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TARMIŲ METAI ŠILUTĖS KRAŠTE 

Eil. 

Nr. 

Organizatorius  

Priemonės pavadinimas 

Data  

1. Šilutės muziejus. 

Projektas „Šeštadieninė lietuvininkų 

tarmės mokyklėlė“ 

2013-01-20 -

2013-12-20 

Buvo organizuoti mokymai besidomintiems lietuvininkų tarme. Parengta mokomoji tiriamoji  

programa, kurią sudarė: 10 pamokų, mokslinė ekspedicija, dvi edukacinės ekskursijos ir 

baigiamasis renginys. Pamokose dalyvavo dvi grupės: 21 suaugusiųjų žmonių grupėje ir 15 

vaikų ir moksleivių grupėje. Projekto „Šeštadieninė lietuvininkų tarmės mokyklėlė“ 

įgyvendinimo metu tikslinei grupei suteiktos pradinės būtinos tarmės žinios. Pradėtos 

veiklos įrodė, jog projektas nėra vienadienis, o reikalaujantis tęstinumo,  jam užtikrinti 

parengtos paraiškos. Projektas viešintas informacinėmis priemonėmis, rodytos laidos per 

TV. 

 Lietuvininkų tarme kalbanti Šilutės muziejaus etnografė Indrė Skablauskaitė, šios 

mokyklėlės vadovė, tapo konkurso „Gimtoji žemė“ laureate ir apdovanota Jorio statulėle.  

Už ypatingą veiklą puoselėjant lietuvininkų tarmę etnografė apdovanota Lietuvos 

Respublikos Prezidentės medaliu.   

Lėšos, skirtos projektui iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto ir LR Kultūros rėmimo 

fondo. 

2. Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka 

Iš ciklo  „Tarp kalbos lobių - gimtoji 

tarmė“.  

2013-02-21 Vyko lietuvininkų vakarotuvės, pristatyta Šilutės kraštotyros draugijos folkloro ansamblio 

„Ramytė“ programa “Kožns paukštis saviška gėd” (vadovė Giedrė Pocienė). Renginyje 

dalyvavo apie 100 žiūrovų. Renginio metu susirinkusieji kartu dainavo žemaitiškai, giedojo 

lietuvininkų giesmes, skaitė tekstus žemaičių ir šišioniškių šnektomis. Pristatyta 

bibliotekininkų parengta literatūros paroda „Lietuvių kalbos tarmių tyrinėtojai ir išleistos 

knygos“.  

3.  Šilutės rajono savivaldybė. 

 „Sidabrinės nendrės“ premija įteikta 

tarmės puoselėtojai  

2013-03-11 Už ypatingą veiklą puoselėjant ir populiarinant lietuvininkų tarmę, už puikiai jaunajai kartai 

ir krašto bendruomenėms perteiktas žinias apie Mažosios Lietuvos krašto tradicijas, 

papročius bei rajoninių, regioninių ir respublikinių renginių vedimą šilutiškė, pedagogė 

Vaida Galinskienė apdovanota iškilia, Šilutės rajono savivaldybės įsteigta, „Sidabrinės 

nendrės“ premija.  

4. Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Šylių filialas. Popietė 

„Tarmiškai šneku – bagotas esu”.  

2013-03-14 Popietę tarmiškai vedė Ž.Naumiesčio etnokultūros centro etnografė Adma Baltutienė, jai 

talkino jos vadovaujamas folkloro ansamblis „Pilutė”, kuris žemaičių tarme atliko dainas. 

Vyko žemaitiškų žodžių reikšmių viktorina. Buvo vykdoma švietėjiška veikla. 

5. Kintų Vydūno kultūros centras. 

Renginys „Gimtosios kalbos ir tarmės 

reikšmė“  

2013-04-16 Projektas  „Vydūnas-tautos mokytojas“. Renginys orientuotas į viduriniojo ir vyresniojo 

amžiaus moksleivius, dalyviai- Kintų vidurinės mokyklos moksleiviai ir  Drevernos 

pagrindinės mokyklos folkloro kolektyvas (dalyvavo apie 50 moksleivių). Prisimintos 



Klaipėdos krašto tradicijos, tarmė. Akcentuotas tarmės grožis ir svarba, tradicijų 

išskirtinumas, pristatyta nauja edukacinė programa „Vydūno rašyba“, kuri tapo nuolatine, 

visus metus vykdoma programa ir vaikams , ir suaugusiems.  

6. Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Miesto filialas.  

Vaikų popietė „Tarmių kiemeliai“.  

 

2013-05-15 Su programa dalyvavo Šilutės  Žibų pradinės mokyklos moksleiviai. Mokytoja Rita 

Kriščiūnienė virtualaus pristatymo metu moksleivius supažindino su Lietuvos žemėlapyje 

esančiais tarmių regionais, tautiniais rūbais, kulinariniu paveldu, klausytasi tarmiškų dainų 

įrašų. Vaikai deklamavo eiles, minė mįsles. Vyko edukacinis užsiėmimas. 

7. Kintų Vydūno kultūros centras.  
Europos Muziejų naktis. 

 

2013-05-17 Vakarojimas Kintuose su Šilutės folkloro ansambliu  „Ramytė” - „Kožns paukštis saviška 

gėd“. Prisimintos Klaipėdos krašto ir žemaičių tarmės, išryškinti papročių ir tarmių 

savitumai, palyginti panašumai. Dalyvavo įvairaus amžiaus  Kintų seniūnijos bendruomenės 

žmonių.  

Rėmėjai: Kultūros ministerija, Šilutės r. savivaldybė   

8. Žemaičių krašto etnokultūros 

centras. Renginys „Sekminės 600-

iaisiais  Žemaitijos krikšto metais“ 

 

2013-05-19 Renginys skirtas Žemaitijos krikšto jubiliejui ir Tarmių metams paminėti. Renginio vedėjai 

vedė renginį žemaičių ir Mažosios Lietuvos (šišioniškių) tarmėmis. 9 mėgėjų meno 

kolektyvai pristatė koncertines programas tarmiškai. Pristatyta kryždirbių darbų paroda ir 

krašto Kryždirbių kryždirbiu išrinktas degutiškis Stasys Šarkauskas. Į šventės organizavimą 

aktyviai įsijungė Žemaičių Naumiesčio gimnazijos bendruomenė, susirinko apie 2000 

žiūrovų ir dalyvių. Sėkmingai grąžiname į bendruomenės gyvenimą dar prieškariu gyvavusią  

naumiestiškių tradiciją, įliedami į ją nūdienos aktualijų. 

9. Šilutės muziejus ir Šilutės kultūros ir 

pramogų centras.  

Tarptautinis projektas „Amatų mugė“ 

2013-05-26 Šilutiškiai ir miesto svečiai turėjo galimybę stebėti ir klausytis dviem tarmėm –lietuvininkų 

ir žemaičių- vedamą renginį. Originalus pateikimas, ypatiškai atskleista tarmių grožė leido 

didelei auditorijai akcentuoti Tarmių metus, išbandyti patiems „pafobelioti“ šišioniškiškai.  

10. Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka 

Renginys „Žemaitoku žaidamė 

žaidėmaa“.   

 

2013-06-01 Pristatyta edukacinė programa. Šilutės vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ etnografinis 

ansamblis „Žuvininkai“ (muzikos mokytoja Irena Žėkienė) dalyviams parodė projekto „Jau 

paukšteliai čiulbuonėliai atskraidino pasakėlę“ muzikinį vaidinimą „Kiškių pamariškių 

trobelė“. Jo metu renginio dalyviai buvo supažindinti su lietuvių liaudies pasakos motyvais, 

kurie labai artimi mūsų Pamario kraštui. Vaikai turėjo galimybę dalyvauti netradicinėje 

pamokėlėje apie tarmes. Susirinkusieji ne tik pamatė gražią teatralizuotą pasaką, kurią 

atlikėjai sekė tarmiškai, bet ir patys dalyvavo tikroje žaidimų ir dainelių fiestoje. 

11. Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka 

 „Lietuvių tarmės ir patarmės“: 

interaktyvi edukacinė pamoka 

pradinukams.  

 

2013-07-04 Dalyvavo Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokiniai-vasaros stovyklos dalyviai, su 

vadovais. Pamokos metu jie susipažino su interaktyviu tarmių regionų žemėlapiu, patys 

ieškojo ir bandė atspėti, kuriam regionui priskirti išgirstas tarmes, pavaizduotus regioną 

reprezentuojančius aprėdus. Žemaitiška tarme, gyvu žodžiu su vaikais bendravo mokytoja 

senjora Stanislava Mockuvienė. Pabaigoje vyko viktorina, kuri patikrino renginio metu 

išgirstas dalyvių žinias. Renginys apjungė trijų kartų narius, kurie kartu prisilietė prie savo 

šaknų. Stovyklautojai prasmingai įvairino vasaros stovyklos programą. Apie renginį rašė 

elektroninėje spaudoje - www.siluteszinios.lt, bibliotekos tinklapyje www.silutevb.lt. 



12. Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji 

biblioteka Teatrinė programa „Tas – 

žemaits, ta – lietuve“.  

2013-07-05  Renginio vieta – Šilutės  F. Bajoraičio viešoji biblioteka,  Šilutės  F. Bajoraičio viešosio 

bibliotekos Žemaičių Naumiesčio filialas. Renginys viešintas reklaminėse afišose, 

kvietimuose, rajoniniuose laikraščiuose „Pamarys“, „Šilutės naujienos“, el. laikraščiuose 

www.siluteszinios.lt , www.zinios1.lt , interneto svetainėje www.silutevb.lt Renginys 

organizuotas bendradarbiaujant su VšĮ „Teatro projektai“. Finansavo Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija ir Šilutės rajono savivaldybė. 

Teatrinė programa skirta Tarmių metams, kurioje akcentuotos  lietuvių kalbos tarmių 

gyvosios tradicijos išlaikymo ir puoselėjimo svarba. Renginyje buvo galima prisiminti ir 

gyvai išgirsti pagrindines lietuvių kalbos tarmes – aukštaičių ir žemaičių. Aktorė Doloresa 

Kazragytė žemaičių tarme porino įvairius nutikimus, pasakojimus, jai aukštaičių tarme 

antrino aktorius Petras Venslovas. Hum. m. dr. Daiva Šeškauskaitė, grojanti kanklėmis, 

gitara, smuiku, kitais instrumentais, atliko liaudies muzikos kūrinius ir dainas. Programoje 

skambėjo XIX–XX a. autorių Stanislovo Dagilio, Juliaus Anusevičiaus, Žalvarnio, Sofijos 

Kymantaitės-Čiurlionienės, Žemaitės kūryba. 

Renginį rėmė Kultūros ministerija ir Šilutės rajono savivaldybė  

13. Kintų Vydūno kultūros centras.  

Marių šventė „Ant marių krantelio“. 

2013-07-20 Renginys skirtas įvairioms amžiaus grupėms 

Kartus su senosiomis Pamario krašto tradicijomis, amatais, per mėgėjų meno kolektyvų 

programas pristatomos ir Klaipėdos, Sūduvos kraštų, žemaičių, dzūkų tarmės, kurių atstovai 

nuo 1945 metų gyvena Kintų seniūnijoje, atskleidžiant minėtų regionų patarmių grožį ir 

unikalumą. Sudaryta galimybė kintiškiams prisiminti savo ir tėvų tradicijas. Rėmėjai - 

Šilutės r. savivaldybė, LR kultūros rėmimo fondas. 

 

14. Šilutės F. Bajoraičio viešoji 

biblioteka. 

„Lietuvių tarmės ir patarmės“:  

 

2013-08-01 Dalyviai susipažino su interaktyviu tarmių regionų žemėlapiu, patys ieškojo ir bandė atspėti 

kokiam regionui priskirti tarmes, aprangą, gyvenamųjų namų architektūrą. Žaidė mūsų 

kraštui būdingus žaidimus, klausėsi tarmiškai atliekamų lietuvių liaudies dainų muzikinių 

įrašų. Renginio pabaigoje vyko linksma viktorina žinioms pasitikrinti. Pamokos pabaigoje 

dalyviams buvo pristatytas arbatos gėrimo ritualas „Arbata iš metų į metus“, kuris vykdavo 

lietuvių pagonybės laikais. Renginys sudarė galimybę dalyviams susipažinti su lietuvių 

tradicijomis nuo pagonybės laikų. Vaikai ne tik virtualiai dalyvavo teoriniame tarmių 

pažinime. Jie turėjo galimybę prisiliesti prie džiovintų žolelių, uogų, patys jas užplikyti ir 

skanauti. Patraukliai pateikta edukacinė pamoka pritraukė į bibliotekos renginius daugiau 

jaunųjų knygos bičiulių. Renginyje dalyvavo 48 dalyvai, apie renginį buvo skelbta 

elektroninėje spaudoje - www.siluteszinios.lt, bibiotekos tinklapyje www.silutevb.lt. 

15. Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka 

 „Kaip senieji lietuvininkai kalbėjo“: 

paskaita prie arbatos (lietuvininkų 

šnekta – tija) puodelio, skirta Tarmių 

2013-10-10 Dalyvavo Šilutės muziejaus muziejininkė-etnografė Indrė Skablauskaitė, Pamario 

pagrindinės mokyklos mokiniai (mokyt. Nijolė Kungelienė). Muziejininkė pristatė išsamų 

tarmių regioninį žemėlapį, susirinkusieji išgirdo gyvą lietuvininkų šnektą. Jiems papasakota, 

kodėl Mažosios Lietuvos gyventojai buvo vadinami lietuvininkais, o ne žemaičiais. Paskaitai 

http://www.siluteszinios.lt/
http://www.zinios1.lt/
http://www.silutevb.lt/


metams.  

 

baigiantis moksleiviai dalyvavo tarmiškų skaičiuočių žaidime, pasikeisdami skaitė tarmiškai 

parašytą pasaką, žiūrėjo ištrauką iš filmo apie Šilutės krašte puoselėjamas unikalias 

lietuvininkų tradicijas.  

16. Šilutės kultūros ir pramogų centras. 

Sukurtas filmas  „Gerą giliukį didelį 

stiukį“.  

 

 

2013-10-30 

 

 

2013-11-16 

Sukurtas filmas, kuriame apie mūsų krašto papročius ir tradicijas lietuvininkų tarme pasakoja 

pedagogė Vaida Galinskienė ir etnografė Indrė Skablauskaitė, lietuvininkų giesmes atlieka 

Šilutės kraštotyros draugijos folkloro ansamblis „Ramytė“, vadovė Giedrė Pocienė.  

Filmo režisieriai – Valdas Babaliauskas, Dalia Babaliauskienė, operatorius - Vytas 

Jankevičius, filme panaudota Vaido Vilko ir Andriaus Vaišnoro filmuota medžiaga. 

Plačiai auditorijai (visos Lietuvos gyventojams) pristatyta lietuvininkų tarmė, papročiai ir 

tradicijos. Dokumentinio filmo „Vėliju Jum gerą giliukį, didelį stukį“ premjera buvo per  

LRT Kultūros kanalą. Padidėjo krašto žinomumas, išliekamoji filmo vertė.  

Projektą rėmė Šilutės rajono savivaldybė, KRF, LR Kultūros ministerijos Etninės kultūros 

plėtros valstybinė programa. 

17.  Šilutės F. Bajoraičio viešoji 

biblioteka. 

 „Tarmės – kalbos lobynas“.  

2013-11-21 Viktorina. Dalyvavo Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos šeštokai. Moksleiviai 

turėjo galimybę pasitikrinti savo žinias, renginys praturtino moksleivių suvokimą apie 

tarmes ir suteikė įdomios informacijos, įgijo naujų žinių apie tarmiškus žodžius, 

etnografinius regionus; renginys skatino moksleivius diskutuoti apie savo tradicijų 

puoselėjimą. Daugelis panaudojo gautas žinias savo mokyklos renginiuose. 

18. Senųjų kaimo tradicijų kultūros 

centras.  
Respublikinis folkloro festivalis 

„Pažinsi tautosaką – atrasi save“ 

2013-11-28 Respublikinis folkloro  festivalis „Pažinsi tautosaką – atrasi save” vyko jau dešimtą kartą. 

Šiemet jame dalyvavo 5 regionų tautosakos mylėtojai. 2013 m. renginys buvo skirtas Tarmių 

metams. Renginio žiūrovai galėjo palyginti autentiškų tarmių ir tautosakos skirtumus, 

kuriuos perdavė dalyviai  iš Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos, Mažosios 

Lietuvos. Renginio metu užfiksuota medžiaga saugoma centro archyve ir tiek pedagogai, tiek 

etnografai galės pasinaudoti ja rengiant seminarus, edukacines programas.  

Apie renginį išsamiai ir palankiai rašyta spaudoje, rėmėjai pažadėjo paramą ir kitų metų 

renginiui.   

19.  Šilutės kultūros ir pramogų centras. 
Šventinis renginys „VIENA GIMINĖ, 

VIENA KALBA, VIENA ŽEMĖ...“  

2013-12-06 Surengtas baigiamasis regioninis Tarmių metų ir Klaipėdos krašto prisijungimo prie 

Lietuvos jubiliejinių metų renginys. Renginio metu buvo pristatyta orkestro „Pamarys“ 

vadovo Gražvydo Railos ir Šilutės r. sav. Kultūros skyriaus vedėjos V. Griškevičienės idėja 

K. Donelaičio jubiliejiniams metams sukurti kūrinį orkestrams pagal kūrinį „Metai“.  Pirmą 

kartą buvo atliktas šio kūrinio fragmentas.   2014 m. Dainų šventės  metu Mažosios Lietuvos 

regiono pučiamųjų orkestrai koncertinėje programoje „Vario audra“, pasirodys atskirai ir 

atliks visą šį kūrinį. Renginyje dalyvavo  Jungtinis pučiamųjų instrumentų orkestras 

(Tauragės kultūros centro, Klaipėdos St. Šimkaus konservatorijos, Šilalės kultūros centro  ir 

Šilutės r. Meno mokyklos orkestrų atlikėjai), Šilutės r. Meno mokyklos šokio kolektyvas 

„Pamarietė“, solistai Valdas ir Vainora  Lacko. Kūrinys turi išliekamąją vertę, o jo 



pristatymas Dainų šventėje dar padidins Mažosios Lietuvos žinomumą.  Tarmiškai vedamas 

renginys puikiai renginio klausytojams akcentavo lietuvininkų tarmės išskirtinumą ir 

išsaugojimo būtinybę. Renginyje dalyvavo virš 600 dalyvių ir žiūrovų 

Renginį rėmė LR Kultūros ministerijos Etninės kultūros plėtros valstybinė programa 

LR Kultūros ministerijos Švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimo programa. 

20. Šilutės kultūros ir pramogų centras. 
Konferencija  „Vardas Mažoji Lietuva – 

būti ar nebūti...“.  

 

2013-12-06 Iškilus problemai, kad vietovardis Mažojis Lietuva nevartotinas, kaip etnog. regiono 

pavadiniams, Šilutės kultūros ir pramogų centras su kitomis organizacijomis  suorganizavo 

konferenciją, kurioje buvo išsakyti požiūriai, faktai, nuomonės, iškeliant  Mažosios Lietuvos 

etnografinio regiono pavadinimo problematiką istoriniu, etnografiniu aspektais. 

Konferencijoje dalyvavo istorikai, etnologai, mokslininkai, kraštotyrininkai, visi, neabejingi 

krašto kultūrai. Konferencijos dalyviai pasirašė rezoliuciją, kurioje vieningai išreiškė 

nuomonė, kad turi būti įteisintas mažosios Lietuvos regiono pavadinimas. Rezoliucija 

išsiųsta LR Valstybinei Kalbos komisijai. Rezultatas- valstybinė lietuvių kalbos komisija 

savo nutarimu įteisino Mažosios Lietuvos pavadinimą. 

Konferenciją rėmė LR Kultūros ministerijos Etninės kultūros plėtros valstybinė programa, 

LR Kultūros ministerijos Švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimo programa. 

21. Šilutės F. Bajoraičio viešoji 

biblioteka. 

Parengtas ir išleistas „Lietuvininkų 

tarmių žodynas“ 

2013 m. 

gruodis 

2013 m. paskelbus Tarmių metais, remiantis įvairiais rašytiniais šaltiniais parengtas ir 

išleistas Lietuvininkų tarmių žodynas.  Žodyno sudarymo laikotarpiu ir leidybos stadijoje 

aktyviai plėtoti vadybos darbai: kontaktuota su Lietuvininkų tarmių žodyno moksliniu 

redaktoriumi doc. dr. J. Bukančiu; bendruomene „Saugų artuma“ ir jos pirmininku Vytautui 

Laurinavičiumi ir kt. Rašytinių šaltinių pagrindu parengtas Lietuvininkų tarmių žodynas 

skiriamas lietuvininkų kraštu, jo istorija, kultūrine ir kalbine tapatybe besidominčiai plačiajai 

visuomenei. Iki šių dienų platesnės apimties lietuvininkų tarmės žodžių rinkinių ir jų 

atitikmenų bendrinėje kalboje viename leidinyje nebuvo išspausdinta. 

Žodyno pasirodymu siekiama įamžinti, išsaugoti,  gaivinti,  puoselėti ir skleisti lietuvininkų 

tarmę, skatinti tolimesnius ir gilesnius lietuvininkų šnektos tyrinėjimus. 

Žodyno leidybą finansuoja VVG „Lamatos žemė“ per bendruomenę „Saugų artuma“. 

22. Žemaičių krašto etnokultūros 

centras. Mėgėjų teatras ,,Lamata“ pagal 

E. Untulio pjesę ,,Nosė so apgamo“ 

pastatė spektaklį tarmiškai 

2013  Spektaklis Ž. Naumiestyje suvaidintas 2 kartus, taip pat  parodytas Bikavėnuose, Šyliuose, 

Pempiškiuose ir Usėnuose. Tai buvo pirmas kolektyvo  spektaklis pastatytas žemaičių tarme,  

teatras numato šį spektaklį  išlaikyti savo repertuare ir parodyti Gardame ir Juknaičiuose. 

Kolektyvo vadovė D. Minkevičienė. 

KLAIPĖDOS KRAŠTO ATGAVIMO METAI 
Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Konkretus rezultatas 

(renginys, leidinys,  papildomas finansavimas, įvertinimas ir t.t.) 

1.  Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka 

Renginys „...kol esam lietuviai, to 

krašto nenustosim..." ai priklausiusių 

2013-01-15 Teatralizuotas „Protų mūšis“, kurio metu savos žinias apie Mažosios Lietuvos  istorinius 

įvykius  išbandė komandos iš aštuonių Klaipėdos krašto teritorijai istoriškai priklausiusių 

savivaldybių. Dalyviams buvo suteikta galimybė giliau pažinti savo kraštą, žaidimas 



žemių. skatino tarpregioninį bendravimą, nes renginys, istorijos atminčiai įprasminti, subūrė į 

visumą skirtingų kartų ir profesijų žmones: kultūros, švietimo, savivaldybių darbuotojus, 

žiniasklaidos atstovus, gimnazistus; taip netradiciškai praleistas laisvalaikis. 

2.  Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka 

Tarptautinio akvarelės plenero-2012 

darbų parodos „Klaipėdos skulptūrų 

parko pasakojimai“  atidarymas.  

2013-01-15 Atidaryme dalyvavo autoriai, dailininkai Renatė Lūšis, Tomas Karkalas, kt. ). Muzikavo 

Šilutės r. vaikų meno mokyklos auklėtiniai. Paroda eksponuota Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje, Rusnės, Ž. Naumiesčio filialuose.  Parodą aplankė virš 250  žiūrovų.   

Paroda supažindino žiūrovus  su  vienu iš įdomiausių kultūros objektų Klaipėdoje, 

jungiančiu senųjų miesto kapinių istoriją ir moderniosios skulptūros galeriją po atviru 

dangumi. Parodos lankytojai turėjo galimybę pažvelgti į dailininkų iš Lietuvos, Švedijos, 

JAV, Rusijos sukurtus darbus, kurie atspindi sudėtingą parko istoriją, jo vietą 

šiuolaikiniame miesto kultūriniame ir dvasiniame gyvenime. Projektą finansavo Šilutės 

savivaldybė ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 

3. Šilutės muziejus.  

Renginių ciklas „1923 m. sausio mėn. 

įvykiai Klaipėdos krašte“ 

2013-01-15 Tęsiant tradicija sausio 15 dieną paminėtas 1923 m. sukilimo 90-metis, prie Šilutės rajono 

savivaldybės esančio paminklinio ženklo, skirto 1923 m. sausio 15 d. įvykiams atminti. 

Renginio metu Šilutės muziejuje buvo skaitoma paskaita „1923 m. sausio mėn. įvykiai 

Klaipėdos krašte“ ir pristatyta kilnojama paroda „1923 m. sausio mėn. įvykiai Klaipėdos 

krašte“, parodą sudaro 4 ištraukiami stendai. Paroda buvo eksponuojama: 

2013-01-15-2013-06-03 Šilutės kultūros ir pramogų centre.  

2013-04-02-2013-05-08 – Šilutės Vydūno gimnazijoje.  

2013-09-12-2013-10-14 – Pagėgių savivaldybės kultūros centre. Šilutės muziejaus 

muziejininkų, istorikų Igno Giniočio ir Gretos Grigaitės istorinė paroda supažindino 

kraštiečius ir miesto svečius plačiau su krašto istorija, jo praeitimi. Atsakė į renginių 

dalyvių klausimus, aiškino Šilutės, kaip tų istorinių įvykių centro, įvykius.  

1923 m. sausio mėn. įvykiams Klaipėdos krašte atminti buvo išleista 100 vnt. lankstinukų.  

Dalyvavo daugiau kaip 1000 dalyvių. 

4. Salos etnokultūros ir informacijos 

centras. 

Akcija „Dvi sesės- Mažoji ir Didžioji 

Lietuva 1923 m“ 

2013-01-15 Akcija, kuri  vienu metu vyko  Juknaičiuose, Rusnėje ir Usėnuose, autobusų sustojimo 

aikštelėse, pravažiuojančių mašinų vairuotojams buvo dalinami knygų skirtukai-skrajutės, 

kuriuose  pateikta istorinė informacija apie 1923 metų sausio įvykius. Išdalinta 1000 vnt. 

knygų skirtukų, kuriuose aprašoma trumpa įvykio istorija. Sulaukta partnerių palaikymo, 

tai - Usėnų, Rusnės, Juknaičių seniūnai, Šilutės policijos komisariato pareigūnai. Įdomia 

forma pateikta žinia apie krašto istorinius įvykius,  padidėjo krašto žinomumas. Sulaukta 

gero idėjos įvertinimo iš akcijos dalyvių.  

Gautas finansavimas iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Šilutės rajono 

savivaldybės. 

5.  Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji 

biblioteka Apskritojo stalo diskusija 

„XX a. Klaipėdos krašto tarpukario 

2013-01-17 Diskusijoje dalyvavo Klaipėdos universiteto mokslininkai: Baltijos regiono istorijos ir 

archeologijos instituto direktorė doc. dr. Silva Pocytė, Istorijos katedros vedėjas prof. dr. 

Vygantas Vareikis, BRIAI vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Vasilijus Safronovas, 



istorija: vertinimai, kontraversijos ir 

įžvalgos“. 

Istorijos katedros doktorantas Vytautas Jokubauskas. Diskusijoje dalyvavę Šilutės 

pedagogai, kraštotyrininkai ir kiti, kuriuos domina Klaipėdos krašto prijungimo prie 

Lietuvos aplinkybės, atvykusiems mokslininkams pateikė nemažai klausimų, dalinosi savo 

nuomonėmis, įžvalgomis.  

6. Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji 

biblioteka. Inicijuota akcija „Šviesos 

skaitymai", vykusi miestelių ir kaimelių 

bibliotekos filialuose. 

 

2013-01-17 Inicijuota akcija „Šviesos skaitymai", vykusi miestelių ir kaimelių bibliotekos filialuose. 

Tuo pačiu laiku žvakių šviesoje buvo skaitomi tekstai iš Jono Vanagaičio almanacho 

„Kovos keliais", išleisto 1938 m. (2012 m. 2-asis leidimas), minint Klaipėdos krašto 

prijungimo prie Lietuvos 15-kos metų sukaktį. Akcija sujungė ir suvienijo bendruomenės 

narius, pedagogus, moksleivius, kurie ir buvo tekstų skaitovai. Originali renginio idėja 

pritraukė daugiau lankytojų į bibliotekas.  

7. Kintų Vydūno kultūros centras. 
Renginys, skirtas Mažosios ir 

Didžiosios Lietuvos susijungimo 90-

osioms metinėms.  

 

2013-01-18 Renginys organizuotas bendradarbiaujant su F.Bajoraičio viešosios bibliotekos  Kintų 

filialu. Gargždų muziejaus muziejininko, istoriko, archeologo  Mariaus Mockaus istorinė 

paskaita atskleidė naujas žinias apie krašto istoriją, remdamasis istoriniais faktais ir 

dokumentais, pranešime nušvietė tuometinę Mažosios ir Didžiosios Lietuvos politinę 

situaciją, susijungimo motyvus ir faktą. Saugų moterų vokalinis ansamblis „Vakarė“ 

(vadovė D. Žilionienė) atliko Klaipėdos krašto dainas.  

8. Kintų Vydūno kultūros centras.   

Istorinė paroda  „Kova dėl Klaipėdos – 

įvykiai ir žmonės“.  
 

2013-03-08 Renginys Kintuose organizuotas bendradarbiaujant su Klaipėdos Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejumi. Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius dr. 

J.Genys ir istorijos skyriaus vedėja Z.Genienė papasakojo, kaip buvo rengiama paroda, 

kokiais remtasi šaltiniais, pristatė pačią parodą. Renginio nuotaiką paįvairino Šilutės 

kultūros ir pramogų centro folkloro ansamblio „Verdainė“ atlikta programa, kurioje 

skambėjo Mažosios Lietuvos ir žemaičių dainos, melodijos. Kovo mėn. paroda pristatyta 

Kintų vidurinės mokyklos moksleiviams. 

9. Šilutės F. Bajoraičio viešoji 

biblioteka.  
 Asociacijos „Klaipėdos krašto 

auksakalių cechas“ narių kūrybos darbų 

parodos „Pri-su-at-jungimai“ 

pristatymas.  

2013-08-01 Juvelyrikos bei mažosios plastikos darbais auksakaliai pasakoja savo jungimo 

interpretacijų istorijas ir šią parodą skyrė Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos 90-

osioms metinėms. Autoriai: Vidas Bizauskas, Vijolija Lingienė, Robertas Krapavickas, 

Iona Limbienė, Aušra Mačiulaitienė, Neringa Poškutė, Viktotas Sitalo, Danielius Šimkus. 

Parodos lankytojams sudaryta galimybė susipažinti su profesionaliu menu. Įvertinti kūrinių 

originalumą, išgirsti autorių, profesionalių menininkų interpretacijas, kaip istoriją atspindi 

meno kūriniai.  

10. Šilutės kultūros ir pramogų centras.  
Projektas „Klaipėdos krašto kultūriniai 

surinkimai. Architektų pleneras“. 

 

2013 

09-12 -19 

 

 

Šilutės bendruomenė aktyviai diskutuoja kaip galima būtų pertvarkyti Šilutės kultūros ir 

pramogų centro interjerą ir eksterjerą, atsižvelgiant į miesto architektūrą, Mažosios 

Lietuvos paveldo aplinką. Kūrybinio surinkimo metu buvo surengtas architektų pleneras, 

kuriame dalyvavo  Vilniaus Gedimino technikos universiteto architektūros katedros 

studentai bei jų dėstytojai (11-kos 4 kurso studentų grupė, darbo vadovai VGTU 

Architektūros katedros doc.  Linas Naujokaitis ir prof. Gintaras Čaikauskas). Plenero tema- 

„Modernios architektūros  Kultūros centras istorinėje aplinkoje“. Studentai paruošė 10 



maketų  su įvairiomis architektūrinėmis idėjomis, kaip būtų galima Kultūros centro pastatą  

modernizuoti, kad jis darniai įsilietų į aplinką bei pertvarkyti  jo vidines patalpas  

įvairiapusei, platesnei kultūrinei veiklai. Studentams suteikta daugiau žinių apie šio krašto 

kultūrą, jos istoriją, išskirtinumo bruožus. 

Studentų darbai eksponuojami kultūros centre. Specialistai ir gyventojai kviečiami išsakyti 

savo nuomonę. Parodos uždarymo metu bus surengtas susitikimas-diskusija su darbų 

autoriais ir VGTU dėstytojais.  

Projektą rėmė Šilutės rajono savivaldybė, LR Kultūros ministerija 

11. Šilutės kultūros ir pramogų centras. 

Nufilmuota televizijos apybraiža apie 

Šilutės paveldo objektus. 

 

 

2013 

09-12-19 

 

Projekto tikslas buvo  atskleisti Klaipėdos krašto architektūrinio paveldo savitumą ir 

aktualizuoti jo išsaugojimo problemas. Lietuvos TV režisierius V. Babaliauskas parengė 

televizijos apybraižą apie Šilutės paveldą. Reportažas parodytas per LRT Kultūros kanalą. 

Laikraščio „Vakarų Lietuva“ korespondentė L. Putriuvienė parašė straipsnį „Jaunieji 

architektai domėjosi Klaipėdos krašto paveldu“. Straipsnyje ir filmuotoje medžiagoje 

pateikta medžiaga, atskleidžianti išskirtinius krašto architektūros  raidos bruožus,  įvairių 

epochų stilius krašto architektūroje. Šios veiklos sudarė galimybę įvertinti situaciją ir 

numatyti realius tolimesnius žingsnius sprendžiant paveldo klausimus. 

Projekto įgyvendinime aktyviai dalyvavo vietos bendruomenės nariai ir architektūros 

specialistai. Projektą rėmė Šilutės rajono savivaldybė, LR Kultūros ministerija 

12. Šilutės kultūros ir pramogų centras. 

Renginys „Europos paveldo dienos“ 

 

2013-09-14 Siekdamas geriau susipažinti su tradicine Klaipėdos krašto architektūra bei aptarti pokario 

ir sovietmečio architektūros problemas Kultūros centras organizavo bendruomenės nariams 

ir architektams ekskursiją po Šilutės rajoną. Krašto gidai, architektai itin profesionaliai 

atskleidė  Šilutės miesto, Švėkšnos senamiesčio ir dvarų, Šv. Vincento Ferero bažnyčios, 

Juknaičių k. istorijos, architektūros, paveldo ypatumus, kėlė diskusinius klausimus, aptarė 

būsimų Europos paveldo dienų idėjas. 

Projektą rėmė ir LR Kultūros ministerijos Švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų 

minėjimo programa. 

13. Šilutės kultūros ir pramogų centras. 

Muzikinių renginių ciklo „Muzikinės 

verdenė“  koncertas „Tu, kuris aukštai“. 

.  

 

2013-09-14 Programa skirta Kristijono  Donelaičio metams. Atlikėjai: Eduardas Kaniava (baritonas), 

aktorius Vytautas Rumšas, vargonininkė Jurgita Kazakevičiūtė. Koncertinėje programoje 

buvo atliekami iškiliausi vargonų muzikos opusai, gražiausi Vakarų Europos ir lietuvių 

kompozitorių vokaliniai kūriniai bei Lietuvių literatūros klasikų poezija. Gausiai  Šilutės 

bendruomenei ir svečiams pristatyta profesionalaus meno programa, originaliai pateikta 

Kristijono Donelaičio kūryba, žiūrovams sudaryta galimybė pabendrauti su menininkais.  

Projektą rėmė LR Kultūros ministerija. 

14. Šilutės F. Bajoraičio viešoji 

biblioteka. Integruota istorijos pamoka 

„Mažoji Lietuva istorijos virsmuose ir 

tapatybės vingiuose“.  

2013-11-28 Integruota pamoka subūrė per 500 Šilutės rajono moksleivių ir gimnazistų. Vedėjas prof. 

Alfredas Bumblauskas. Jungtinėje pamokoje „Mažoji Lietuva istorijos virsmuose ir 

tapatybės vingiuose“, kurią vedė žymus Lietuvos istorikas, profesorius, Vilniaus 

universiteto Istorijos fakulteto Teorijos ir kultūros istorijos katedros vedėjas Alfredas 



Bumblauskas, kalbėta apie vokiškąsias ir lietuviškąsias Mažosios Lietuvos kultūrų sąsajas 

ir jas kūrusias asmenybes, istorinius virsmus, polemizuota ar galėjo būti kitaip ir kaip 

prijungiant Klaipėdos kraštą prie Didžiosios Lietuvos. Į A.Bumblausko pamoką be 

moksleivių atskubėjo ir pusšimtis suaugusiųjų - istorikų, krašto praeitimi besidominčių 

šilutiškių. Pasak profesoriaus, atminimo kultūra yra jautri sąvoka, todėl privalu įvertinti 

visus istorinius įvykius, posūkius ir aiškiai pasakyti, kad nors Mažoji Lietuva (Rytų 

Prūsija) 7 šimtmečius buvo Vokietijos teritorija, 400 metų joje formavosi ir gyvavo 

lietuviškojo žodžio ir lietuviškosios kultūros lobynas. Mažosios Lietuvos knygotyrininkas, 

Komunikacijos fakulteto profesorius hab. dr. Domas Kaunas, pasakojo apie „Donelaičio 

apyaušrį: kelio į žmones pirmąjį šimtmetį“, pristatė daugiaprasmę K. Donelaičio 

asmenybę, manomas poemos „Metai“ rašymo aplinkybes, klasiko žodžio vartoseną. 

Atskirose sekcijose dalyvavo VU fakulteto dekanai ir lektoriai. Šilutiškių neišgąsdino 

demonstruotos schemos, brėžiniai, vartoti terminai, priešingai - po paskaitos individualiai 

bendrauti su profesoriumi apie įstojimo sąlygas ir studijas.  

Gautas finansavimas iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Šilutės rajono 

savivaldybės. 

15. Šilutės F. Bajoraičio viešoji 

biblioteka. Žinių turnyras „Pažink 

didžią Mažąją Lietuvą!“.  

2013-11-29 Žaidime savo jėgas išbandė septynios Šilutės rajono mokyklų komandos: Šilutės pirmosios 

gimnazijos, Šilutės Vydūno gimnazijos, Šilutės r. Švėkšnos „Saulės" gimnazijos, Šilutės r. 

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos,  Šilutės r. Vainuto gimnazijos,  Šilutės turizmo ir 

paslaugų verslo mokyklos, Šilutės žemės ūkio mokyklos. Turnyro metu prisiminta ir 

apžvelgta Mažosios Lietuvos istorija: svarbūs įvykiai, kultūrinis gyvenimas, iškilios 

asmenybės, minėtinos datos. Tokiu būdu jaunimas įgijo naujų žinių ir įgūdžių. Renginį 

vedė prof. Alfredas Bumblauskas. Prizus steigė turnyre dalyvavusių komandų mokyklos. 

16. Šilutės F. Bajoraičio viešoji 

biblioteka. Klaipėdos krašto 

prijungimo prie Didžiosios Lietuvos 90-

mečio baigiamasis tarpmokyklinis protų 

kovų turnyras „...kol esam lietuviai, to 

krašto nenustosim...“. 

2013-12-18 Protų kovų turnyras, kuriame dalyvavo komandos iš Katyčių, Usėnų, Vilkyčių, Juknaičių, 

Šilutės M. Jankaus, Šilutės Pamario pagrindinių  ir Kintų vidurinių mokyklų bei Ž. 

Naumiesčio, Švėkšnos „Saulės“ ir Vainuto gimnazijų. Protų kovos metu moksleiviai 

sužinojo ir įgijo naujų žinių apie Klaipėdos krašto sukilimą, o tai skatino moksleivių 

aktyvumą, tobulėjimą. Turnyras subūrė didelę mokyklų bendruomenę ir tai suteikė 

galimybę pasitikrinti žinias bei smagiai praleisti laiką. 

 


