraugija.lt/wp-content/uploads/2012/12/Kint%C5%B3-Vyd%C5%ABno-kult%C5%ABros-centras.jpg
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Objektas: Kintų girininkijos tuja 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Kintai, Šilutės r. 

Aprašymas: Kintų miestelyje, už girininkijos pastato yra gamtos paminklas – didžiulė tuja. Jos 

gamtinis vardas yra “Didžioji tuja”. Manoma, kad tai didžiausia tuja Lietuvoje, Europoje didesnė 

žinoma tik Šveicarijoje. Kintiškės “ūgis” yra apie 18 metrų. Kokio ji amžiaus pasakyti sunku, nes 

medis dvikamienis – todėl pagal rieves nustatyti amžiaus negalima. 

Yra žinoma, kad girininkijos pastatas buvo statomas apie 1902 – 1912 metus. Pastačius pastatą buvo, 

kaip ir šiais laikais, puošiama aplinka. Todėl yra pagrindo manyti, kad tada ir pasodino šią tują, kuriai 

labai patiko ši vieta ir ji išaugo iki didžiausios Lietuvoje. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://www.kintuose.lt/2012/07/kint%c5%b3-tuja/ 

Nuotrauka: http://www.kintuose.lt/wp-content/uploads/2012/07/kintu_tuja1.jpeg 

 

Objektas:Muižės kapinės 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Šilutės r. 

Aprašymas: Muižės kapinėse palaidotas žymus Klaipėdos krašto kultūros veikėjas, Kuršmarių 

vėtrungių pradininkas Ernstas Vilhelmas Berbomas (1786–1865). Lietuvių tautosakos rinkėjas E. V. 

Berbomas gyveno buvusiame Muižės dvare.  

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: 

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/%C5%A0ilut%C4%97s_miesto_ir_rajono_literat%C5%A

Brin%C4%97s_vietos 

Nuotrauka: http://www.silaine.lt/2010/2010-02-24/Silaine-Suvernu_kapines-02-24.htm  

http://www.kintuose.lt/2012/07/kint%c5%b3-tuja/
http://www.kintuose.lt/wp-content/uploads/2012/07/kintu_tuja1.jpeg
http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/%C5%A0ilut%C4%97s_miesto_ir_rajono_literat%C5%ABrin%C4%97s_vietos
http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/%C5%A0ilut%C4%97s_miesto_ir_rajono_literat%C5%ABrin%C4%97s_vietos
http://www.silaine.lt/2010/2010-02-24/Silaine-Suvernu_kapines-02-24.htm
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Objektas: Ventės ragas, Ventės rago ornitologinė stotis, Ventės rago apžvalgos aikštelė 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Ventės ragas, Šilutės r. 

Aprašymas: Ventės ragas – nedidelis pusiasalis rytinėje Kuršių marių pakrantėje. Jo ilgis yra 5,5 km, 

o plotis – iki 2,2 km. Kuršių marios ir Kuršių nerija susiformavo palyginti neseniai – Litorinos jūros 

laikotarpiu, prieš 4500 – 5000 m. Kuršių marių plotas – 1584 km2. Lietuvai priklauso šiaurinė marių 

dalis (413 km2), o didžioji pietinė dalis – Rusijos Karaliaučiaus (Kaliningrado) sričiai. 

Ventės ragas – ideali geografinė vieta paukščiams gaudyti ir žieduoti. Rytine Baltijos jūros pakrante 

driekiasi vienas didžiausių paukščių migracijos kelių. Rugsėjo – spalio mėnesiais neretai būna dienų, 

kai Lietuvos pajūriu ties Klaipėda per dieną praskrenda daugiau kaip 3 mln. paukščių, iš kurių 70–80 

proc. pasuka per Kuršių neriją ir 20–30 proc. tęsia savo kelionę rytine Kuršių marių pakrante Ventės 

rago link. Pasiekę iškyšulio galą ir išvydę plačius marių vandenis, didelė dalis smulkiųjų paukščių 

grįžta, tupiasi į medžius ir krūmus, vėl bando skristi per marias. 

Užlipus į daugiau kaip prieš pusantro šimto metų pastatyto Ventės rago švyturio apžvalgos aikštelę, 

galima grožėtis Kuršių marių platybėmis, auksinių Kuršių nerijos kopų ir Nemuno deltos panorama 

bei didžiuliais mariose apsistojusių bei traukiančių paukščių būriais. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://www.siluteinfo.lt/ventes-ragas/ 

Nuotrauka: http://www.siluteinfo.lt/ventes-ragas/ 

 

Objektas: Buvęs pasienio postas tarp Didžiosios ir Mažosios Lietuvos 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas:Žagatpurvių kaimas, Švėkšnos sen., Šilutės r. 

Aprašymas: Žagatpurvių kaime yra trys originalios architektūros mūro pastatai (buvę Vokietijos 

imperijos muitinė, pasieniečių kareivinė, karininko namelis), stogastulpis, žymintis buvusios sienos, 

tarp Mažosios ir Didžiosios Lietuvos (skulptorius V. Bliūdžius; pastatytas 2004 m.) vietą, senosios 

evangelikų liuteronų kapinės. 

Nuo seno Žagatpurvių kaime gyveno lietuvninkai, tik XIX a. antroje pusėje atsirado kelios sodybos 

vokiečių. Prūsijos ir Vokietijos valstybiniuose dokumentuose Žagatpurvių kaimo pavadinimas 

rašomas Szagatpurwen. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDagatpurviai 

Nuotrauka: http://www.sveksnosnaujienos.lt/uploads/1/1/6/8/11682432/1599782.jpg 

 

http://www.siluteinfo.lt/ventes-ragas/
http://www.siluteinfo.lt/ventes-ragas/
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vokietija
http://lt.wikipedia.org/wiki/2004
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDagatpurviai
http://www.sveksnosnaujienos.lt/uploads/1/1/6/8/11682432/1599782.jpg
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Objektas: Švėkšnos kapinės 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Švėkšna, Šilutės r. 

Aprašymas: Švėkšnos kapinėse palaidotas rašytojas Simonas Stanevičius (1799–1848 m.). Deja, 

tiksli kapo vieta nežinoma, todėl 1984 m. kapinėse pastatytas Vytauto Majoro sukurtas paminklas 

Simonui Stanevičiui. Kiek tolėliau yra istoriko, lietuviškos bibliografijos pradininko Jurgio Pliaterio 

(1810–1836 m.) kapas, kurį žymi didelis geležinis kryžius. Vilkėne palaidotas ir kunigas, kalbininkas 

Mykolas Miežinis (1826–1888 m.), jo kapavietėje yra pastatytas paminklas. Garbingoje kapinių 

vietoje ilsisi ir gydytojas Juozapas Rugis (1858–1919 m.), Vinco Kudirkos mokslo draugas, „Varpo“ 

rėmėjas, knygnešių organizatorius. Kapinėse palaidotas kalbotyrininkas, vertėjas Zigfrydas Kalvaitis. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas:http://www.grazitumano.lt/mediawiki/index.php/%C5%BDyma:%C5%A0v%C4%97k%

C5%A1nos_kapin%C4%97s 

Nuotrauka:https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqOJ1Nt5Vc1LqnUL52QCYKDniigcVuMxybPMK-

nXqnOhVXvz9x 

 

Objektas: Vilkėno vandens malūnas 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Žalgirio g. 29, Švėkšna, Šilutės r. 

Aprašymas: Vilkėnų vandens malūnas buvo pastatytas 1843 m. užtvenkus Švėkšnalės upę. Šie metai 

įamžinti pastato gale kartu su raidėmis F. H. P., reiškiančiomis grafą Pranciškų Pliaterį. 1891 m. jį 

teko rekonstruoti. Pastatas stačiakampės formos, išorinės sienos siekia 1,5 metro storį, sumūrytos iš 

lauko akmenų. Malūno angos apdailintos plačiomis tinko juostomis. Malūno varomąją jėgą sudarė 

tekantis Švėkšnalės vanduo. Apie 1924–1925 m. mediniai vandens varymo ratai buvo pakeisti 

metaliniais, o apie 1936 m. pastatytas dyzelinis motoras.  

Šis architektūrinis / inžinerinis kultūros paveldo objektas yra patraukli lankytina vieta, apsupta 

nuostabios gamtos.  

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: https://lt-lt.facebook.com/vilkenas/info 

Nuotrauka: http://www.miestai.net/forumas/picture.php?albumid=608&pictureid=36713 

 

http://www.grazitumano.lt/mediawiki/index.php/%C5%BDyma:%C5%A0v%C4%97k%C5%A1nos_kapin%C4%97s
http://www.grazitumano.lt/mediawiki/index.php/%C5%BDyma:%C5%A0v%C4%97k%C5%A1nos_kapin%C4%97s
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqOJ1Nt5Vc1LqnUL52QCYKDniigcVuMxybPMK-nXqnOhVXvz9x
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqOJ1Nt5Vc1LqnUL52QCYKDniigcVuMxybPMK-nXqnOhVXvz9x
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqOJ1Nt5Vc1LqnUL52QCYKDniigcVuMxybPMK-nXqnOhVXvz9x
https://lt-lt.facebook.com/vilkenas/info
http://www.miestai.net/forumas/picture.php?albumid=608&pictureid=36713
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Objektas: Gardamo bažnyčia 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Gardamas, Šilutės r. 

Aprašymas: Gardamo koplyčia minima 1636 m. ir 1688 m. Kvėdarnos seniūno Paco rūpesčiu 1706 

m. pastatyta bažnyčia. Ji buvo Žemaičių Naumiesčio parapijos filija. 1806 m. bažnyčioje nebuvo 

liturginių reikmenų, suolų. 1908–1910 m. veikė „Saulės“ draugijos pradžios mokykla. 1911 m. 

perstatytas bažnyčios bokštas. 

1913 m. balandžio 25 d. bažnyčia sudegė. Pastatyta laikina koplyčia. 1922 m. pradėta vežti akmenis 

bažnyčiai statyti. Mūryti pradėta 1929 m. Valstybė skyrė 10000 litų pašalpą. Klebono Stasio 

Ignatavičiaus rūpesčiu pastatyta bažnyčia. 1932 m. rugsėjo 25 d. pašventinta, įkurta parapija. 

Bažnyčia stačiakampio plano, vienabokštė, su apside. Šventoriaus tvora plytų mūro. 2002 m. 

bažnyčios bokšte fasadinėje pusėje įmontuotas laikrodis. Jo ciferblatas naktį šviečia. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://lt.wikipedia.org/wiki/Gardamo_%C5%A0v._Roko_ba%C5%BEny%C4%8Dia 

Nuotrauka: http://www.efoto.lt/files/images/22806/55.jpg 

 

Objektas: Žemaičių Naumiesčio turgaus aikštė 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Žemaičių Naumiestis, Šilutės r. 

Aprašymas: Žemaičių Naumiesčio turgaus aikštė – tai beveik puskilometrio ilgio, hektaro dydžio 

netaisyklingos trikampio formos teritorija, apstatyta mūrais ir trobesiais, grįsta akmenimis, kurios 

susmailėjime meistras, knygnešys ir stalius D. Markvaldas 1928 m. pastatė paminklą Lietuvos 

Nepriklausomybės dešimtmečiui. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://www.lrytas.lt/-13143765211313585384-%C5%BEemai%C4%8Di%C5%B3-

naumiestis-miestelis-ant-tvirt%C5%B3-istorijos-pamat%C5%B3.htm 

Nuotrauka: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Z_N_aikste.jpg  

http://lt.wikipedia.org/wiki/Gardamo_%C5%A0v._Roko_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://www.efoto.lt/files/images/22806/55.jpg
http://www.lrytas.lt/-13143765211313585384-%C5%BEemai%C4%8Di%C5%B3-naumiestis-miestelis-ant-tvirt%C5%B3-istorijos-pamat%C5%B3.htm
http://www.lrytas.lt/-13143765211313585384-%C5%BEemai%C4%8Di%C5%B3-naumiestis-miestelis-ant-tvirt%C5%B3-istorijos-pamat%C5%B3.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Z_N_aikste.jpg
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Objektas: Žemaičių Naumiesčio krašto muziejus 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Pergalės g. 17, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r. 

Aprašymas: Muziejus savo ekspozicijose ir fonduose yra sukaupęs per 20 tūkst. eksponatų, 

atspindinčių buvusio Žemaičių Naumiesčio valsčiaus žmonių buitį, verslus, amatus, miestelio, 

mokyklų, tautinių ( lietuvių, žydų, lietuvininkų) bendruomenių ir kt. istoriją. 

Muziejuje atskleista krašto istorija visos valstybės istorinės raidos kontekste. Nuo akmens amžiaus iki 

šių dienų. 

Muziejuje eksponuojami ir saugomi vertingi archeologijos, etnografijos, istoriografijos, ikonografijos, 

tautodailės, numizmatikos ir kt. eksponatų rinkiniai. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://znaumiestis.puslapiai.lt/index.php?categoryid=14 

Nuotrauka: http://znaumiestis.puslapiai.lt/index.php?categoryid=14 

 

Objektas: Degučių Šv. Vincento Ferero trikampė bažnyčia 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Degučių kaimas, Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. 

Aprašymas: Medinė bažnyčia pastatyta 1757 m. – ji  yra vienintelė Europoje trikampė medinė 

bažnytėlė. Bažnyčią pastatė Vainuto seniūnas Tadas Bilevičius. Jai dovanotas valakas žemės. 1840 m. 

bažnyčia remontuota, pristatytas bokštelis. 

Bažnyčia liaudies architektūros formų, reto trikampio plano (kraštinių ilgis 18 m), su 3 šoniniais 

priestatais, trišlaičiu stogu. Įrengti 3 altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro, su vartais. Jame yra 

medinė varpinė, koplytėlė. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://www.tpl.lt/deguciu-sv-vincento-ferero-medine-baznycia/ 

Nuotrauka: http://www.panoramas.lt/images/panothumb/1343333316.jpg 
 

http://znaumiestis.puslapiai.lt/index.php?categoryid=14
http://znaumiestis.puslapiai.lt/index.php?categoryid=14
http://www.tpl.lt/deguciu-sv-vincento-ferero-medine-baznycia/
http://www.panoramas.lt/images/panothumb/1343333316.jpg
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Objektas: Vyžių liuteronų evangelikų bažnyčia 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Vyžių kaimas, Juknaičių sen., Šilutės r. 

Aprašymas: Parapija įkurta 1857 m. Iš Karklės atkeltas kunigas įkūrė maldos namus buvusioje 

daržinėje. 1865 m. pradėti bažnyčios statybos darbai. Bažnyčia stačiakampė, gotiško – romaniškojo 

stiliaus, vienabokštė, su penkiakampe apside, viduje buvo suprojektuotos trapecijos formos medinės 

lubos, nedidelį altorių iš trijų pusių juosė talpūs kūrai. Vargonai įrengti 1883 m. Karo metais bažnyčia 

apgadinta, vėliau įrengtas grūdų sandėlis. 1993 m. bažnyčia grąžinta liuteronams. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%BEi%C5%B3_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5

%BEny%C4%8Dia 

Nuotrauka: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Vy%C5%BEiai._Evangelik%C5%B3_liuteron

%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia.jpg 

 

Objektas: Juknaičių gyvenvietė – tarybinio architektūros stiliaus pavyzdinė gyvenvietė 

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Juknaičių kaimas, Juknaičių sen., Šilutės r. 

Aprašymas: Dabartinė gyvenvietė suprojektuota kaip pavyzdinio sovietinio ūkio centras. 

Gyvenvietės kraštovaizdį kūrė apželdinimo meistrai Rūta Kiškė ir Alfonsas Kiškis. 1983 m. 

kompleksą projektavo Stanislovas Kalinka (sveikatos namai, vandentiekio bokštas). Sveikatos namų 

vitražus kūrė Algimantas Stoškus, jie buvo įgarsinti Osvaldo Balakausko muzika, apšviečiami lazerio 

spinduliu, taip pat Konstantinas Šatūnas bei kiti garsūs menininkai. 

1982 m. pastatytas sveikatingumo kompleksas (interjero architektas Petras Grecevičius) su pirtimis, 

baseinu, halokamera, žiemos sodu, gydomosiomis voniomis ir procedūromis, kuris per 2006 m. gaisrą 

sudegė. 

Pastatyta daug Stanislovo Kuzmos skulptūrų – „Žirgas ir sakalas“, „Eglė ir Žilvinas“, „Draugystės 

liepsna“ (po Vengrijos žemdirbių vizito), „Motinystė“ (prie vaikų darželio). Skulptūras gyvenvietei 

kūrė Gediminas Karalius, Algis Lankelis, savo darbus eksponavo Lietuvos ir užsienio dailininkai. 

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: http://lt.wikipedia.org/wiki/Juknai%C4%8Diai 

Nuotrauka: http://www.autc.lt/Public/HeritageObject.aspx?id=976&oe=5 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%BEi%C5%B3_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%BEi%C5%B3_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Vy%C5%BEiai._Evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Vy%C5%BEiai._Evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia.jpg
http://lt.wikipedia.org/wiki/Juknai%C4%8Diai
http://www.autc.lt/Public/HeritageObject.aspx?id=976&oe=5
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Objektas: Švėkšnos bažnyčia  

Savivaldybė: Šilutės r. sav. 

Adresas: Bažnyčios g. 1, Švėkšna, Šilutės r.  

Aprašymas: Klebono Juliaus Maciejausko rūpesčiu, dabartinė ketvirtoji Švėkšnos bažnyčia buvo 

pastatyta per 5 metus. Vitražus sukūrė dailininkas Vladislovas Pšibitnevskis. 1905 m. liepos 24 d. 

(pagal naująjį kalendorių – rugpjūčio 6 d.) vyskupo Kasparo Cirtauto pašventinta, dalyvaujant apie 

15 000 maldininkų. 

Bažnyčia neogotikinė, raudonų plytų, lotyniško kryžiaus plano, bazilikinė, su penkiasiene apside, 

dvibokštė. Pastato ilgis 57 m, plotis per kryžmas – 37 m, kitose vietose – 21 m. Bokštų aukštis 65 m, 

1912 m. kairiajame sumontuotas laikrodis su keturiais ciferblatais. Vidus trijų išilginių navų, dengtų 

kryžminiais skliautais: vidurinioji yra 9 m pločio ir 17 m aukščio, šoninės – 5 m pločio ir 10 m 

aukščio, langai išpuošti vitražais. 

Šventorių supa gotiško stiliaus ažūrinis aukštas mūras su bokšteliais, kuriuose įrengtos Kryžiaus kelio 

stotys, vartai, varteliai (1885 m.). Šventoriuje yra Pietos (autorius Kęstutis Paulauskas, 2004 m.), 

Jėzaus Širdies ir Marijos statulos, kunigo Petro Jaso kapas. Po didžiuoju altoriumi yra kripta, kurioje 

palaidoti kunigai Julius Maciejauskas ir Stanislovas Mažeika, grafai Adomas ir Aleksandras Pliateriai 

(ant bažnyčios išorinės sienos prikabintos lentelės su jų pavardėmis). 

1885 m. šventorius sujungtas su parku virš gatvės nutiestu unikaliu viaduku.  

Duomenų šaltiniai 

Aprašymas: 

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C4%97k%C5%A1nos_%C5%A0v._apa%C5%A1talo_Jok%

C5%ABbo_ba%C5%BEny%C4%8Dia 

Nuotrauka: http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Sveksnabaznycia.jpg 

 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C4%97k%C5%A1nos_%C5%A0v._apa%C5%A1talo_Jok%C5%ABbo_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C4%97k%C5%A1nos_%C5%A0v._apa%C5%A1talo_Jok%C5%ABbo_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Sveksnabaznycia.jpg

