
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VEIKLA EUROPOS 

SĄJUNGOS BENDRIJOS KONTEKSTE 

 

Šilutės rajono savivaldybės bendruomenė didžiuojasi, kad jos nuosekli veikla įgyvendinant Europos 

bendrijos idėjas yra įvertinta Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Diplomu (2006 m.), 

Garbės vėliava (2009 m.) ir Garbės ženklu (2011 m.).  

 

 
Strasbūras, 2006 m., Europos Diplomo gavimas. 

 

 
Šilutė, 2009 m. – Garbės vėliavos įteikimas. 

 

 
Šilutė, 2011 m. – Garbės ženklo įteikimas. 
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Ypač išskirtiniai metai buvo 2011 - ieji: Šilutė minėjo 500 jubiliejų, jai suteiktas Lietuvos kultūros 

sostinės vardas, jos nuosekli Europoje veikla buvo apdovanota Europos Tarybos Parlamentinės 

Asamblėjos Garbės ženklu. Metai buvo įprasminti kultūriniais renginiais, parodomis, edukaciniais 

užsiėmimais, įvairiais pristatymais ne tik Šilutės krašte, bet ir Lietuvos sostinėje – Vilniuje. 

Didžiuojamės kūrėjais, kultūros ir ugdymo įstaigomis, seniūnijų (kurių yra 11) bendruomenėmis, 

nevyriausybinėmis visuomeninėmis organizacijomis, verslininkais, kurie buvo ir yra puiki 

komanda, išskirtiniais renginiais, akcijomis garsinanti Šilutės kraštą. Šilutę aplankė daug svečių iš 

Lietuvos, buvę kraštiečiai, užsienio valstybių delegacijos bei turistai. 
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 Ženklas, sukurtas Lietuvos kultūros sostinė Šilutė 2011 įprasminti. 

 

 Ženklas, sukurtas Šilutės 500 jubiliejui įprasminti. 

 

Norime patikinti Jus, kad Šilutės krašto bendruomenė (esanti Klaipėdos regione, Lietuvos 

vakarinėje dalyje), kurioje yra per 50 000 gyventojų ir toliau veiks Europos lygiu bei sieks 

pagrindinio prizo – Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos premijos. Esame nuoseklūs, 

demokratiški, prisidedame prie įvairių Europos akcijų, įprasminame tarptautinius įvykius, aktyviai 

bendradarbiaujame su užsienio šalių bendruomenėmis, visomis priemonėmis saugome ir 

puoselėjame savo krašto paveldą, plėtojame krašto kultūrą. Pamario kraštas patrauklus ne tik savo 

išskirtine geografine padėtimi, unikaliu kraštovaizdžiu, bet garsėja ir savo kultūriniu-istoriniu 

paveldu, unikalia Pamario krašto etnokultūra, drąsiomis kultūrinėmis naujovėmis. Kultūros vertybių 

registre yra įrašyti 322 objektai, tai vienas iš gausiausių objektų sąrašų Lietuvoje. Kultūrinį 

gyvenimą garsina Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos ir jos filialų, kultūros centrų, 
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profesionalaus kamerinio dramos teatro, muziejaus veiklos. Šilutės krašto mėgėjų meno 

kolektyvai – vaikų, jaunimo, suaugusiųjų – puošia savo kraštą renginiais, turtina laisvalaikį. Taip 

pat aktyvios švietimo ir ugdymo įstaigų, kurių Savivaldybėje yra 38, veiklos. Svarbus ir asociacijų 

vaidmuo, iš kurių vien kultūrinės, šviečiamosios, kraštotyros srityse veikia per 40 (iš viso asociacijų 

yra per 200). Turime labai aktyvių kaimo bendruomenių, kurių veikla neabejotinai svarbi ir 

perspektyvi. Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės veikla matoma ne tik Lietuvoje, bet ir 

Italijoje, Ispanijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Švedijoje, Turkijoje, Vokietijoje, 

JAV, Kanadoje ir kt.  
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VIETOS SAVIVALDOS NARYSTĖ ORGANIZACIJOSE 

 

Šilutės rajono savivaldybė yra aktyvi Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) narė (nuo 1995 m.), 

kuri veikia Europos savivaldybių ir regionų taryboje (CEMR), Jungtinėje miestų organizacijoje, 

(UTO Tarptautinėje vietos savivaldos sąjungoje (IULA) ir nuolat bendradarbiauja su kaimyninių 

šalių savivaldos asociacijomis, savivaldybėmis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis. 

 

Šilutės rajono savivaldybės meras Virgilijus Pozingis yra Lietuvos savivaldybių asociacijos Tarybos 

ir Valdybos narys bei yra Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Meras V. Pozingis 

taip pat yra išrinktas Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininku. Šios tarybos pagrindiniai 

uždaviniai – efektyviai vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos planavimą, skatinti 

investicijas ir naujų verslų bei paslaugų kūrimą mieste ir kaime, skatinti bendras regiono 

savivaldybių iniciatyvas, sprendžiant regiono problemas, pagal kompetenciją atstovauti regioną 

tarptautinėse regionų bendradarbiavimo organizacijose bei bendradarbiauti su kitų valstybių 

regionais. 

 

2011-04-07-08 Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) direktorė Roma Žakaitienė dalyvavo 

Belgrade, Serbijoje, vykusiame Europos savivaldybių ir regionų tarybos (angl. CEMR) narių - 

Europos savivaldybių ir regionų asociacijų - generalinių sekretorių ir direktorių susitikime, kuriame 

buvo aptarta šiuo metu vykstančios CEMR darbo metodų reformos eiga bei veiklos prioritetai iki 

2020 m.  

 

Didžiausios europinės vietos ir regionų valdžių asociacijos ateities klausimais buvo diskutuojama 

trijose paralelinėse darbo grupėse, vienai kurių pirmininkavo LSA direktorė R.Žakaitienė. Diskusijų 

metu buvo aptarti du esminiai klausimai: veiklos gairių dokumento “CEMR 2020 – nuo vizijos iki 

realybės” projektas bei organizacijos darbo metodų reforma atsižvelgiant į jos narių poreikius. 

 

Aptariant CEMR ateities viziją, R. Žakaitienė išreiškė Lietuvos pritarimą CEMR siekiui iki 2020 

metų tapti Europos Tarybos ir Europos Sąjungos lygmeniu pripažinta svarbiausia Europos 

savivaldybių ir regionų interesams atstovaujančia organizacija, kurios esminis vaidmuo – įtakoti 

Europos politiką bei teisėkūrą ir pabrėžė, jog šio tikslo reikėtų siekti dviem būdais. „Norint, jog 

organizacijos įtaką pripažintų Europos Sąjungos Regionų komitetas, Europos Tarybos Vietos ir 

regionų valdžių kongresas, Europos Komisija ir kitos institucijos, labai svarbu toliau stiprinti ir savo 

kaip esminio Europos vietos ir regionų valdžių eksperto bei pagrindinio informacijos šaltinio šioje 

srityje, vaidmenį,“ Belgrade teigė LSA direktorė. 

 

Ji taip pat pristatė LSA parengtus siūlymus dėl naujų CEMR darbo metodų, akcentuodama būdus 

didinti darbo efektyvumą išnaudojant informacinių technologijų teikiamas galimybes, pavyzdžiui, 

organizuojant ekspertų darbo grupių posėdžius internete.   

 

Susitikime taip pat buvo aptarta CEMR politikos formavimo bei informavimo apie organizacijos 

veiklą aspektai, svarbesni šių metų susitikimai ir renginiai. Europos savivaldybių ir regionų 

asociacijų generaliniai sekretoriai ir direktoriai taip pat aptarė pasiruošimą 2012 metais vyksiančiai 

CEMR Generalinei asamblėjai. 

 

Šiuo metu CEMR yra didžiausia savivaldos ir regionų interesams atstovaujanti organizacija 

Europoje. CEMR jungia daugiau kaip 50 nacionalinių savivaldybių ir regionų asociacijų iš 39 šalių. 

Viso šios asociacijos kartu atstovauja daugiau kaip 100 000 regioninių ir vietos savivaldos 

institucijų Europoje.  

 

CEMR veikia kaip informacijos mainų forumas, siekia užtikrinti tinkamą atstovavimą regionų ir 

vietos valdžios interesams ES politiniuose procesuose bei sukurti lobizmo kanalus konsultacijoms 

su ES institucijomis. ES lygmenyje CEMR siekia panašių teisinių garantijų, kokias nacionalinės 

asociacijos jau turi savo šalyse.  
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LSA, kuri yra CEMR narė nuo 2001 metų, aktyviai dirba su CEMR susigiminiavusių 

miestų koordinatorių tinklu, užimtumo ir socialinių reikalų komitetu, aplinkosaugos komitetu, 

savivaldos atstovų Briuselyje grupe ELAN. 

 

Europos savivaldybių ir regionų taryba – didžiausia Europos Sąjungos ir kaimyninių šalių vietos ir 

regionų savivaldos organizacijas vienijanti nevyriausybinė organizacija, atstovaujanti bendrus 

subnacionalinio lygmens interesus, vykdanti lobistinę veiklą ES institucijose. 

 

2011-08-29 Šilutės rajono savivaldybės meras Virgilijus Pozingis buvo 

pakviestas į Lietuvos-Lenkijos-Rusijos kaimynystės bendradarbiavimo programos antrąją 

kasmetinę konferenciją. Konferencijos tikslas buvo informuoti vietos valdžios atstovus, regionines 

institucijas ir visuomenę apie programos įgyvendinimo progresą, programoje numatytas veiklas ir 

galimybes. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie ateities bendradarbiavimo galimybes 

kaimynystės zonoje. Šis renginys taip pat buvo susietas su tarptautine konferencija „Kaimynystės 

bendradarbiavimas: Rusijos Federacija, Europos Sąjunga ir Norvegija“, kurioje dalyvavo ir Meras 

Virgilijus Pozingis. 

 

 

2011-09-25-27 Šilutės rajono savivaldybė yra Euroregiono „Baltija“ (ERB) 

narė nuo pat jo susikūrimo pradžios (1998 m.), todėl Savivaldybės meras Virgilijus Pozingis 2011 

m. rugsėjo 25-27 dienomis Gdanske (Lenkijoje) dalyvavo vykusiame forume. Meras dalyvavo 

diskusijoje apie ERB bendradarbiavimo galimybes. Buvo paminėta, kad tolesnis 

bendradarbiavimas, plečiant turizmo veiklas, gerinant regiono pasiekiamumą bei verslumo 

skatinimą, suteiktų ERB žymią pridėtinę vertę. Taip pat buvo diskutuota dėl Jaunimo valdybos 

veiklos - skatinti jaunimą aktyviai dalyvauti ERB veiklose bei rengti bendrą jaunimo projektą. 

Planuojamas susitikimas su regiono savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriais bei ERB Jaunimo 

valdybos pirmininku Irmantu Sujeta, susitikime būtų pristatytas rengiamas naujas ERB Jaunimo 

valdybos projektas. 

 

ERB – didžiausias euroregionas Europoje, įkurtas daugiau nei prieš 13 metų. Per šiuo metus 

bendradarbiavimas euroregione sparčiai vystėsi: jis įtraukia tiek ES narius (Danija, Švedija, 

Lenkija, Lietuva), tiek Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį (RF). ERB sudaro tinklą, kuris plėtoja 

tamprius bendradarbiavimo ryšius, lengvina politinį dialogą, taip pat užtikrina galimybę darniai 

ekonominei, socialinei ir aplinkos plėtrai.  

 

2011-09-28-29 Lietuvos savivaldybių direktorė Roma Žakaitienė rugsėjo 28-29 dienomis dalyvavo 

Varšuvoje (Lenkija) vykusiame Europos savivaldybių ir regionų tarybos (CEMR) Vykdomojo biuro 

posėdyje.  

 

CEMR vykdomojo biuro posėdyje buvo aptarti elektroninių konsultacijų dėl CEMR veiklos 

strategijos iki 2020 metų rengimo bei Europos vietos ir regionų valdymo institucijų akademijos 

steigimo rezultatai. Biuro nariams taip pat pristatyta CEMR rengiama strategija „Valdymas 

partnerystėje“, skirta Europos valdymo modeliui tobulinti, aptartos CEMR parengtos lobistinės 

pozicijos Europos Sąjungos (ES) darbotvarkės klausimais, ES pirmininkaujančios Lenkijos veiklos 

programa ir joje vietos ir regionų valdžioms skirtas vaidmuo.  

 

CEMR vykdomasis biuras taip pat pritarė Gruzijos nacionalinės savivaldybių asociacijos narystės 

CEMR paraiškai. Susitikimo metu taip pat buvo apsvarstytas kitų metų organizacijos biudžeto 

projektas. 
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2011-10-28  

     
 

 

Šilutės rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos energetikos instituto darbuotojai, kurie pristatė 

projektą „ENNEREG“ (Regions paving the way for a Sustainable Energy Europe - Regionai, 

tiesiantys kelia link darnios energetikos Europoje). Šilutiškius pakvietė dalyvauti šiame projekte, 

nes Šilutės rajono savivaldybės meras Virgilijus Pozingis dar 2009-02-11 Briuselyje yra pasirašęs 

Merų paktą ir Savivaldybės taryba 2010-07-22 sprendimu Nr. T1-1458 yra patvirtinusi konkretų 

Tvariosios energetikos veiksmų planą. Projektą įgyvendins regionai, o projekto koordinatoriaus 

atstovas Lietuvoje yra Lietuvos energetikos institutas (atsakinga - jaunesnioji mokslinė darbuotoja 

Eugenija Farida Dzenajavičienė). 

 

 
 

„ENNEREG“ projektas atstovauja 12 regionų Europoje iš Graikijos, Vokietijos, Danijos, Lenkijos, 

Ispanijos, Bulgarijos, Portugalijos, Lietuvos, Švedijos, Prancūzijos, Jungtinės karalystės, kurie 

pirmieji parodys, kaip įvairių tipų ir dydžių regionai gali tapti varomąja jėga, siekdami Europos 

Sąjungos tikslų: 20% sumažinti CO2 emisijas, galutiniame vartojime naudoti 20% atsinaujinančių 

energijos išteklių ir 20% padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Projekte numatytos trys 

pagrindinės veiklos kryptys: 

Pirmoji kryptis skirta 12 regionų-partnerių (ENNEREG Regionų), kurie koordinuotai veikdami 

nustatys vizijas ir tikslus, tinkamus vietinės politikos kontekste, atitinkančius regiono išteklius ir 

veiklos dalyvių interesus. Tai leis paruošti Darnios energetikos veiksmų planą (Sustainable Energy 

Action Plan - SEAP) kiekvienam regionui ir pasitarnaus kaip bazė jo įgyvendinimo procesui. 

Pagrindiniai plano elementai bus šie: 

 Projektas „Regionai 20-20-20“ turi veikti kaip užduoties palengvinimo priemonė, motyvuojanti 

vietinius veikėjus dalyvauti bendroje veikloje. 

 Bus vystomi pasirinkti darnios energetikos projektai kaip bendros politikos dalis tarp-regioninio 

bendradarbiavimo rezultate ir bandomosiose srityse nustatytose projekto pirminiame etape 

(energijos efektyvumas pramonėje, pažangios energetikos švietimas, AEŠ naudojimas, darnios 

transporto sistemos, efektyviai energiją naudojantys prietaisai, energijos vartojimo stebėsena, 

efektyviai energiją naudojantys pastatai, energetinės paslaugos) bei projekto vykdymo eigoje.  

 Organizuojamų žinių perdavimas seminarų metu „ENNEREG“ projekto regionai keisis patirtimi 

apie tai, kaip vystyti Darnios energetikos veiksmų planus, pradedant konkrečiais planų ruošimo, 
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paremiančių struktūrų ir baigiant paramos klausimais, reklamos koncepcijomis bei 

kuriant įvaizdžio formavimo mąstymą.  

 Bus skleidžiama tinkama geroji praktika kitiems ES regionams.  

Antroji kryptis skatins regionus (nedalyvaujančius projekto konsorciume) imtis darnios energetikos 

iššūkių, tokiu būdu padidinant ENNEREG projekto vertę. Šio tikslo bus siekiama Replikacijos 

(atkartojimo) programoje, kurioje kiekvienas ENNEREG Regionas taps naujo regiono dvyniu ir 

pritaikys atitinkamo projekto pasiekimus naujame regione. 

Trečioji kryptis sukurs įgalinančią aplinką platesnėms diskusijoms apie tai, kaip regionai gali 

pradėti pasiekti ES tikslus per vietinius ir regioninius Darnios energetikos veiksmus, per 

daugiatikslius metodus, į kuriuos įeina Europinio lygio seminarai; bendravimas projekto veikloje ir 

informacijos platinimas, geroji praktika, išmoktos pamokos tiek projekto interneto svetainėje, tiek 

spausdintoje formoje; internetinis ES Regionai 202020 forumas; elektroninis naujienraštis ir 

spausdinta reklaminė medžiaga. Ši ir papildoma projekto medžiaga taip pat bus prieinama CD-

ROM ir per partnerių tinklapius projekto pabaigoje, tuo užtikrinant pridėtinę vertę ir platesnį 

projekto rezultatų panaudojimą greta ES finansuojamos veiklos apimties.  

PAGRINDINIAI PROJEKTO REZULTATAI 

 Bus paruošti Darnios energetikos veiksmų planai 11-kai regionų dalyvaujančių „ENNERGEG“ 

projekte. 

 Bus paruoštos galimybių studijos bei inicijuojami darnios energetikos projektai visiems projekte 

dalyvaujantiems regionams. 

 Bus sukurtas ES „Regionai 202020 Tinklas“, apimantis virtualų tinklą, kurį reguliariai atnaujins 

projekto partneriai. Tinklo nariai vienys suinteresuotus regionus visoje ES.  

 Numatoma informacinė sklaida: vietiniai/regioniniai renginiai; žinių perdavimo seminarai 

Vokietijoje, Graikijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje; 15-kos gerosios praktikos atvejų nustatymas ir 

viešinimas; bus sukurta internetinė svetainė, kurioje viešins projekto eigą, rezultatus ir pan.; bus 

paruoštas „Vadovas“ spausdintame ir skaitmeniniame formate apimantis patirtį, rezultatus, 

gerąją praktiką; bus organizuojami keli europinio lygio seminarai Briuselyje ir Bilbao.  

 
2011 m. gruodžio 8 d. oficialiu vizitu Klaipėdos regione lankėsi euroregiono „Baltija“ (toliau - 

ERB) viceprezidentas Roland Gustbee bei ERB tarptautinio nuolatinio sekretoriato vadovas 

Slawomir Demkowicz-Dobrzanski. Svečius pasveikino Klaipėdos regiono plėtros tarybos 

pirmininkas, Šilutės rajono savivaldybės meras Virgilijus Pozingis bei kiti Klaipėdos regiono 

plėtros tarybos nariai. 
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Viceprezidento priėmimo metu svečiams buvo pristatytos pagrindinės Klaipėdos regiono plėtros 

tarybos užduotys bei funkcijos, aktuali informacija apie Klaipėdos regiono savivaldybių asociacijos 

steigimą bei jos vaidmenį euroregiono veikloje. Numatomi asociacijos pagrindiniai veiklos tikslai - 

plėtoti ir skatinti tarptautinius Klaipėdos regiono bendradarbiavimo ryšius su kaimyninių ir kitų 

šalių regionais, aktyviai dalyvauti tarptautiniuose projektuose, programose ir/ar tarpregioninio 

bendradarbiavimo organizacijų veiklose; sutelkti Asociacijos narių pastangas turizmo srityje, 

siekiant padidinti Klaipėdos regiono turistų skaičių, formuojant vieningo turistinio regiono įvaizdį ir 

keliant konkurencingumą šalies ir tarptautiniu mastu, kuriant Klaipėdos regiono turizmo rinkodaros 

strategiją, koordinuojant bendras savivaldybių veiklas. 

 

 
 

Susitikimo metu Klaipėdos regiono plėtros tarybos nariai pasidalino patirtimi tarptautinio 

bendradarbiavimo bei Klaipėdos regiono turizmo plėtros srityse, kartu su svečiais aptarė galimas 

bendras veiklas bei šiuo metu kartu su kitais euroregiono „Baltija“ regionais nariais vykdomus 

projektus.   
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Susitikime su ERB viceprezidentu dalyvavusiems socialiniams ir ekonominiams partneriams buvo 

pristatytos pagrindinės ERB regionų narių vystymo kryptys bei diskutuojama galimų bendrų 

projektų klausimais. Itin didelis dėmesys susitikimo metu buvo skiriamas jaunimo ir verslo plėtros 

sritims. 

 

Vienijantis Danijos, Švedijos, Lenkijos, Lietuvos (Klaipėdos) regionus bei Rusijos Federacijos 

Kaliningrado sritį, ERB remiasi ryšiais su valstybinėmis ir tarptautinėmis struktūromis bei vietos ir 

regioninių institucijų iniciatyva bei sudaro stiprų partnerystės ir bendradarbiavimo tinklą. ERB 

aktyviai bendradarbiauja su įvairiomis Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijomis, dalyvauja 

formuojant ES politiką, teikia rezoliucijas svarbiais ES politikos klausimais. ERB aktyviai dalyvavo 

ES Baltijos jūros regiono strategijos ir ES 2020 m. strategijos rengime, o šiuo metu dalyvauja ir jų 

įgyvendinime.  

 

„MIESTAI-DVYNIAI“ 

 

Šilutės rajono savivaldybė yra aktyvi partnerė ir palaiko ypač glaudžius ryšius su Lenkijos Gdansko 

ir Gdansko Pruščo, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Slavsko, Turkijos Konakli miestų 

savivaldybėmis. Su jais vykdomi įvairūs bendri projektai. 

 

2011-07-20 Šilutės rajono savivaldybės administracijos Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji 

specialistė Rasa Kmitienė susitiko su Pruszcz Gdansk savivaldybės Plėtros skyriaus specialistėmis, 

kur buvo aptarta galimybė dėl bendro tarptautinio projekto rengimo ir paraiškos pateikimo.  
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Projekte „Kultūros paveldo išsaugojimas Pietų Baltijos regione – Craftland“ Šilutės rajono 

savivaldybė dalyvaus kartu su partnerėmis iš Lenkijos ir Švedijos. Programoje, kuri bus 

įgyvendinama nuo 2012 m., numatyta daug kultūrinių renginių iki 2014 metų pagal temas: „Šilutės 

atsiradimas“, „Amatai“, „Pamario žvejų patirtis“, „Folklorinių ansamblių pasirodymai ir 

varžytuvės“, „Seminarai-mokymai“, „Miestų partnerių turnyrai“ ir kt. Visuose renginiuose dalyvaus 

partneriai iš Lenkijos ir Švedijos. 

 

2011-07-22 Šilutės rajono savivaldybės delegacija, vadovaujama Mero Virgilijaus Pozingio 

dalyvavo Romos laikų prekybos faktorijos atidarymo iškilmėse Gdansk Pruszcz (Lenkijoje). Šilutės 

rajono savivaldybės meras Virgilijus Pozingis ceremonijos atidarymo metu pasakė sveikinimo kalbą 

ir įteikė atminimo dovaną. 

 

 
 

Romos laikų prekybos faktorijos įrengimas – tai tęstinis Gdansko Prušča miesto savivaldybė 

(Lenkija) kartu su Gdansko archeologijos muziejumi (Lenkija), Šilutės rajono savivaldybės 

administracija ir Slavsko rajono administracija (Rusija) įgyvendinto projekto INTERREG IIIA 

programos projektą „Tarptautinio Gintaro kelio rekonstrukcija – 1 etapas Gdansko Prušče“ 

projektas. 
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Projekto bendrasis tikslas - sukurti stiprų tarptautinį bendradarbiavimo tinklą dėl pietinės 

Baltijos jūros pakrantės Gintaro kelio reklamos, kas sudarys pagrindą kultūriniam turizmo maršrutui 

įrengti. Projekto metu buvo išleistas vadovas, kuris pasitarnaus tolimesnei šio turistinio kelio 

reklamai turizmo parodose ir renginiuose, kuriuose dalyvaus kiekvienas projekto partneris. Ilgalaikę 

šio turizmo produkto reklamą sudarys sukurta vadovo elektroninė versija. Pirmame etape trasos 

įrengimo darbai buvo vykdomi Gdansko Pruščo miesto kultūros parko teritorijoje, o vėliau 

tolimesni Gintaro kelio įrengimo darbai bus vykdomi partnerių kultūrinėse teritorijose. 

 

Projekto įgyvendinimo metu Šilutės rajono savivaldybės administracija vaidino svarbų konsultacinį 

vaidmenį dėl įgyvendinamų veiklų – ypatingai kultūrinio parko pritaikymo tarptautiniams 

renginiams. Investicinių statybos darbų Gdansko Prušče pabaigoje įvyko darbo grupės baigiamasis 

susitikimas, kurio metu buvo susumuoti projekto metu gauti rezultatai, padalinta išleista 

informacinė medžiaga: turizmo vadovai, elektroninė vadovo versija ir kita. Darbo grupė pasirašė 

bendrą programinį dokumentą dėl bendro kultūros paveldo atstatymo ir reklamavimo ilgalaikių 

veiksmų. 

 

 
 

Iškilmių metu buvo pristatytas visas Pruszcz Gdansk mieste įrengtas pramogų kompleksas: 2600 m. 

ilgio pėsčiųjų - dviračių Gintaro kelias (Via Ambra), vedantis į Tarptautinį Baltijos kultūros parką. 

Parke yra sporto ir rekreacijos kompleksas: amfiteatras, riedučių parkas, sporto aikštelės, sodas 

„Keturi metų laikai“. Ir pagrindinis iškilmių akcentas – Romos laikų prekybos faktorija. Pagal 

senovės technologijas atkurta romėnų gyvenvietė. Tai judri, gyvybinga vieta, kur istorija susipynusi 

su šių dienų nūdiena, lankytojas čia gali pajausti senovės laikų dvasią. Faktorijos teritorija 

naudojama pramoginių, meninių ir kultūrinių renginių organizavimui. Faktorijoje įrengta istorinė 

dengta prekyvietė – vietos pirklių susitikimų su prekybos pasiuntiniais iš Romos provincijų  vieta: 

kalvio, kubiliaus, gintaro meistro ir žemdirbio trobelės, auksakalių, stiklių, geriamųjų ragų 

amatininkų dirbtuvės ir geležies lydimo vieta. Viena didesnių faktorijos įdomybių akmenų ratas – 

senovės tikėjimų apeigų vieta. 

 

 



 17 

 

 
 

 
 



 18 

2011 m. liepos 23 d. įvyko susitikimas su Pruszcz Gdansk savivaldybės meru Janusz 

Wrobel ir strateginės plėtros skyriaus specialistais Anna Knoch, Radek Gucwa, Patrrycja 

Gtochowska. 

 

Susitikimo metu buvo aptarti šie klausimai: 

1. Įgyvendinto projekto problemos ir galimybės; 

2. Pasidalinimas patirtimi įgyvendinant ES projektus. 

3. Tolesnio bendradarbiavimo tarp savivaldybių klausimai; 

4. Dalyvavimas Tarptautiniuose projektuose. 

 

2011-08-25 Miesto šventės „Šilutės 500 metų“ atgarsiai paliko neišdildomą ir malonų įspūdį 

Savivaldybės partneriams. Atsakydami į šiltą priėmimą Šilutės rajono savivaldybėje partneriai iš 

Konakli miesto (Turkija) atsiuntė kvietimą delegacijai apsilankyti jų savivaldybėje. „Atsižvelgdami 

į bendradarbiavimo sutartį su Konakli savivaldybe norėtume pakviesti Šilutės rajono savivaldybės 

delegaciją į Konkli miestelį rugsėjo 11-18 dienomis. Būtų labai malonu jei galėtų atvykti 

Savivaldybės vadovai, nes norime aptarti ateities planus ir bendradarbiavimo galimybes tarp 

Savivaldybių“, – rašė Konakli savivaldybės meras Abdullah Sonmez. 

 

 
 

Susitikime numatyta aptarti sutarties tarp Konakli savivaldybės ir Šilutės rajono savivaldybės, 

pasirašytos 2009 metais rugsėjo 26 d., numatytus uždavinius - keistis patirtimi ir remti tarptautines 

iniciatyvas; plėtoti kultūrinę įvairovę; kurti ir įgyvendinti turistinius projektus, susijusius su abiejų 

regionų kultūriniu bei gamtiniu paveldu. Darbotvarkėje numatyta aptarti idėją dėl darbuotojų mainų 

savivaldybėse (Konakli ir Šilutės rajono sav.) bei projekto įgyvendinimo galimybės. Šie 

tarptautiniai mainai padėtų plėtoti kultūrinę įvairovę, leistų pasidalinti gerąja praktika, idėjomis, 

patirtimi, darbo metodais, naudojamais vietos valdžios bei Europos lygmenyse. Įgyvendinant 

projektą būtų galima organizuoti abipuses konsultacijas, seminarus ar debatus. Antruoju klausimu 

numatyta aptarti ir įvertinti jau įgyvendintą Europos Sąjungos jaunimo demokratijos programos, 

1.3. veiksmo projektą „Mes taip pat esame čia!“. Projekto tikslas buvo suteikti galimybę jauniems 

žmonėms su negalia iš skirtingų Europos Sąjungos šalių būti išgirstiems ir pasidalinti turima 

praktika bei tuo pačiu metu padėti susidraugauti su savo bendraamžiais, kurie yra sveiki, užmegzti 

betarpišką bendravimą išvengiant diskriminacijos apraiškų, mažinant socialinę atskirtį. Partneriai iš 

Konakli savivaldybės, būdami projekto koordinatoriai, pakvietė prisijungti ir Šilutės rajono 

savivaldybę kaip partnerę, todėl aptarimo metu norėtų išsiaiškinti, ar tokie projektai yra tikslingi, ką 

būtų galima padaryti dar geriau, kaip jie veikia dalyvius ir atsiliepia dalyvaujančioms 

savivaldybėms. Konakli savivaldybė džiaugiasi bendradarbiavimu ir nori aptarti tolimesnes 

galimybes rengiant ES projektus. Taip pat juos domina bendradarbiavimo priemonių galimybės 

vystant abiejų regionų turizmą. Konakli savivaldybės vadovai palaiko Šilutės rajono savivaldybę 

visų svarbių švenčių metu, net ir esant įtemptam darbo grafikui randa laiko aplankyti partnerius. 

Konakli atstovai džiaugėsi drauge su šilutiškiais, kai buvo įteikta Europos Sąjungos Garbės vėliava 
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ir šiemet, kai buvo įteiktas aukštesnis Europos Sąjungos apdovanojimas - Europos Garbės 

ženklas bei Šilutė šventė savo 500 metų vardo minėjimo jubiliejų. Džiugu, jog miestų 

bendradarbiavimas perauga į tikrą draugystę. Konakli savivaldybės meras, viešnagės Šilutėje metu 

minėjo, jog visuomet labai džiaugiasi galėdamas čia atvykti, nes Šilutė jį traukia nuostabia gamta, 

kurioje gausu žalios spalvos. Būdamas čia jis visuomet jaučia sielos ramybę.  

 

  
 

2011-09-07 Šilutės rajono savivaldybė gavo kvietimą iš Ostrudos Gminos Vujto į kasmetinę 

„Ostrudos Gminos derliaus šventę 2011“, kuri vyko 2011 m. rugsėjo 10 d. Waldove. Atsiųstoje 

programoje numatytas dalyvavimas šv. Mišiose, nusipelniusių žemdirbių apdovanojimai, vokalinių 

ansamblių, kapelų pasirodymai, koncertai, taip pat sporto varžybos bei konkursai. Pasveikinti 

ilgamečius Savivaldybės partnerius bei pasidžiaugti gražia švente vyko Mero pavaduotojas Vaidas 

Pavilonis, Tarybos narys Saulius Vytuvis bei Administracijos direktoriaus pavaduotojas Raimundas 

Ambrozaitis. Delegacija iš Ostrudos gminos lankėsi Šilutėje per Šilutės 500 vardo minėjimo 

jubiliejų, lankydavo šilutiškius organizuojamų rudens švenčių metu bei kitomis svarbiomis 

progomis.  

 

  
 

2011-09-10 Šilutės rajono savivaldybės delegacija, vadovaujama Mero pavaduotojo Vaido 

Pavilonio, rugsėjo 10 d. dalyvavo Ostrudos gminos (Lenkijos) Derliaus šventėje, į kurią pakvietė 

Ostrudos gminos vaitas (savivaldybės valdytojas) Marek Brzezin. Šilutiškiai su partneriais lenkais 

bendradarbiauja jau dešimtmetį - nuo 2001 m. rugsėjo 27 d., kai buvo pasirašyta bendradarbiavimo 

ir draugystės sutartis. Šios sutarties tikslai: bendradarbiauti sprendžiant ūkio, aplinkosaugos, 

planavimo ir statybų, švietimo ir kultūros, sporto, laisvalaikio ir sveikatos apsaugos reikalus. Ne 

kartą lenkai svečiavosi Šilutėje, jų delegacija buvo atvykusi ir į Šilutės 500 jubiliejinius renginius. 

Savivaldybės delegacija pasveikino partnerius su bendradarbiavimo jubiliejumi ir Derliaus švente 

bei dalyvavo šv. Mišiose, kitose renginio inscenizacijose. Dėmesys šilutiškių delegacijai buvo 

didžiulis - lenkai priėmė šiltai ir nuoširdžiai, mūsų delegacijos nariams dėkojo ne tik Savivaldybės 

valdytojas, bet ir Vyskupas per šv. Mišias. Mero pavaduotojas V. Pavilonis parvežė Ostrudos 

gminos vaito Marek Brzezin padėką, kurioje rašoma: „Savo ir visos Ostrudos savivaldybės vardu, 

vadovaudamiesi suvienytos Europos idėja, kuri remiasi tautų partneryste ir draugyste, nuoširdžiai 

sveikiname Jus ir visus tuos, kurie prisidėjo prie bendradarbiavimo užmezgimo, kurie prisideda prie 

tolesnio draugystės kontaktų plėtojimo. Vadovaudamasis šia pozicija norėčiau taip pat širdingai 
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padėkoti už bendradarbiavimą su Ostrudos savivaldybe. Šia proga linkiu daug laimėjimų 

įgyvendinant Jūsų iniciatyvas ir visokeriopos sėkmės.“ 

 

  
 

 
 

2011-09-11-18 Šilutės rajono savivaldybės delegacija, vadovaujama Mero Virgilijaus Pozingio, 

2011 m. rugsėjo 11-18 d. lankėsi Konakli savivaldybėje, į kurią atvykti pakvietė šios savivaldybės 

meras Abdullah Sonmez. Delegaciją sudarė Meras Virgilijus Pozingis, Tarybos nariai Saulius 

Stankevičius, Steponas Kazlauskas, Daiva Žebelienė, Vincenta Bubilienė, Administracijos direktorė 

Ida Vasiljevienė ir Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Vaitiekutė. Šilutiškiai su 

partneriais turkais bendradarbiauja nuo 2009 m. rugsėjo 26 d., kada Šilutėje buvo pasirašyta 

bendradarbiavimo ir draugystės sutartis. Joje numatyta keistis patirtimi, remti tarptautines 

iniciatyvas, plėtoti kultūrinę įvairovę, kurti ir įgyvendinti turistinius projektus, susijusius su abiejų 

regionų kultūriniu bei gamtiniu paveldu ir kt. Po bendradarbiavimo sutarties pasirašymo, Turkijos 

delegacija į Šilutę buvo atvykusi 2 kartus, todėl šilutiškiai vyko atsakomojo vizito. Pasikeitimo 

vizitai leido artimiau susipažinti su abiejų šalių kultūromis, savitu mentalitetu, prioritetiniais abiejų 

savivaldybių valdymo bei plėtros uždaviniais, esminiais strateginiais tikslais. Sėkmingai 

įgyvendintas bendras jaunimo projektas „Mes taip pat esame čia!“, kuris buvo skirtas neįgaliems bei 

sveikiems jaunuoliams, taip pat skatinantis spręsti tarptautines socialines problemas, mažinti 

socialinę atskirtį. Nors Konakli savivaldybė turi ne vieną užsienio partnerį, tačiau Meras Abdullah 

Sonmez labiausiai džiaugiasi bendradarbiavimu su viena iš Lenkijos savivaldybių bei Šilutės rajono 

savivaldybe. Labiausiai džiugina užsimezgę šilti bei draugiški santykiai, kurie skatina kurti bendrus 

planus. Turkai lietuvius vadina panašiais į juos, nes, jų manymu, lietuviai taip pat šilti, nuoširdūs 
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bei svetingi, be to, šios savybės yra labai svarbios vystant turizmą. Žmonės visuomet 

sugrįžta ten, kur jiems gera ir miela, ten kur juos priima ir laukia artimi žmonės. 

 

  
 

Šilutiškių delegacija lankėsi Konakli savivaldybėje, kur susitiko su Meru bei šios savivaldybės 

tarybos nariais. Oficialaus vizito metu susipažino su savivaldybės valdymo struktūra, tarybos bei 

administracijos veikla, aptarė biudžeto sandarą bei paskirstymo prioritetus. Šios savivaldybės 

biudžetas gerokai viršija, bet kurio Lietuvos miesto ar rajono savivaldybės biudžetą. Tai lemia 

pajamos, gaunamos iš turizmo paslaugų bei žemės ūkio, kur derlius imamas keletą kartų per metus. 

Mieste ne sezono metu gyvena apie 15 tūkst. gyventojų, šis skaičius turizmo sezono metu padidėja 

iki 100 tūkst. Prieauglį lemia patogi geografinė padėtis, nes Konakli‘s įsikūręs tarp dviejų didelių 

turistinių miestų Antalijos ir Alanijos. Miestui tenka 7 km. pajūrio. Būtent dėl šios priežasties 

Konaklyje statomas antras pagal dydį Turkijoje susitikimų centras, kuris talpins apie 6500 lankytojų 

vienu metu. Dar vienas panašus centras, tik kiek didesnis yra įsikūręs Stambule. Šilutės delegacijos 

nariai lankėsi centro statybos vietoje, kur statybų vadovas supažindino su statinio projektu. 

Susitikimų centras statomas bendradarbiaujant su Viduržemio jūros regiono universitetu. Konakli 

savivaldybė atsakinga už statybų projekto įgyvendinimą, statinį planuoja užbaigti iki naujų metų, o 

Universitetas rūpinsis statinio eksploatavimu bei užimtumo intensyvumu. Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos nariai domėjosi švietimo ir papildomo ugdymo sistema, jaunimo užimtumo, 

mokinių bei studentų rėmimo ir skatinimo iniciatyvomis, taip pat socialine apsauga, socialinio 

draudimo mokesčio bei medicinos paslaugų tvarka, privataus bei valstybinio sektoriaus 

Savivaldybėje santykiu, darbo užmokesčio dydžiu skirtingose sektoriuose bei minimalaus 

pragyvenimo lygio norma, taip pat vietinės žiniasklaidos priemonių gausa. 

 

 
 

Konakli Meras pristatė ir kitus savivaldybės vykdomus projektus. Planuojama mieste pakeisti 

apšvietimo sistemą, taupančią elektros energiją, įrengti dviračių lenktynių trasą bei populiarinti 

dviračių turizmą, nors šeimininkai pripažino, jog dviračių takai Europoje labiau išvystyti ir dviračiai 

ten labiau populiaresni. Jau pradėti statyti ir keli traukos objektai, kalno viršūnėje įrenginėjamas 

pramogų centras, jame bus kavinė, įrengtos vietos iškyloms, organizuojamos pramogos bei 
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užimtumas jaunimui. Savivaldybė planuoja įrengti parką skirtingų tikėjimų bei kultūrų 

žmonėms. Skatinant švietimo sritį, planuojama pastatyti Viduržemio jūros universiteto Pedagogikos 

fakultetą, kuris pritrauks į miestą studentus bei skatins vietos jaunimą pasilikti studijuoti Konaklyje. 

Delegacijos nariams buvo pristatytas jau įrengtas paplūdimys, turintis smėlio pakrantę ir 

priklausantis savivaldybei. Šis paplūdimys yra apmokestintas, o jame įrengta kavinė išnuomota 

verslininkui, kuris prižiūri ir paplūdimį.  

 

 
 

Šilutiškiai susitiko ir su miestelio seniūnu bei vietos verslininkais, užsiimančiais viešbučių bei 

turizmo verslu, nekilnojamojo turto bei statybų verslais. Lankėsi viename iš Konakli viešbučių, 

kuris baiginėjamas statyti ir duris lankytojams atvers spalio mėnesį. Šio viešbučio koncepcija 

kitokia negu daugumos likusių, viešbučio savininkai orientuojasi į mažesnį, tačiau įnoringesnių 

klientų skaičių. Delegacijos nariai buvo nuvežti ir į Konakli vandens valymo įrenginių stotį, kuri 

veikia jau trečius metus. Ši stotis turi 40 tūkst. m³ talpas, per dieną jos užpildomos 15 tūkst. m³, 

išvalytas vanduo patenka į Viduržemio jūrą, o nusėdęs dumblas naudojamas trąšoms. Šilutiškiams 

buvo sudaryta ir kultūrinė programa. Delegacijos nariai lankėsi Alanijos pilyje, važiavo į 2 km. 

aukščio kalnus, kur buvo aprodyti vietinių gyventojų kaimeliai, susipažino su ūkininkavimo 

galimybėmis kalnų zonoje, aplankė senovines autentiškas sodybas bei mečetę. Taip pat Hilal Isik, 

Konakli savivaldybės darbuotoja atsakinga už tarptautinius santykius bei ES projektus, aprodė 

Konakli miestelio centrą. Mero Virgilijaus Pozingio pastebėjimu, miestas labai pasikeitė nuo to 

laiko, kai šilutiškių delegacija prieš ketverius metus lankėsi pirmą kartą. Miestelio plėtra vykdoma 

labai sparčiai, bendradarbiaujant savivaldos bei privataus verslo sektoriams, ieškoma bendrų 

abipusiai naudingų sprendimų. Šilutiškių idėja išleisti fotografijų albumą „Fotoskrydis. Šilutės 

kraštas“ sužavėjo Konakli savivaldybės merą Abdullah Sonmez, kuris jam buvo įteiktas dar vizito 

Šilutėje metu per miesto vardo jubiliejų. Vartydamas albumą jis sakė, jog norėtų tokio albumo ir 

apie Konakli miestelį. Susitikti su Šilutės rajono savivaldybės delegacija buvo pakviesti ir jaunimo 

projekto „Mes taip pat esame čia!“ dalyviai, projekto koordinatorė Hilal Isik bei vienas iš dalyvių 

Alim Simsek, kurie džiaugėsi įgyvendintu projektu bei minėjo, jog bendradarbiavimas su 

lietuvaičiais buvo itin sėkmingas, todėl ir ateityje kvies Šilutės rajono savivaldybę prisidėti prie 

bendrų projektų. Šiuo metu planuojamas darbuotojų mainų projektas. Susitikimo metu buvo aptarta, 

kokie turėtų būti projekto tikslai bei mainų etapai. Konakli savivaldybės pageidavimu pirmiausia 

mainai turėtų įvykti tarp padalinių, skyrių vedėjų, kurie pasidalintų savo patirtimi vienoje ar kitoje 

srityse, darbo metodais, idėjomis, kurias būtų galima įgyvendinti. Pasimokyti tiek vienai, tiek kitai 
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pusei yra ko, tiek valdymo, statybų, verslo, planavimo bei kitose srityse. Šis projektas būtų 

bene pirmasis „gerosios patirties“ projektas vietinės valdžios tarptautinio bendradarbiavimo 

lygmeniu. Be to, prisidėtume prie europietiškų idėjų sklaidos, kuri ypač vertinama Europos 

Sąjungos institucijose. Įgyvendinant projektą bus galima organizuoti abipuses konsultacijas, 

seminarus ar debatus įtraukiant ir vietos gyventojus. 

 

Su Lenkijos savivaldybėmis 2003 – 2011 m. iš Europos Sąjungos finansavimo programų šilutiškiai 

yra vykdę ar šiuo metu yra pateikę bendrų projektų: 

 

Eil. 

Nr. 

Programos 

pavadinimas 
Projekto pavadinimas 

Lenkijos 

partneriai 

Projekto 

įgyvendinimo 

laikotarpis 

Projekto vertė (Lt) 

tekusi Šilutės rajono 

savivaldybei 

1. 
Phare 2001 

SPF 

Nutekamųjų vandenų sistemos 

rekonstrukcija Šilutės mieste 
Ostrudos gmina 2003-2004 380 206 eurų 

2. 
Phare 2002 

SPF 

Veidrodiniai projektai: 

Baltijos investicinė zona 

Gdansko Pruščo mieste  

Šilutės miesto investicinių 

sklypų infrastruktūros galimybių 

studijos ir techninių projektų 

parengimas 

Gdansko pruščo 

miestas 
2004-2005 50665 eurų 

3. 

INTERREG 

III A 

programa 

Kultūrinio turizmo objektų 

pasiekiamumo stiprinimas 

Baltijos pajūrio pasienio regione 

Pajūrio 

regioninė 

turistinė 

organizacija, 

Gdansko 

visuomenės 

iniciatyvų 

susivienijimas, 

Gdansko meno 

mylėtojų 

draugija 

Gdansko 

poviatas, 

Gdansko Pruščo 

miestas 

2006-07-01 

2008-03-31 

525 188, 00 

4. 

INTERREG 

III A 

programa 

Tarptautinio Gintaro kelio 

rekonstrukcija – 1 etapas 

Gdansko Prušč‘e 

Gdansko Pruščo 

miestas 

2006-03-01 

2007-07-31 

6 905,60 

6. 

INTERREG 

III A 

programa 

Pietinio Baltijos jūros regiono 

pasienio kultūrinio turizmo 

trasos reklama ir paveldo 

objektų atstatymas 

Gdansko 

vaivadijos 

maršalkos 

administracija, 

Pajūrio 

regioninė 

turistinė 

organizacija, 

Gdansko 

muziejus, 

2006-04-01 

2008-03-31 

214 073, 00 

7. 

Lietuvos, 

Lenkijos ir 

Kaliningrado 

srities 

Pažangaus turizmo skatinimo ir 

regiono tapatybės kūrimas, 

remiantis Šiaurinės gintaro 

trasos kultūros paveldu bei 

Gdansko 

poviatas 
2012-2013 

Bendra projekto 

vertė - 1 503 

535,00 eurų   

Šilutės rajono vertė 
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programa tarptautinio kultūros parkų 

tinklu" (H.Šojaus dvaro parkas) 

- 511200,00 eurų 

8. 
Pietų Baltijos 

programa 

„Kultūros paveldo išsaugojimas 

Pietų Baltijos regione – 

CRAFTLAND“. 

Gdansko Pruščo 

miestas 
2012-2014 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

administracijai bus 

skirta 182067,00 

eurų (628640,93 

litų) 

9. 

Lietuvos, 

Lenkijos ir 

Kaliningrado 

srities 

programa 

"Žmogiškųjų išteklių plėtra 

diegiant naujas švietimo 

formas". 

Gdansko 

poviatas 
2012-2013 

Bendra projekto 

vertė -  

412560,21eurų 

 

BENDRADARBIAVIMAS SU SAVIVALDYBĖMIS UŽSIENYJE IR LIETUVOJE 

 

Šilutės rajono savivaldybės užsienio partneriai 
 

     1991 m. gegužės 26 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės miesto 

(Lietuvos) ir Emericho miesto (Vokietijos). Pagal šią sutartį siekiama daryti viską savo gyventojų 

gerovei užtikrinti, puoselėti abiejų miestų piliečių draugystę, kaip galima glaudžiau bendradarbiauti 

kultūros, sporto ir ūkinėje veikloje, keistis visapusiška informacija apie miestų politinių ir 

administracinių organų darbą ir kitus reikšmingus įvykius. 

   1992 m. rugsėjo 28 d. pasirašyta Draugystės ir bendradarbiavimo 

sutartis tarp Lietuvos Respublikos Šilutės rajono savivaldybės ir Švedijos Ljungby 

savivaldybės. Šios sutarties tikslas plėtoti bendradarbiavimą ir patirties mainus aplinkosaugos, 

kultūros, sporto srityse, dalintis patirtimi ir informacija apie savivaldybių darbą, reikšmę 

visuomenėje.  

     1992 m. spalio 10 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos 

Respublikos Šilutės rajono savivaldybės ir Danijos Nakskovo miesto. Šios sutarties tikslai: 

bendradarbiauti sprendžiant miestų ūkio, aplinkosaugos, planavimo ir statybų, švietimo ir kultūros, 

sporto ir laisvalaikio, taip pat sveikatos apsaugos bei labdaros problemas.  

    1998 m. balandžio 2 d. pasirašytas Ketinimų protokolas tarp Lietuvos 

Respublikos Šilutės rajono savivaldybės ir Lenkijos Varšuva-Bielany savivaldybės. Tikslai: 

patirties pasikeitimas, pasiekimų reprezentacija švietimo, socialinės rūpybos, sveikatos apsaugos, 

kultūros ir meno, sporto ir rekreacijos, ūkio ir aplinkos apsaugos srityse. 

    1 998 m. balandžio 29 d. pasirašytas Ketinimų protokolas tarp Lietuvos 

Respublikos Šilutės rajono savivaldybės ir Rusijos federacijos Kaliningrado srities dūmos. 

Tikslai: skatinti bendradarbiauti tvarkant pasienio ir susisiekimo reikalus, aplinkos apsaugos, 
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kultūros ir švietimo, sporto ir rekreacijos, socialinės rūpybos ir sveikatos apsaugos, 

ekonomikos srityse. 

     1998 m. lapkričio 12 d. pasirašytas Susitarimas dėl bendradarbiavimo principų ir 

bendros veiklos sričių tarp Lietuvos Respublikos Šilutės rajono savivaldybės ir Rusijos 

federacijos Kaliningrado srities Slavsko miesto administracijos. Numatytos bendros veiklos 

sritys: bendrų aplinkos apsaugos projektų rengimas ir įgyvendinimas, palankus ekonominio klimato 

sudarymas bendriems projektams tarp gamybos, prekybos, paslaugų teikimo ūkinių subjektų 

Slavsko ir Šilutės rajonuose, pastovūs mainai kultūros, meno, švietimo, sporto ir jaunimo politikos 

srityse, abipusė parama rusų bendruomenei Šilutės rajone ir lietuvių bendruomenei Slavsko rajone, 

taip pat kitose sferose.  

     2001 m. rugsėjo 27 d. pasirašyta bendradarbiavimo ir draugystės sutartis tarp 

Lietuvos Respublikos Šilutės rajono savivaldybės ir Lenkijos Ostruda gminos (savivaldybės). 

Šios sutarties tikslai: bendradarbiauti sprendžiant ūkio, aplinkosaugos, planavimo ir statybų, 

švietimo ir kultūros, sporto, laisvalaikio ir sveikatos apsaugos reikalus. 

    2004 m. gegužės 29 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos 

Respublikos Šilutės rajono savivaldybės ir Lenkijos Gdanski Pruszcz gminos. Šios sutarties 

tikslai: plėtoti abiejų savivaldybių ekonominę ir kultūrinę veiklą vadovaujantis tarptautinio 

bendradarbiavimo praktika, aktyviai dalyvauti įvairiose Europos Sąjungos struktūrose. 

    2007 m. gegužės 28 d. pasirašytas Ketinimų protokolas tarp Lietuvos Respublikos 

Šilutės rajono savivaldybės ir Lenkijos Gdanski poviato (apskrities). Atsižvelgdamos į tvirtą, 

subalansuotą ir harmoningą abiejų rajonų vystimąsi, patrauklumo investuoti bei konkurencingumo 

vietinėse ir tarptautinėse rinkose didėjimą ir siekdamos sukurti pozityvų abiejų rajonų įvaizdį, šalys 

susitarė siekti šių tikslų: abipusės konsultacijos ruošiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos 

finansuojamus projektus, turizmo produktų, susijusių su abiejų regionų kultūriniu bei gamtiniu 

paveldu, kūrimo, vystymo ir įgyvendinimo, socialinių, profesinių, kultūrinių, mokslinių bei jaunimo 

grupių bendradarbiavimo ir mainų, keitimosi patirtimi ir abipusio tarptautinių iniciatyvų palaikymo, 

kultūrinės įvairovės plėtojimo, turizmo ir ūkio infrastruktūros vystimosi palaikymo, integruotos 

informacijos sistemos kūrimo ir abiejų regionų rėmimo pasitelkiant inovacijas ir naujas 

technologijas.  

    2007 m. liepos 23 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos 

Respublikos Šilutės rajono savivaldybės ir Lenkijos Gdanski poviato (apskrities). Šios sutarties 

tikslai: plėtoti abiejų regionų ekonominę, turistinę ir kultūrinę veiklą vadovaujantis tarptautinio 

bendradarbiavimo praktika.  

     2007 m. spalio 8 d. pasirašytas Ketinimo protokolas tarp Lietuvos 

Respublikos Šilutės rajono savivaldybės ir Turkijos Alanijos regiono Konakli miesto. Tikslai: 

plėtoti draugystę tarp miestų, kultūrinius ir ekonominius mainus.  
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    2009 m. gegužės 29 d. pasirašytas Ketinimų protokolas tarp Lietuvos 

Respublikos Šilutės rajono savivaldybės ir Latvijos Respublikos Saldus rajono ir Saldus 

miesto administracijų. Atsižvelgdamos į tvirtą, subalansuotą ir harmoningą abiejų rajonų plėtrą, 

patrauklumo investuoti bei konkurencingumo vietinėse ir tarptautinėse rinkose didėjimą ir 

siekdamos sukurti pozityvų abiejų rajonų įvaizdį, šalys susitarė siekti šių tikslų: abipusės 

konsultacijos, ruošiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamus projektus, turizmo 

produktų, susijusių su abiejų regionų kultūriniu bei gamtiniu paveldu, kūrimo, vystymo ir 

įgyvendinimo, integruotos informacijos sistemos kūrimo ir abiejų regionų rėmimo, pasitelkiant 

inovacijas ir naujas technologijas, turizmo ir ūkio infrastruktūros plėtros palaikymo, kultūrinės 

įvairovės plėtojimo, keitimosi patirtimi ir abipusiu tarptautinių iniciatyvų palaikymo, socialinių, 

profesinių, kultūrinių, mokslinių bei jaunimo grupių bendradarbiavimo ir mainų. 

     2009 m. rugsėjo 26 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos 

Respublikos Šilutės rajono savivaldybės ir Turkijos Alanijos regiono Konakli miesto. Norint 

užtikrinti abiejų regionų ilgalaikę, subalansuotą ir darnią bendradarbiavimo raidą gerinant 

investicinį patrauklumą ir konkurencingumą vietos bei tarptautinėse rinkose, kurti abiejų regionų, 

kaip palankių investicijoms ir turizmui vietovių, įvaizdį, šalys įsipareigojo populiarinti abiejų 

regionų ūkį, kurti ir įgyvendinti turistinius projektus, susijusius su abiejų regionų kultūriniu bei 

gamtiniu paveldu, kurti integruotos informacijos sistemą pasitelkiant inovacijas ir naujas 

technologijas, palaikyti turizmo ir ūkio infrastruktūros plėtojimą, vykdyti bendrą rinkodarą šalies ir 

užsienio rinkose dalyvaujant tarptautinėse turizmo ir ūkio parodose, plėtoti kultūrinę įvairovę, 

keistis patirtimi ir palaikyti tarptautines iniciatyvas. 

    2011 m. lapkričio 24 d. Šilutės rajono savivaldybės taryba pritarė 

bendradarbiavimo sutarčiai su Italijos Cittaducale savivaldybe. Bus siekiama užtikrinti abiejų 

regionų ilgalaikę, subalansuotą ir darnią bendradarbiavimo raidą, gerinant investicinį patrauklumą ir 

konkurencingumą vietos bei tarptautinėse rinkose, kurti abiejų regionų, kaip palankių investicijoms 

ir turizmui vietovių, įvaizdį. Bendradarbiavimas vyks įgyvendinant projektus, finansuojamus iš 

Europos Sąjungos įvairių fondų, abiejų savivaldybių. Sutarties prioritetai: turizmo ir ūkio 

infrastruktūros plėtra, kultūrinės įvairovės plėtra, tarptautinių iniciatyvų palaikymas, abiejų 

savivaldybių praktikos ir informacijos pasikeitimas, dalyvavimas parodose bei renginiuose, Europos 

Sąjungos programose, skatinant pilietiškumą, toleranciją ir piliečių tarpusavio supratimą. 

     2011 m. gruodžio 5 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp 

Lietuvos Respublikos Šilutės rajono savivaldybės ir Italijos Cittaducale savivaldybe. Šia 

sutartimi siekiama užtikrinti abiejų regionų ilgalaikę, subalansuotą ir darnią bendradarbiavimo 

raidą, gerinant investicinį patrauklumą ir konkurencingumą vietos bei tarptautinėse rinkose, kurti 

abiejų regionų, kaip palankių investicijoms ir turizmui vietovių, įvaizdį, dalyvavimą parodose bei 

renginiuose, Europos Sąjungos programose, skatinant pilietiškumą, toleranciją ir piliečių tarpusavio 

supratimą. 

Šilutės rajono savivaldybės partneriai Lietuvoje 
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2000 m. gruodžio 29 d. pasirašytas Ketinimų protokolas tarp Šilutės rajono savivaldybės ir 

Lietuvos Respublikos mokslų akademijos. Sprendžiant mokslo ir praktikos problemas, žengiant į 

XXI amžių, svarbu glaudžiau konsoliduoti mokslininkų ir šalies regionų specialistų 

bendradarbiavimo ryšius. Pamario žmonėms aktualios ekonominės pertvarkos, kultūros paveldo ir 

vertybių išlikimo problemos, svarbūs polderių, vandens telkinių, žuvininkystės plėtros, socialinės 

raidos klausimai, kurių sprendimą lemia mokslo plėtotė šalyje. Šalys ketina: organizuoti Pamario 

krašte Akademikų dienas, rengti bendrus seminarus, informacijos ir konsultacijų dienas, kitus 

renginius, keistis istorinėmis-pažintinėmis krašto paveldo ir etnokultūros ekspozicijomis, rengti 

naujų mokslo darbų ir idėjų pristatymus, plėtoti kitus abipusiai naudingus kontaktus. 

 

 

      

2001 m. birželio 6 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir 

Neringos savivaldybės. Abi savivaldybės susitarė skatinti, remti ir koordinuoti bendradarbiavimą 

kultūros ir turizmo, jaunimo politikos, socialinės paramos srityse.  

        

2008 m. sausio 29 d. pasirašytas Ketinimų protokolas tarp Šilutės rajono savivaldybės ir 

Palangos savivaldybės. Pripažindami bendradarbiavimo didelę reikšmę ir siekdami abiejų 

savivaldybių darnios plėtotės Europos Sąjungos struktūrose, nusprendė, kad būtinas glaudus 

bendradarbiavimas tarp savivaldybių siekiant plėsti ir stiprinti bendradarbiavimą kultūros, turizmo, 

verslo aplinkos gerinimo bei strateginio planavimo srityse, ypatingai akcentuojant savivaldybių 

dalyvavimą Europos Sąjungos paramos programose ruošiant dvišalius bei daugiašalius projektus ir 

juos įgyvendinant. 

     

2010 m. birželio 1 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir 

Lietuvos Respublikos mokslų akademijos. Sutarties pagrindu abi šalys siekia plėtoti bendrą 

ateities viziją atitinkantį bendradarbiavimą tarp Lietuvos mokslų akademijos ir Šilutės rajono 

savivaldybės bendruomenių, pripažįsta, kad bendros ateities vizijos pagrindas yra siekis sukurti 

išsimokslinusią, kūrybišką, modernią ir pilietišką bendruomenę, trokšta svariai prisidėti prie 

Lietuvos valstybės klestėjimo. 

    

2010 m. lapkričio 26 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir 

Mykolo Romerio universiteto. Šia sutartimi šalys susitarė bendradarbiauti vykdant universitetines 

studijas, sudarant palankias sąlygas gyventojų tęstiniam mokymuisi pagal jų poreikius, 

organizuojant Savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, rengiant ir 

įgyvendinant Savivaldybės plėtros bei kitus veiklos projektus, kuriems svarbi mokslinė 

kompetencija. 
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2011 m. vasario 11 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės ir 

Klaipėdos universiteto. Šia sutartimi įstaigos sutarė bendradarbiauti taikant universitetines žinias, 

sudarant palankias sąlygas gyventojų tęstiniam mokymuisi bei kvalifikacijos kėlimui, taip pat 

kuriant Savivaldybės plėtros bei kitus veiklos projektus, kuriems svarbi mokslinė kompetencija. 

Sutartis pasirašyta, kai Klaipėdos universitetas minėjo 20 metų jubiliejų. Šia proga buvo surengtos 

minėjimo iškilmės, kuriomis pažymėtas 20 metų kelias nuo Universiteto įsikūrimo pradžios. 

Minėjimo metu akademikai ir svečiai klausė Lietuvos mokslų akademijos prezidento, akademiko V. 

Razumo paskaitos „Nedidelių valstybių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros politika“. Padėkos 

raštai bei atminimo dovanos buvo įteiktos pirmiesiems universiteto vadovams. Iškilmėse, kaip 

garbės svečias, dalyvavo Latvijos Respublikos prezidentas V. Zalteris kuris buvo inauguruotas į 

Klaipėdos universiteto garbės daktarus.  

  

Šilutės rajono savivaldybės vadovai aktyviai domisi kitų užsienio valstybių gerąja patirtimi. Taip 

pat šilutiškiai sulaukia daug svečių iš užsienio bei Lietuvos savivaldybių, kurie domisi mūsų 

patirtimi ir yra pavyzdys jiems įgyvendinant įvairius vietos savivaldos bei tarptautinius projektus. 

 

2011-05-02 Šilutės rajono savivaldybės meras Virgilijus Pozingis ir Administracijos direktorė Ida 

Vasiljevienė priėmė mokinių ir jų mokytojų delegacijas iš Danijos Sonderborg miesto Alhalman bei 

Suomijos Poryoo miesto Paskyhie mokyklų. Delegacijos atvyko lydimos Šilutės Martyno Jankaus 

pagrindinės mokyklos vadovų ir mokinių. Pagrindinės mokyklos direktorius Audrius Astasevičius 

pristatė svečius ir supažindino su Mainų projektu. Minėtos mokyklos kartu su Šilutės Martyno 

Jankaus pagrindine mokykla dalyvauja tarptautinio Švietimo mainų programos fondo Nordplus 

Junior daugiašalės partnerystės projekte „Globalinis atšilimas“. 

 

  
 

Užsieniečiai Šilutėje viešėjo nuo gegužės 1 d. gegužės 7 d. Mokiniai (25) ir jų vadovai (4) gyveno 

šilutiškių šeimose. Jie susipažino su Palanga, lankėsi Šilutės Fridricho Bajoraičio bibliotekoje, 
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pabuvojo Šilutės miškų urėdijoje, Šilutės durpių įmonėje, dalyvavo ekskursijoje į Rambyno 

regioninį parką, Šilutės muziejų ir kt. Mokiniai atliko užsiėmimus mokykloje su internetiniu 

žurnalu. Projektui vadovavo mokytojos Jovita Ranauskienė, Aida Skarbalienė, Kazimiera 

Vaitkuvienė, Rita Barkauskienė. Savivaldybės vadovai džiaugėsi gausiu būriu moksleivių ir jų 

projektinės veiklos tema. „Jeigu dar būdami jauni pradėjote siekti tokių gražių tikslų ir juos 

įgyvendinsite, tuomet turėsime labai gražią ir švarią aplinką“, – sakė Meras.  

 

2011-08-23 Savivaldybės meras Virgilijus Pozingis gavo laišką iš Italijos Cittaducale savivaldybės 

mero Giovanni Falcone. Siūloma bendradarbiauti siekiant plėtoti ekonominę, kultūrinę ir socialinę 

integraciją. Taikant abipuses žinias bei patirtį integracijos tikslai būtų lengviau pasiekiami ir būtų 

skatinama ekonomikos produktų komercinė-visuomeninė-kultūrinė prekyba. Laiške nurodoma, jog 

Cittaducale Savivaldybė džiaugtųsi galėdama pradėti ilgalaikį ir vaisingą bendradarbiavimo procesą 

minėtose srityse. Europos piliečių programa, skatinanti europiečius puoselėti bendras idėjas ir 

ugdyti savimonę, taip pat būtų viena iš bendradarbiavimo galimybių. Būsimi partneriai išreiškė 

viltį, jog savivaldybių interesai bus panašūs ir artimiausiu metu bus galima pasirašyti 

bendradarbiavimo sutartį. Laiške kviečiama atvykti ir susipažinti su bendradarbiauti siūlančiu 

regionu. Šilutės rajono savivaldybės meras Virgilijus Pozingis atsakydamas į gautą pasiūlymą 

nurodė, jog Savivaldybę sudomino bendradarbiavimo galimybės ekonomikos, kultūros ir socialinėje 

srityse, pabrėžė, jog mūsų krašte skatinama bei akcentuojama turizmo plėtra, kuri taip pat galėtų 

būti bendru abiejų savivaldybių tikslu, todėl abipusė patirtis būtų labai naudinga.  

 

2011-09-07 Savivaldybės meras Virgilijus Pozingis sulaukė Cittaducale savivaldybės mero 

Giovanni Falcone vizito, kuris svečiuodamasis asmeniniais reikalais Lietuvoje nusprendė 

susipažinti su Meru ir aplankyti kraštą, su kuriuo ruošiamasi bendradarbiauti. Nors vizitas ir nebuvo 

oficialus, tačiau savivaldybių vadovai aptarė abiejų regionų ypatumus, ekonominę, kultūrinę bei 

verslo pramonės situaciją, bendradarbiavimo galimybes ir sutarties pasirašymo planą.  

 

  
 

Atsisveikindami vadovai išreiškė viltį, jog savivaldybių interesai bus panašūs ir artimiausiu metu 

bus galima pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Cittaducale Meras dar kartą pakvietė atvykti ir 

susipažinti su bendradarbiauti siūlančiu regionu.  

 

2011-12-05 Šilutės rajono savivaldybės tarybai pritarus, Sutartis pasirašyta Šilutės rajono 

savivaldybėje. 
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Šilutės (Lietuvos) ir Cittaducale (Italijos) savivaldybės, norėdamos užtikrinti abiejų regionų 

ilgalaikę, subalansuotą ir darnią bendradarbiavimo raidą gerinant investicinį patrauklumą ir 

konkurencingumą vietos bei tarptautinėse rinkose, kurti abiejų regionų, kaip palankių investicijoms 

ir turizmui vietovių, įvaizdį, nusprendė: 

 

Populiarinti abiejų regionų ūkį; 

Kurti ir įgyvendinti bendrus projektus, susijusius su abiejų regionų socialiniu, kultūriniu bei 

gamtiniu paveldu; 

Kurti integruotos informacijos sistemą pasitelkiant inovacijas ir naujas technologijas; 

Palaikyti turizmo ir ūkio infrastruktūros plėtrą; 

Vykdyti bendrą rinkodarą šalies ir užsienio rinkose dalyvaujant tarptautinėse turizmo, ūkio ir kitose 

parodose; 

Plėtoti kultūrinę įvairovę;  

Keistis patirtimi, informacija ir palaikyti tarptautines iniciatyvas; 
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Skatinti komercinę, kultūrinę, visuomeninę prekybą; 

Bendradarbiauti ruošiant Europos Sąjungos finansuojamus projektus; 

Dalyvauti Europos Sąjungos programose, skatinti pilietiškumą, toleranciją ir tarpusavio supratimą 

tarp piliečių, remti piliečių aktyvumą; 

Skatinti jaunimo aktyvumą ir siekti įtraukti į kultūrinius mainus, plėtoti bendradarbiavimą tarp 

mokyklų ir kitų švietimo įstaigų. 

 

PRIVATŪS MAINAI 

2011-02-25-27 Lietuvos parodų centre LITEXPO, Vilniuje 2011 m. vasario 25 - 27 d. vyko jau 17-

oji tarptautinė turizmo, sporto ir laisvalaikio paroda „Vivattur 2011“. Šiais metais parodos šūkis – 

„Turizmas, sportas ir laisvalaikis“, Lietuva siekė sudominti užsienio lankytojus ne tik aktyviomis 

turizmo pramogomis bet pristatyti kokybiškas sveikatos priežiūros bei ligų gydymo galimybes.  

Parodoje savo paslaugas pristatė 180 parodos dalyvių, iš jų 122 – iš Lietuvos ir 58 – iš užsienio 

šalių. Iš viso parodoje dalyvavo penkiolika pasaulio šalių: Lietuva, Čekijos Respublika, Estija, 

Graikija, Ispanija, Italija, Izraelis, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kroatija, Latvija, Lenkija, Nepalas, 

Tailandas, Turkija, Ukraina. Parodą aplankė net 16 tūkst. lankytojų.  

Parodoje buvo gausiai pristatomos Lietuvos sanatorijos ir sveikatingumo centrai, taip pat įvairios 

apgyvendinimo paslaugos – viešbučiai, jų tinklai, svečių, poilsio bei jaunimo nakvynės namai, 

vaikų stovyklos, kaimo turizmas.  

Besidomintys kelionėmis galėjo susipažinti su organizuojamomis kelionėmis tiek Lietuvoje, tiek 

užsienyje: poilsinėmis, pažintinėmis, aktyvaus poilsio, dalykinėmis, vietinio turizmo ar „Paskutinės 

minutės“. Taip pat turėjo galimybę pasirinkti kelionių pobūdį bei keliones visai šeimai ar jaunimui. 

Aktyviai pristatytos turizmo paslaugos – autobusų parkai, oro uostai, avialinijos, automobilių 

nuoma, vandens transportas, užsakomieji jachtų reisai.  

 

Lankytojai turėjo galimybę susipažinti su turizmo informacinėmis technologijomis – rezervavimo 

sistemomis, turizmo elektronine prekyba, draudimo ir bankų paslaugomis. Parodoje gausiai 

pristatyti poilsio parkai, dramos ir muzikiniai teatrai, muziejai, galerijos, laisvalaikio centrai, amatai 

bei kulinarijos paveldas.  
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Pamario kraštą parodoje pristatė Šilutės rajono savivaldybės administracija kartu su Šilutės 

turizmo informacijos centru prie Šilutės muziejaus. Šiemet šilutiškiai pasirodė bendrame stende 

kartu su visos Lietuvos turizmo informacijos centrais. Tai nauja idėja „Vivattur“ parodoje, kurią 

pasiūlė Lietuvos turizmo departamentas. Stendo idėja – „Lietuva. Pažink! Pajusk! Pamilk!“ Visi 

drauge atskleisdami vietos turizmą akino lankytojus atrasti nuostabiausius Lietuvos kampelius, 

vieningai kvietė pažinti, pajusti bei pamilti Lietuvą. 

Šilutiškiai turėjo puikią galimybę įsilieti į gražiausių Lietuvos vietovių visumą ir tuo pačiu išsiskirti. 

Šiais metais Šilutė prisistatė kaip Lietuvos kultūros sostinė 2011. Pagrindiniais akcentais parodoje 

tapo Šilutės krašto 500 metų jubiliejus ir Lietuvos kultūros sostinės renginiai. Parodos lankytojai 

buvo viliojami aplankyti Šilutės rajoną. Prie stendo dirbantys darbuotojai kvietė dalyvauti 

išskirtiniuose renginiuose, aplankyti unikalius gamtos kampelius, stebėti paukščius, mėgautis 

vandens pramogomis, dalyvauti respublikinėje „Pienių šventėje“ bei dalijo kvietimus į Šilutės 500 

metų jubiliejaus šventę. 

Labai džiugu, jog nemažai lankytojų patys ieškojo Šilutės krašto stendo, daugelis jų prisimena 

įspūdingus Šilutės stendus. Ši paroda ir jos idėja buvo puiki proga patikrinti, ar tikrai Pamario 

kraštas vilioja turistus ir kokių rezultatų davė darbas praeitose parodose garsinat šį unikalų kraštą.  

Su lankytojais bendravo bei kraštą pristatė naujieji Šilutės turizmo centro informacijos darbuotojai 

Giedrė Šniaukaitė ir Edvardas Judžentis, taip pat Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji 

specialistė Rasa Kmitienė bei Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Vaitiekutė. 

2011-03-01 Šilutės kantri šokių kolektyvų „Salūnas“ ir „Dakota“ šokėjams Rygoje (Latvijoje) 

vykęs 7-asis Baltijos šalių linijinių ir kantri šokių čempionatas buvo sėkmingas. Iš čempionato 

šilutiškiai grįžo su 3 apdovanojimais. Aukščiausias iškovotas apdovanojimas – pirmoji vieta atiteko 

„Salūno“ vaikų grupei iš Žibų pradinės mokyklos. II –os vietos taurė atiteko antrąjai “Salūno” 

kolektyvo vaikų grupei. Linijinių šokių klubo „Dakota“ moterys taip pat džiaugėsi iškovota II –os 

vietos taure. Dvi „Salūno“ vaikų grupės iš Žibų pradinės mokyklos galėjo mokytis ir vėliau 

pristatyti visiems išmoktą naują kantri linijinį šokį, kurio mokė pasaulio porinių šokių čempionato 

nugalėtojai iš Anglijos. Ypač daug ovacijų ir pagyrimų sulaukė mažieji „Salūniukai“ nuo teisėjo iš 

Amerikos, kuris stebi vaikus jau treti metai. Gavęs vaikų šokių video medžiagą reklamuos ir garsins 

Amerikoje šį vaikų kolektyvą. Su vadove Reminta Stoškuviene buvo aptarti įdomūs 

bendradarbiavimo pasiūlymai. Čempionate, kuriame dalyvavo pustrečio šimto dalyvių iš įvairių 

Europos šalių, Lietuvai atstovavo linijinių šokių klubai iš Vilniaus, Klaipėdos, Ukmergės, Šilutės, 

Kauno. „Salūnas“ ir „Dakota“ šiame konkurse dalyvavo penktą kartą. 

  

2011-03-22 Šilutės rajono savivaldybės lopšelis darželis „Pušelė“ 2010-2012 metais dalyvauja 

„Mokymosi visą gyvenimą programos“ tarptautiniame Comenius (mokyklų partnerystės) projekte 

„Come2gether“ – „Eime kartu“. Projekto partneriai – mokytojai iš Portugalijos „Agrupamento de 

Escolas Guilherme Stephens“, Ispanijos „C.E.I.P. Los Adilles“ bei Turkijos „II Genel Meelisi 

IIkogretim Okulu“ - kovo 22 d. lankėsi Šilutės rajono savivaldybėje, kur juos pasveikino 

Savivaldybės meras Virgilijus Pozingis bei Mero pavaduotojas Jonas Jaunius. Projekto tikslas – 

adaptacinio periodo palengvinimo būdai būsimiems pradinukams. Mokytojų mainų pagalba 

projekto dalyviai gali palyginti, kaip šiuo klausimu dirbama skirtingose šalyse, kokie 

ikimokyklinukų paruošimo metodai naudojami, juos pritaikyti savo darbe bei pasidalinti turima 

patirtimi. 2011 m. kovo 21 – 25 dienomis svečiai buvo Šilutėje, lankėsi ugdymo bei švietimo 

įstaigose, dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose. Susitikimo metu su Meru buvo kalbama apie 

švietimo sistemą Šilutės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, švietimo finansavimo sistemą, 

pedagogų bei mokinių skaičių ugdymo įstaigose. Meras linkėjo pasisemti praktinės patirties 
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vieniems iš kitų,  taip pat pamatyti kuo daugiau gražių Šilutės rajono vietų, aplankyti Rusnės 

salą. Taip pat pabrėžė, jog Šilutės švenčia 500 metų jubiliejų, kvietė sugrįžti bei švęsti drauge su 

visais šilutiškiais.  

 

2011-03-30-04-02 Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija pakvietė bibliotekų atstovus 

iš visos mūsų šalies dalyvauti gerosios patirties pasidalinimo renginyje, kuris vyko Čekijos 

Respublikos viešosiose bibliotekose. Į draugišką Čekiją autobusu išvyko bibliotekininkai, 

atstovaujantys visiems Lietuvos regionams. Šioje delegacijoje buvo ir Šilutės Fridricho Bajoraičio 

bibliotekos darbuotoja Vida Paldauskienė. Lankytasi Prahos ir Karlo Vary miestų bibliotekose. 

Nereikia būti dideliu bibliotekininkystės žinovu, kad pastebėtum, kaip Čekijos vyriausybė ir 

savivaldybės rūpinasi knygų namais: jų bibliotekos šiuolaikiškos, modernios ir įspūdingos. Daug 

erdvės ir patogus išplanavimas, įdiegtos naujausios šiuolaikinės technologijos. Bibliotekų 

darbuotojai nuoširdžiai pasakojo apie savo moderniai įrengtas darbo vietas, papasakojo apie veiklą 

įvairiuose skyriuose. Erdvioji Karlovy Vary apskrities viešoji biblioteka yra sutelkusi net 12 000 

skaitytojų. Per metus šioje modernioje įstaigoje apsilanko apie 500 000 įvairaus amžiaus lankytojų, 

yra sukauptas 145 000 knygų fondas, 22 000 CD ir DVD įrašų. Biblioteka teikia įvairias įprastines 

paslaugas: knygų ir periodinių leidinių skolinimas, suaugusiųjų mokymas naudotis kompiuteriu, 

vyksta šviečiamoji ir kultūrinė veikla. Didelis dėmesys skiriamas specialiųjų poreikių vaikams, 

organizuojami atminties treniravimo kursai, kitokie mums neįprasti renginiai, įkurtas neįgaliųjų 

asmenų skyrius, kur neįgalūs skaitytojai gamina įvairius rankdarbius, suvenyrus, rengia savo 

pagamintų darbų parodas – pardavimus. Beje, pastaruoju metu šiame mieste jaučiamas jaunųjų 

skaitytojų skaičiaus mažėjimas, nes mieste atsirado daug įdomių pramogų vaikams ir jaunimui, 

todėl vaikų skyriaus darbuotojai ieško būdų, kaip susigrąžinti jaunimą: bibliotekoje organizuoja 

įvairių ir patrauklių žaidimų bei užsiėmimų, veikia jaunimo muzikos skyrius. Bibliotekoje yra dvi 

salės, kuriose vyksta įvairios paskaitos atskiroms visuomenės grupėms. Kadangi Karlovy Vary 

kurortinis miestas, čia įkurtas informacinis skyrius turistams, kuriame ne tik vietos gyventojai, bet ir 

atvykėliai iš kitų šalių gali gauti išsamios informacijos apie miestą, kraštą. Čia galima įsigyti 

bilietus į mieste vykstančius renginius, koncertus ir spektaklius. Sužinota, kad Prahos miesto 

biblioteka įkurta 1891m., o 1920 m. pastatytas dabartinis bibliotekos pastatas. Biblioteka skirta 

labai plačiam visuomenės ratui, turi 16 tūkst. skaitytojų. Tai kartu ir informacijos bei kultūros 

centras. Bibliotekos paslaugomis naudotis gali visi pageidaujantys, skaitytojo bilietas reikalingas tik 

tada, kai pasirinktą knygą norima išsinešti į namus. Šioje įstaigoje teikiamos ne tik įprastinės 

bibliotekos paslaugos – čia mokomasi užsienio kalbų, įrengta erdvi ir moderni interneto salė, 

spalvingas ir jaukus vaikų skyrius, originalus teatro skyrius su skaitykla. Šios turiningos kelionės 

metu Lietuvos bibliotekų atstovai turėjo galimybę ne tik pagilinti savo profesinius įgūdžius, bet ir 

aplankyti įžymiausias Čekijos Respublikos vietas. 

 

 

2011-04-06-09 Baltarusijos sostinėje, Minske įvyko jau 14 tarptautinė turizmo paroda „Leisure 

2011“, kurią organizuoja Nacionalinis parodų centras „BELEXPO“ kartu su Baltarusijos 
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Respublikos sporto bei turizmo ministerija. Parodoje Pamario kraštą turistams pristatė 

Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Kmitienė. Tai stambiausia tarptautinė 

turizmo paroda Baltarusijoje, joje dalyvavo 20 skirtingų šalių, kurias atstovavo turizmo 

informacijos centrai, viešbučiai, sanatorijos, pramogų centrai, kitų verslo šakų atstovai. Iš viso 

parodoje buvo 200 dalyvių, o ją aplankė daugiau nei 40 tūkst. lankytojų. Baltarusija – viena 

svarbiausių turizmo rinkų Lietuvai: pagal turistų atvykimo skaičių 2010 m. Baltarusija buvo 2-je 

vietoje, po Rusijos. Šios kaimyninės šalies turistams mūsų rajonas lengvai pasiekiamas ir įdomus. 

Pirmą kartą parodoje buvo pristatyta visa Vakarų Lietuva. Bendrame stende prisistatė Klaipėdos, 

Gargždų, Neringos, Palangos ir Šilutės turizmo informacijos centrai, sveikatos centras 

„Energetikas“, VĮ poilsio namai „Baltija“ bei turizmo agentūra „Merkurijaus“ turizmas. Balandžio 

8 d. vyko „Verslo misija“, kurioje dalyvavo žiniasklaidos atstovai bei Minsko turizmo kompanijos. 

Renginio metu pristatytos Vakarų Lietuvos naujovės, įdomiausi renginiai. Savaitraščio „Отдых и 

туризм“ („Poilsis ir turizmas“) straipsnyje „Vasara – 2011: kur ilsėtis baltarusiams“ be populiarių 

atostogų krypčių Krymo, Turkijos, Graikijos, Bulgarijos, Juodkalnijos, Italijos, Ispanijos atskirai 

paminėti ir Lietuvos kurortai, kurie pasižymi geru susisiekimu, smėlėtu paplūdimiu, pušynais, 

sveiku klimatu, kainų įvairove. 

 

 

2011-04-08 Šilutės žemės ūkio mokyklos dvi kirpėjo specialybės moksleivės Žydrė Bertašiūtė bei 

Deimantė Pintverytė Suomijos mieste Kokkola, verslo institute bei miesto grožio salonuose atliko 

trijų savaičių trukmės stažuotę. Merginos sėmėsi žinių bei praktiškai darbavosi miesto grožio 

salonuose. Mokykla džiaugiasi, galėjusi sudaryti sąlygas savo šauniausioms moksleivėms dalyvauti 

tarptautiniame Leonardo da Vinči mobilumo projekte „Pažink Europos stilių – kirpėjų ir kosmetikų 

naujų kompetencijų ugdymas”, kuriame ji dalyvauja partnerio teisėmis. Iš viso stažavosi Italijoje 

bei Suomijoje keturios kirpėjo specialybės mokinės. 
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2011-04-14 Šilutės rajono savivaldybė buvo pristatoma tarptautinėje turizmo parodoje 

„Yantur 2011“ (Rusijos Federacijoje, Kaliningrade), kuri vyko 14 - ąjį kartą. Dalyviai iš 

Kaliningrado, Rusijos regionų, Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos ir Kroatijos pristatė savo turizmo 

galimybes bei naujoves. Šilutė pristatyta bendrame Vakarų Lietuvos stende kartu su Klaipėda, 

Palanga ir Gargždais. Šilutės rajono turizmo galimybes pateikė Savivaldybės Planavimo ir plėtros 

skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Kmitienė. Pamario kraštas sulaukė išskirtinio dėmesio tiek iš 

turistinių firmų, tiek iš pavienių parodos lankytojų. Turistai buvo informuojami apie rajono 

rekreacinius išteklius, turizmo įmones, aktyvų laisvalaikio praleidimą, apgyvendinimo galimybes. 

Balandžio 14 dieną Kaliningrado ir Varmijos Mozūrų vaivadijos (Lenkija) turizmo informacijos 

centrai pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Į šį iškilmingą renginį, kuris įvyko naujame Kaliningrado 

viešbutyje“ „Heliopark Kaiserhof“, buvo pakviesti ir Vakarų Lietuvos atstovai.  

 

 

2011-04-16-23 Šilutės pirmoji gimnazija jau antrus metus dalyvauja tarptautiniame „Comenius“ 

projekte. Šiais metais buvo aplankytas Apeldoorn miestas Olandijoje. Projekte dalyvauja 7 šalys: 

Olandija, Lietuva, Turkija, Ispanija, Italija, Vokietija ir Lenkija. Šio projekto pagrindinė tema – „Ar 

tu supranti mane? (Do you understand me?)“. Pirmasis etapas įvyko 2010 m. lapkričio mėnesį, kai į 

mažą Šilutę atvyko Olandų grupė, norinti labiau pažinti Lietuvą ir mūsų kraštą. Antrasis etapas 

prasidėjo, kai 2011 m. balandžio 16 d. išlydėjome 12 mokinių ir 3 mokytojus į dar nematytą, 

nepažįstamą Olandiją, o balandžio 23 d. jau laukėme grįžtančių keliautojų, kupinų įvairiausių 

įspūdžių. Mokiniai, dirbdami grupėse, išmoko bendradarbiauti ir bendrauti, o vėliau atliko tyrimą, 

kuriuo bandė išsiaiškinti, kur geriausia gyventi ir mokytis. Nenuostabu, jog jie sužinojo, kad 

geriausias aukštasis išsilavinimas, nemokamas mokslas ir net kažkiek geresnis gyvenimas – 

Švedijoje. Dalį dienos gimnazistai leisdavo mokykloje, tačiau nemažai laiko turėjo ir laisvalaikiui. 

Pirmosiomis dienomis jie keliavo 25 km kalnų dviračiais ir įgijo daug patirties. Vėliau aplankė 

Karališkosios šeimos rūmus, kurie dabar paversti muziejumi. Dar aplankė sostinę Amsterdamą, 

žaidė golfą, kuris gimnazistams sukėlė naujų, dar nepatirtų nuotykių. O paskutinę ir taip nelauktą 

dieną apsilankė Briuselyje. Labai didelį įspūdį paliko Olandijos kraštovaizdis, architektūra ir 

neišpasakytas žmonių nuoširdumas, atsipalaidavimas, o labiausiai – šiltas bendravimas. 
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2011-05-16-20 Šilutės rajono savivaldybės administracijos Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas 

Remigijus Budrikas dalyvavo tarptautinėje konferencijoje – parodoje Europos „Leader“ ir kaimo 

plėtros geros praktikos pavyzdžių, tarptautinio bendradarbiavimo klausimais, Štramberk mieste. 

Konferencijos metu susipažinta su Čekijos bei kitų 26 ES šalių patirtimi įgyvendinant priemones, 

susijusias su kaimų atnaujinimu ir plėtra, aplankytos vietovės ir kaimai, kuriuose buvo įgyvendinti 

kaimo atnaujinimo ir plėtros projektai, finansuoti iš ES ir kitų finansavimo šaltinių. Vyko dalykiniai 

susitikimai su Čekijos bei kitų ES šalių bendruomenių ir vietos veiklos grupių atstovais, 

prezentacijos, diskusijos, tarptautinių ryšių užmezgimas.  

 Dalykinis susitikimas su Čekijos bendruomenių ir VVG  atstovais, kurio tema: Čekijos 

LEADER programos įgyvendinimas 2007-2013 m., VVG ir bendruomenių vaidmuo, įgyvendinant 

kaimų atnaujinimo ir plėtros projektus. Diskusija apie LEADER vietos plėtros strategijų ir projektų 

įgyvendinimo gerąją patirtį ir 2007-2013 m. laikotarpio pasiekimus įgyvendinant LEADER metodą. 

Ypatingą dėmesį skiriant į patirties ir geros praktikos pavyzdžių keitimąsi, taip pat į LEADER 

metodo ateitį 2014-2020 m. Susitikimas su kaimų atnaujinimo ir plėtros projektų, įgyvendintų 

taikant LEADER metodą, vykdytojais. 

 Tarptautinė geros praktikos pavyzdžių, bendradarbiavimo gairių konferencija Leader FEST 

2011 (Štramberk). Pristatymai ir seminarai (projektų partnerių paieška), kurių tema: Programa 

LEADER – geros praktikos pavyzdžiai. 

 Vietos bei ES  LEADER produktų mugė ir kultūros pristatymas. Dalykinis susitikimas 

su Čekijos bendruomenių ir VVG atstovais. Diskusija apie LEADER vietos plėtros strategijų po 

2013 m. ateitį. Šalies patirties, teisinės bazės ir geros patirties įgyvendinant Kaimų atnaujinimo 

priemones (KAP) pristatymas siekiant bendro tikslo – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti 

kaimo vietovėse realizuojant specialius tikslus: padidinti kaimų gyvenamosios aplinkos 

patrauklumą; sumažinti gyventojų mažėjimą kaimo vietovėse; išsaugoti kultūrinį paveldą įkuriant ir 

vystant tradicinių amatų centrus. 

 

2011-06-27-07-04 Šilutės rajono savivaldybės administracijos Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas 

Remigijus Budrikas vyko susipažinti su Anglijos bei Škotijos kaimo plėtros programa, jos 

įgyvendinimo aktualijomis. Susitikti su kaimo plėtros programą įgyvendinančiomis institucijomis. 

Kelionės metu susipažinta su Anglijos bei Škotijos patirtimi įgyvendinant priemones, susijusias su 

kaimų atnaujinimu ir plėtra, aplankytos vietovės ir kaimai, kuriuose buvo įgyvendinti kaimo 

atnaujinimo ir plėtros projektai, finansuoti iš ES ir kitų finansavimo šaltinių. Vyko dalykiniai 

susitikimai su Anglijos bei Škotijos vietos veiklos grupių bei kaimo plėtrą įgyvendinančių 

institucijų atstovais.  

 Dalykinis susitikimas su Gal Botte du Hainaut vietos veiklos grupe, vietos projektų 

lankymas (Belgija); 

 Susitikimas su Leader – AVMK & Chilterns Programme organizacijos bei South east 

England development Agentūros atstovais. Kaimo plėtros programos įgyvendinimo aktualijos 

Anglijoje; 

 Susitikimas su vietos VVG atstovais (Anglija, Oksfordas); 
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 Susitikimas su Scottish Boreders Lag organizacijos atstovais (Škotija); 

 Susitikimas su VVG atstovais, vietos projektų lankymas (Škotija). 

Susitikimų metu buvo skaitomi pranešimai, vyko diskusijos. Lietuvos kaimo plėtros programoje yra 

numatytas vietos veiklos grupių tarptautinis bendradarbiavimas, todėl susitikimuose buvo daug 

diskutuojama apie galimybes vykdyti bendrus projektus su Anglijos ir Škotijos vietos veiklos 

grupėmis. Buvo gvildenamos galimos projektų idėjos. Apibendrinant diskusijas galima teigti, jog 

pagrindinės projektų idėjos buvo susijusios su kultūra, kulinariniu paveldu.  

 

Susitikimuose su Leader – AVMK & Chilterns Programme, South east England development 

bei Scottish Boreders Lag organizacijomis buvo daug diskutuojama apie Anglijos bei Škotijos 

kaimo plėtros programą. Buvo skaitomi pranešimai, kaip įgyvendinama kaimo plėtros programa 

šiose šalyse, kokie projektai yra remiami, koks paramos intensyvumas, kokių pagrindinių 

dokumentų bei duomenų reikalaujama iš pareiškėjų. Apibendrinant pristatymus bei vykusias 

diskusijas galima teigti, jog Lietuvoje nėra išvystytas bendruomenių bei kitų nevyriausybinių 

organizacijų verslumas, jų bendradarbiavimas su vietos verslininkais ir valdžios institucijomis 

įgyvendinant vietos projektus. Škotijoje bei Anglijoje remiami projektai, kuriuose bendradarbiauja 

verslas ir kaime veikiančios nevyriausybinės organizacijos. Šiose valstybėse išvystytas 

bendruomenių verslumas – įgyvendinami vietos projektai pritraukia lėšas į bendruomenes. 

2011 m. birželio-rugpjūčio mėnesiais Šilutės žemės ūkio mokyklos automobilių remontininko 

specialybės mokiniai turėjo galimybę pasitobulinti bei atlikti gamybines praktikas užsienio šalyse. 

„Praktika modernioje darbo vietoje – automechaniko raktas į sėkmę”- tai Leonardo da Vinci 

mobilumo projektas, kurį Šilutės žemės ūkio mokykla vykdo kartu su Aukštadvario žemės ūkio 

mokykla. Projekto pagrindinis tikslas – tobulinti ir gilinti automobilių remontininko specialybės 

moksleivių praktinius įgūdžius bei kompetencijas, didinant jaunų specialistų konkurencingumą ir 

verslumą. Vasaros atostogų metu jau spėtos įvykdyti dvi moksleivių stažuotės Austrijoje ir 

Jungtinėje Karalystėje. Jose dalyvavo keturi Šilutės žemės ūkio mokyklos moksleiviai: Justas 

Gudeliūnas, Deivydas Suščianovas, Mindaugas Stulginskis ir Edgaras Kačerauskas. Kartu su 

priimančiosiomis organizacijomis buvo siekiama ir stengiamasi sudaryti kuo geresnes sąlygas 

moksleivių kvalifikacijai tobulinti: kiekvienoje konkrečioje darbo vietoje buvo sudaryta galimybė 

perimti patirtį ir naujoves technikos priežiūros, techninio aptarnavimo bei remonto srityje. 

Automobilių remontininko specialybės moksleiviai, atlikdami praktiką užsienyje, įgijo naujų 

kompetencijų, išmoko dirbti su naujomis technologijomis. Dirbdami moderniose ir didelę patirtį 

turinčiose įmonėse jie gilino savo žinias, gerino įgūdžius, kuriais pasidalins su savo mokslo 

draugais mokykloje, o pradėję savo profesinę veiklą neabejotinai paskleis ir pritaikys Lietuvos 

darbo rinkoje. Stažuotės užsienyje perspektyva skatina moksleivius atsakingiau žiūrėti į darbą bei 

mokymosi procesą, o mokyklos, dalyvaudamos tokio tipo projektuose, siekia šalies automobilių 

remonto sferai tiekti aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Vykdydami Lenardo da Vinci paprogramės, 

kuri yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis (programą Lietuvoje administruoja Švietimo 

mainų paramos fondas) projektą, moksleiviai stažuočių užsienyje metu siekė patenkinti savo 

profesinio tobulėjimo poreikius. Mokykla tikisi, kad sudariusi sąlygas patiems šauniausiems savo 

moksleiviams stažuotis užsienyje tuo pačiu atvėrė jiems ir naujas ateities galimybes, nes vaikinai 

galėjo ne tik įgyti naujų žinių, kompetencijų bei įgūdžių, bet ir išmokti prisitaikyti prie naujų darbo, 

gyvenimo ir aplinkos sąlygų, naujos kultūros, įgyti savarankiškumo, lankstumo, patobulinti 

užsienio kalbos gebėjimus. Abejose šalyse dalyviai dalyvavo kultūrinėse programose: lankėsi 

įvairiuose miestuose, muziejuose, renginiuose. 
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2011-06-02 Šilutės pirmoji gimnazija ir Buchtehudės Halepagheno gimnazija 

bendradarbiauja jau daugiau nei 20 metų. Per šį laikotarpį buvo vykdomi pažintiniai, edukaciniai 

mokinių ir mokytojų projektai, kuriuose dalyvavo daugiau nei 1000 gimnazijų mokinių ir mokytojų. 

2011 m. birželio 1 - 10 dienomis Buchtehudės Halepagheno gimnazijos mokiniai ir lydintys 

mokytojai svečiavosi Šilutės pirmojoje gimnazijoje. Buvo vykdomas 3 dienų projektas ir 

dalyvaujama pažintinėse - kultūrinėse kelionėse po kraštą tema „Vanduo – akmuo – žmogus“. 

Gimnazistų delegacija iš Vokietijos bei Šilutės pirmosios gimnazijos moksleiviai 2011 m. birželio 2 

d. svečiavosi Savivaldybėje. Juos pasveikino ir kalbėjosi Meras Virgilijus Pozingis, Administracijos 

direktoriaus pavaduotojai Dainora Butvydienė, Raimundas Ambrozaitis, taip pat Švietimo skyriaus 

vyriausioji specialistė Giedrė Milukienė. Meras džiaugėsi, jog jaunimas tampa vis aktyvesnis, 

dalyvauja mainų programose, vykdo daug ir įvairių projektų, pabrėžė, jog Šilutės kraštas šiuo metu 

yra pats gražiausias, todėl kultūrinė programa bus labai šauni ir jie galės labai daug pamatyti. 

Gimnazistai buvo aktyvūs bei klausinėjo, kaip siekiama sudominti jaunimą Šilutės rajone, kaip 

skatinamas jų užimtumas. Meras pabrėžė, jog vienas svarbiausių Savivaldybės veiklos prioritetų 

kurti rajone patrauklią aplinką jaunimui, todėl pagrindinės biudžeto lėšos atitenka švietimui bei 

ugdymui. Siekiant sukurti patogias mokymosi sąlygas, investuojama į mokyklų, gimnazijų 

renovacijas. Taip pat planuojama perkelti Meno mokyklos Dailės bei Muzikos skyrius į bendras 

naujai sutvarkytas bei šiai veiklai pritaikytas patalpas. Meras Virgilijus Pozingis pastebėjo, jog 

jaunimo mūsų krašte mažėja, tačiau šis skaičius nėra toks bauginantis, kaip kituose mažesniuose 

miesteliuose ar rajonuose. Jis teigė, kad labai svarbu, norint išlaikyti jaunimą, kurti patrauklias 

darbo vietas, tai svarbus uždavinys vietos valdžiai bei verslininkams. „Tačiau labai svarbu ir 

jaunimo aktyvumas“, – pridėjo Meras Virgilijus Pozingis bei kvietė bendradarbiauti. Buchtehudės 

Halepagheno gimnazijos delegacijos vadovas džiaugėsi galimybe dar kartą pažinti Lietuvą bei 

Šilutę, tebesitęsiančia ilgamete draugyste. Jis pabrėžė, jog visuomet su nekantrumu laukia naujų 

susitikimų. Savivaldybės merui įteikė atminimo dovanėlę, o Meras padovanojo naujausią Šilutės 

rajono savivaldybės leidinį „Fotoskrydis. Šilutės kraštas“.  

2011-06-12 Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko klasikinės muzikos koncertas. Jo metu 

skambėjo fortepijono virtuozo iš Niujorko (JAV) Alexander Paley, Rolando Romoslausko (altas) ir 

Laimos Šulskutės (Lietuva) (fleita) atliekami L.van Beethoven, F.Chopin, F.Shubert, F.Borne, P. 

Plakidžio, F.Poulenc kamerinės muzikos kūriniai.  

 

2011-06-21 Šilutės muziejaus kolektyvas vyko į Bauskę (Latvija) kraštotyros ir meno muziejų. 

Kelionės tikslas buvo susipažinti su Bauskės muziejaus filialo, memorialinio muziejaus „Lejenieki“, 

skirto poeto Vilio Pludono (1874-1940) kūrybai ir veiklai, susipažinimo, bei susitarti dėl Bauskės 

kraštotyros ir meno muziejaus lėlių kolekcijos eksponavimo Šilutės muziejuje. Paroda „Viktorijos 

Liampert lėlių pasaulis“ buvo parsivežta ir atidaryta Rugsėjo 1-osios šventės metu ir veikė iki 

lapkričio pabaigos. Paroda buvo gausiai lankoma pradinių klasių moksleivių ir Šilutės miesto 

darželių vaikų grupių. 

 

 

 



 39 

 

  

2011-08-01 Šilutės Fridriho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas-pažintis su Šilutę 

aplankiusiu Vokietijos aktoriumi, dainų kūrėju ir atlikėju Thomu Kylau. Žvalus, energingas, 

jaunatviškumu trykštantis svečias ne tik prisiminė vaikystę, pirmuosius mokslo žingsnius, šeimos 

emigraciją į Vokietiją, kūrybinio kelio pradžią, aktorinius pasiekimus ir pripažinimą, bet ir 

nepabūgo paviešinti linksmų, pikantiškų savo biografijos faktų. Bibliotekininkų bendrystė su T. 

Kylau užsimezgė rengiantis tradicinei Pasaulio šilutiškių sueigai „Šviesos parnešti, gera 

padaryti…“. 1932 m. Klaipėdoje gimusio menininko tėvai po poros metų (1934) įsikūrė netolimoje 

Šilutėje. Jau penkiametis Thomas pasižymėjo meniniais, aktoriniais gabumais: organizavo kiemo 

vaikų vaidinimus, mėgo šokti, vėliau, besimokydamas Šilutės pradinėje mokykloje, noriai dalyvavo 

muzikos būrelyje. 1944 m., kaip ir dauguma šio krašto gyventojų, Kylau šeima pasitraukė į 

Vakarus, Vokietijon, pirma į Drezdeną, vėliau į Miuncheną. Kraštietis teigia, kad nežiūrint 

nepriteklių, sunkumų, Šilutėje praleistas laikas buvo šviesus ir geras. Aktorinio meno mokėsi 

Liubeke, lankė privačius teatro kursus, baigė prestižinę Hamburgo muzikos ir teatro akademiją. 

Kūrybinę karjerą T. Kylau ilgą laiką plėtojo Bremeno teatre, vėliau vaidino Hamburgo, Miuncheno, 

kt. valstybiniuose bei liaudies dramos teatruose. T. Kylau žinomas ir kaip kino aktorius, suvaidinęs 

25 filmuose, sukūręs per 150 vaidmenų komedijose, detektyvuose, serialuose. Kita T. Kylau aistra – 

muzika. Prancūzų šanson, vokiečių šlagerių stilių paremtais elementais sukurtos aktoriaus dainos 

skamba Vokietijos radijuje, išleista keletas plokštelių. 

 

Aktyvi kūrybinė veikla netrukdo T. Kylau jau 20 metų kasmet atvykti į Lietuvą, aplankyti Kuršių 

neriją. Nidoje aktorius rengia rašytojų Hermanno Sudermanno ir Thomo Manno kūrybos skaitymus, 

bent vienai dienai atvyksta į Šilutę, aplanko lankytą mokyklą. Susitikimo dalyviai susipažino su 

bibliotekai kraštiečio dovanota medžiaga: vaikystės, kūrybinės veiklos fotodokumentais, klausėsi 

aktoriaus sukurtų ir atliekamų dainų iš muzikinio disko, skirto Šilokarčemos (Šilutės) vardo 

paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 500-mečiui. 
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2011-10-09 Grupė Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos specialistų lankėsi 

Khashuri, Surami ir Gori bibliotekose Gruzijoje. Kelionės tikslas – vykdyti partnerystės susitarimus 

su Khashuri municipaliteto bibliotekininkais pasirašytame projekte „Atvira biblioteka“. Idėją 

finansavo Lietuvos ambasada Gruzijoje ir Lietuvos kultūros rėmimo fondas. Šilutiškius savo 

projekto partneriais khashuriečiai pasirinko neatsitiktinai. Nuo 1972-ųjų Pamario krašto 

bibliotekininkai bičiuliaujasi su Gorio municipaliteto biblioteka. Su kolegomis iš Gruzijos ne kartą 

susitikta Šilutėje (1977, 1989) tarptautinėse knygos mugėse, Atviros Lietuvos fondo programos 

„Rytai-Rytai“ ir Džordžo Sorošo fondo Gruzijoje (2003) finansuotų veiklų renginiuose. Sukaupta 

Šilutės-Gori bibliotekininkų tarptautinio bendradarbiavimo patirtis (1985), įvertinta tuometinės 

Liaudies ūkio pasiekimų parodos Maskvoje (Rusija) bronzos medaliu, įteiktu tuometinės Šilutės 

centrinės bibliotekos (dab. F. Bajoraičio viešosios bibliotekos) kolektyvui. Šįkart pirmasis 

lietuviškos žemės lopinėlis Gruzijoje, svetingai atvėręs savo prieglobstį šilutiškiams, buvo Lietuvos 

ambasadoriaus rezidencija Gruzijoje ir jos šeimininkai Dalia ir Jonas Paslauskai. Lietuvos 

ambasada Gruzijoje vykdo intensyvią kultūrinę misiją ne tik Khashuryje, bet ir Tbilisyje, Kabuleti. 

Modernizuota Khashuri municipaliteto biblioteka, įgyta kompiuterinė-programinė įranga, įrengta 

viešoji interneto prieiga, surengta bibliotekos direktorės Dianos Gelachvili stažuotė įvairiose 

Lietuvos bibliotekose ir taip pat F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje. Pasak p. Dalios, „Lietuvos 

vardas skamba įvairių Gruzijos intelektualų lūpose, nes ambasados pastangomis yra remiamos 

meno mokyklos, įvairūs Gruzijos jaunimo projektai bei naujos idėjos“. Jauki pašnekovė teigė, kad 

pilietinį karą išgyvenusiai, egzotiško gamtos grožio ir išlikusio kultūros paveldo autentiką 

išsaugojusiai valstybei dabar aktualu atkuriamojo laikotarpio prioritetai, tarp kurių ir yra viešųjų 

bibliotekų sektorius. Pati Dalia yra dirbusi Vilniaus universiteto bibliotekoje, dabar jau kalba 

gruziniškai, juokauja, kad netgi dainą „Suliko“ galėtų padainuoti gruzinų kalba. Šilutiškiai, 

apžiūrėję ambasadoriaus rezidenciją, pristatė J. Paslauskui projekto „Atvira biblioteka“ edukacinių-

lavinamųjų veiklų Gori ir Khashuri bibliotekose programą, padėkojo už priėmimo jaukumą ir 

užvėrė svetingas Lietuvos kultūrą Gruzijoje skleidžiančių namų duris. Khashuri miestas įsikūręs 

Gruzijos geografiniame centre, pusiaukelėje tarp dviejų didžiausių šalies miestų Tbilisio ir Batumio, 

ant pagrindinės šalies (ir viso pietų Kaukazo) magistralės. Mieste ir jo priemiesčiuose gyvena apie 

80 tūkstančių gyventojų. Restauruota Khashuri municipaliteto biblioteka – vienas moderniausių 

miestelio pastatų, įsikūrusių greta istorinio paminklo – pirmojo geležinkelio šilumvežio buvusioje 

Sovietų Sąjungoje. Khashuri – buvęs geležinkelininkų miestas. Galbūt todėl miestu – draugystės 

partneriu Lietuvoje khashuriečiai pasirinko taip pat geležinkelininkų miestą Radviliškį. Pasak D. 

Gelachvili, biblioteka surengė internetinę transliaciją – teletiltą, kurio metu su Khashuri 

municipaliteto vadovais bendravo Radviliškio rajono vadovai. Atvykusius jaukiai įrengtame 

Khashurio bibliotekos kiemelyje pasitiko miesto ir savivaldybės vadovai, gruziniškais šokiais ir 

dainomis meno mokyklos moksleiviai, pasipuošę tautiniais drabužiais. Šilutiškių garbei pakeltos 

Lietuvos-Gruzijos valstybinės vėliavos. Netikėtas ir malonus khashuriečių sveikinimo lietuvaičiams 

ženklas – lietuviškai atliekama Mindaugo Tamošiūno daina „Tu numegzk man, mama, kelią“. 

Vidiniame kiemelyje parengta senąją knygą pristatanti paroda „Knygos ir rašto Gruzijoje raida“. 

Atskiruose parodos stenduose skelbiama, kad pirmoji spaustuvė Tbilisyje atidaryta 1708 metais ir 

joje išspausdinta Evangelija. Pirmoji pasaulietinio turinio knyga „Vytiaz v tygrovoj škure“ 

(„Karžygys tigro kailyje“) išspausdinta 1712 metais 11 tūkst. egz. tiražu, iš kurių 21 egz. išliko iki 

šių dienų. Tai – knyga, Gruzijos pasididžiavimas, valstybės renesanso periodo leidybinis šedevras, 

vėliau išverstas į daugelį Europos ir Azijos tautų kalbų. Įdomu tai, kad ši knyga gruzinų papročiu 

yra svarbi relikvija – visų laikų nuotakų vedybinio kraičio dalis. Gruzijos raštas atsirado XIII a., 

abėcėlė vienija 33 sudėtingos kaligrafijos raides. Senosios Gruzijos rašybos ir kalbos pavyzdžiai yra 

išlikę ant Bolnijsko Siono cerkvės sienų ir datuojami penktuoju mūsų eros amžiumi. 

Modernizuotoje Khashuri bibliotekoje vartotojų patogumui įrengta interneto skaitykla, informacijos 

centras, NATO literatūros kampelis, vaikų žaidimo kambarys, abonementas, užsienio kalbų ir JAV 

literatūros skaityklos. Pastarosios įrengimą ir aprūpinimą naujais dokumentais finansavo JAV 

ambasada Gruzijoje. Laukdami šilutiškių kolegos khashuriečiai parengė knygų parodą „Lietuvių 

autoriai gruzinų kalba“. Joje eksponuojama verstinė lietuvių poetų Just. Marcinkevičiaus, Alg. 

Baltakio, E. Mieželaičio ir kitų autorių kūryba. Bibliotekoje yra per 53 tūkst. knygų. Veikia 1 

filialas (Surami), nes likusius 23 filialus municipalitetas uždarė dėl sunkios šalies ekonominės 

padėties. Tiesa, bibliotekų fondai išsaugoti perkeliant juos į mokyklas. Taip tikimasi, kad, išbridus 

iš ekonominės krizės, kaimo filialų tinklas regione bus atkurtas. Khashuri biblioteka, nežiūrint 
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ekonominio nuosmukio, vyraujančio nedarbo ir socialinių problemų, yra aktyvi Gruzijos 

bibliotekų asociacijos, tarptautinės informacijos specialistų organizacijos IREX narė. Tarp solidžių 

bibliotekos partnerių yra W. A. Goethe‘s institutas Vokietijoje, JAV ir Lietuvos ambasados 

Gruzijoje. Khashuri teritorijoje nėra knygynų, ar kitokių knygų prekybos taškų. Todėl biblioteka 

organizuoja knygų įsigijimo išsimokėtinai paslaugą vietos gyventojams. Pasak D. Gelachvili, taip 

siekiama skatinti skaitymą ir sudaryti sąlygas knygmyliams įsigyti naujų knygų, nes dėl valstybės 

finansinių sunkumų bibliotekų aprūpinimas naujomis knygomis praktiškai yra nutrauktas.  

 

Suramyje, Khashurio bibliotekos filiale, šilutiškius pasitiko miestelio meras Zaza Kurtamidze, 

dainuojantys jaunimo ansambliai, vietos bendruomenės žmonės, mokytojai, bibliotekininkų 

bičiuliai ir skaitytojai. Filiale jau įrengtos pirmosios kompiuterizuotos vietos vartotojams. Parengtos 

dokumentų parodos byloja apie informacinių technologijų diegimo Gruzijos kaimo bendruomenėse 

pradžią. Šilutiškiams tai priminė lietuviškąsias kaimo bibliotekas, kuriose tik prieš keletą metų, 

įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“, buvo pradėti kurti viešosios interneto prieigos taškai 

kaimo bibliotekų paslaugų vartotojams. Senovine karietaite, papuošta gruzinų nacionaline 

atributika, su įspūdingu arklių važnyčiotoju, bibliotekininkai buvo nuvežti į garsios ukrainiečių 

rašytojos Lesios Ukrainkos memorialinį muziejų. Paskui karietą drauge automobiliais važiavę 

kolegos khashuriečiai kartu su šilutiškiais mojo pakeliui sutiktiems vietos gyventojams, gruzinišku 

papročiu sveikindamiesi „gamardžoba“ („laba diena“) ir oriai priiminėjo tokius pat šiltus vietos 

gruzinų atsakomuosius šūksnius…Goryje prieš 8 metus (2003) apsilankiusiai šių eilučių autorei 

pilietinio karo nusiaubtame mieste prisiminė tušti namai, kulkų suvarpytos sienos ir apleistą sandėlį 

primenančios Gori bibliotekos patalpos. Tuomet Gori bibliotekoje lankėsi grupė Lietuvos viešųjų 

bibliotekų vadovų pagal Atviros Lietuvos fondo finansuotą programą „Rytai – Rytai“ su 

konsultacine misija, kaip atkurti ir stiprinti viešųjų bibliotekų sektorių karo ir pilietinės nesantaikos 

nualintoje Gruzijoje. Dabar Gori municipaliteto biblioteka įsikūrusi suremontuotame ir moderniai 

įrengtame pastate. Veikia viešoji interneto prieiga, informacijos centras, periodikos skaityklos, 

vaikų aptarnavimo centras. Susitikime su Gori bibliotekos bendruomene šilutiškiai surengė 

elektroninę prezentaciją „Šilutės – Gori partnerystės ryšiai 1972-2003 metais“. Renginyje dalyvavo 

Gori universiteto dėstytoja Tamara Gogoladze, kuri studijavo Lietuvos-Gruzijos kultūrinių ryšių 

istorinę raidą bei jų svarbą Lietuvos-Gruzijos kultūroms pažinti. Universiteto dėstytoja prisiminė, 

kaip Lietuvos ambasada Gruzijoje ėmėsi labai įdomaus projekto, kurio esmė buvo padėti 

talentingiems jauniems Gruzijos menininkams, nukentėjusiems nuo karo. Buvo verčiama jų 

literatūrinė kūryba į lietuvių kalbą. Vėliau į gruzinų kalbą išversta Just. Marcinkevičiaus, R. 

Keturakio, kitų lietuvių autorių poezija. Dėmesys koncentruotas į gruzinų poetus, turėjusius ryšius 

su Lietuva. Tokie ryšiai siekia net 1930 metus, kai Gruzijos rašytojai įkūrė slaptą draugiją, 

siekiančią šalies nepriklausomybės. Tačiau jie visi buvo išsiųsti (ištremti) į Vilnių, Kauną, Panevėžį 

bei integruoti į rusų dragūnų pulkus. Gruzijos istorija mena, kad lietuvių literatūros klasikas 

Antanas Žukauskas - Vienuolis išvertė į gruzinų kalbą „Kaukazo legendas“. Susitikime Goryje 

knygos „Poezijos pavasaris Lietuvoje“ sudarytojas Džemalas Indžija kalbėjo apie savo artimą 

draugystę su poetais R. Keturakiu, A. Mikuta, A. Jonynu ir gruzinų kalba parengtą bei išleistą 

lietuvių autorių poezijos antologiją. Gori biblioteka bendradarbiauja su knygų vaikams 

iliustratoriais, tarp kurių Manana Morčiladze, puikiai kalbanti anglų kalba, yra ne kartą apsilankiusi 

Lietuvoje ir su malonumu atvyktų dalyvauti F. Bajoraičio viešosios bibliotekos tarptautinėje vaikų 

knygos mugėje, rengiamoje kas trejus metus. Kolegos Gori bibliotekininkai su pasididžiavimu 

prisiminė, kad Gruzijos ambasadorius Lietuvoje Georgas Kerdikošvili yra kilęs iš Gori miesto. 
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Šilutiškių projekto „Atvira biblioteka“ partnerių, edukacinių-lavinamųjų renginių programa 

Khashuri bibliotekininkams bei bibliotekinių paslaugų vartotojams apėmė 15 mokomųjų renginių. 

Pastarieji diferencijuoti į F. Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų ir vartotojų poreikius 

atitinkančių (nuolat kintančių) tradicinių bei elektroninių paslaugų mokymus, remiantis šilutiškių 

patirtimi: 1. Surengti elektroninių paslaugų mokymai Khashuri bibliotekininkams ir vartotojų 

grupėms tokiomis temomis: kompiuterinio raštingumo pradžiamokslis; informacijos paieška 

internete; elektroninis paštas ir elektroninis bendravimas; projektas „Bibliotekos pažangai“: 

pokyčiai ir nauda gyventojams. 2. Kolegoms gruzinams bibliotekininkams surengti tradicinių F. 

Bajoraičio bibliotekos veiklų ir paslaugų vartotojams mokymai: „Bibliotekos inovacinės veiklos: 

modernumo link…“; „Senosios knygos muziejus F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje (1995-2011)“; 

„Kaip kuriamos tradicijos: pasaulio šilutiškių sueiga „Šviesos parnešti, gera padaryti…‘2011“; 

„Leidyba: Šilutė. Dvidešimtmečio knyga ir knygininkai“; „Patirtis: informacijos ir reklamos 

priemonės telkiant potencialius bibliotekos paslaugų vartotojus“. Edukacinių mokomųjų renginių 

metu šilutiškiai kartu su kolegomis atliko praktines užduotis, rengė pokalbius už apskritų stalų, kūrė 

atviros bibliotekos modelius. Juolab, kad aktualiausia problema kolegoms gruzinams, pasak D. 

Gelašvili, yra bibliotekos viešųjų ryšių programos kūrimas, sutelkiant vartotojus ir organizuojant jų 

interesus atitinkančius bibliotekinių paslaugų paketus. Gruzijoje nėra bibliotekų įstatymo. 

Bibliotekos skurdžiai finansuojamos tik iš savivaldybių sektoriaus lėšų. Nuo sovietmečio 

nekomplektuojami naujų dokumentų fondai. Pirmieji žingsniai žengiami kompiuterizacijos srityje. 

Todėl bibliotekos nėra populiarios, jų įvaizdis visuomenėje yra menkas. Apie bibliotekininkų 

kompetencijas bei gebėjimų ugdymą kol kas nekalbama. Nė viena Gruzijos aukštoji mokykla 

nerengia bibliotekinio darbo specialistų. Ši profesija – tiesiog nepopuliari. Išdidžioje ir išskirtinę 

dvasinę kultūrą skleidžiančioje šalyje sprendžiama kovos su visuotiniu skurdu ir nedarbu problema. 

Tačiau šalyje natūraliai išliko daugelis vertybių, tarsi gyvybės ženklų, rodančių, kad turtingi 

Gruzijos kultūros ir gamtos paveldo klodai atsivers savo natūraliu grožiu ne tik kiekvienam 

tėvynainiui, bet ir svečiui, ar pašaliečiui, gebančiam savo sielą palikti svetingoje reto grožio žemėje. 

Bibliotekininkai nebūtų šilutiškiais iki sielos gelmių, jei nepaliktų savo krašto kultūrą ir Šilutės 

vardo pusės tūkstančio metų paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose ženklų lietuvaičiams draugiškoje 

Gruzijoje… Khashuri, Gori ir Surami bibliotekose, municipalitetuose bei Lietuvos ambasadoje 

Gruzijoje liko šilutiškių padovanotos knygos „Šilutė. Fotoskrydis“ (2011), „Šilutė. Potvynis ir jo 

žmonės“, „Šilutė atvirukuose“, Pamario krašto autorių parengtos ir išleistos knygos vaikams, Šilutės 

kraštietės, profesionalios dailininkės Sofijos Vainilaitienės knygų vaikams iliustracijos, miesto 

šventę pristatantys filmai (CD formatu) „Šilutė‘500“, „Pasaulio šilutiškių sueiga „Šviesos parnešti, 

gera padaryti…‘2011“. Lietuvos ambasadai Gruzijoje, kaip ir projekto „Atvira biblioteka“ 

organizatorei Khashuri bibliotekai, padovanoti visų 15 edukacinių ugdomųjų renginių pristatymai 

rusų kalba (CD formatu). Taip kolegoms palikta galimybė pakartotinai peržiūrėti projekto metu 

vykdytų užsiėmimų medžiagą ir nuosekliai semtis patirčių. Juolab, kad „Atviros bibliotekos“ 

samprata remiasi į nuolatinį judėjimą, kaitą ir alternatyvų paiešką tobulumo link. 

2011-10-18-22 Šilutės rajono savivaldybė pristatė turizmo paslaugas tarptautinėje parodoje „Tour 

Salon 2011“ Lenkijoje, Poznanės mieste. „Tour Salon“ paroda tai taip pat daugybė konferencijų, 

susitikimų, kuriose buvo nagrinėjamos šiuolaikinės turizmo verslo problemos. „Pigaus skraidymo 

menas“ – tai ne frazė, bet konkretus sugebėjimas. Todėl visus, kas nenori permokėti už lėktuvo 

bilietus, kartu su serviso Fly4free.pl – didžiausio lenkiško portalo apie lėktuvo keliones – autoriais, 

susitikime buvo galima sužinoti kur, kada ir kokiu būdu pirkti bilietus kad jie būtų pigiausi. Dviejų 

dienų renginio „Travel 2.0“ metu nepriklausomi ekspertai dalinosi su turizmo ir viešbučių verslo 

atstovais savo žiniomis apie internetinę rinkodarą. Diskusijose dalyvavo savo srities lyderiai, 

internetinės rinkodaros specialistai, interaktyvių agentūrų atstovai ir didžiųjų verslo portalų 

vadybininkai. Renginio organizatoriai stengėsi, kad jis būtų praktiškas, todėl antrą dieną, spalio 20 

d., buvo surengti kursai apie e-mail rinkodarą, interneto svetainių funkcionalumą ir naudingumą. 

Konferencijos metu taip pat buvo interneto svetainių peržiūra „Geras turizmo puslapis“, kurios 

metu ekspertai išskyrė įdomiausias svetaines 2011 m.  

 

 

 

 



 43 

 

  
 

 
 

Šilutės rajono savivaldybė sulaukė nemažai dėmesio tiek iš turistinių firmų, tiek iš pavienių 

lankytojų. Lankytojams buvo teikiama informacija apie Savivaldybės rekreacinius išteklius, turizmo 

įmones, laisvalaikio praleidimo, apgyvendinimo galimybes, platinta bendra informacija apie Šilutės 

miestą ir rajoną. TOUR SALON – tai jau 22 – oji tarptautinė turizmo paroda, kurioje dalyvavo virš 

30 šalių atstovų ir daugiau nei 1000 parodos dalyvių. Per 4 dienas parodą aplankė per 30 000 

lankytojų ir turizmo srities profesionalų. 

2011-10-20 Šilutės Vydūno gimnazijoje lankėsi svečiai iš Vokietijos Vesterštėdės gimnazijos. 

Mokinių mainų programa truko savaitę. Projekto vadovės Šilutėje – mokytojos Virginija Kisielienė 

ir Daiva Abišalienė. Čia svečių laukė lietuvių kalbos pamoka, pažintis su lietuviško maisto 

tradicijomis ir ekskursija po Šilutę, taip pat gimnazistai keliavo po visą Lietuvą, mokiniai apsimainė 

kalbų žiniomis, pamatė Lietuvos sostinę Vilnių, gražiąją Nemuno deltą, įspūdingąją Trakų pilį. 

Drauge gimnazistai linksmai leido vakarus. Pavasarį, kaip ir įprasta, Vydūno gimnazistų laukia 

antrasis mainų etapas Vokietijoje. 
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2011-10-25 Šilutės rajono savivaldybė teikė paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės 

ūkio ministerijos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Techninė 

pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“ ir gavo 100% finansavimą projektui „Vietos 

valdžios, verslo, socialinių ir kitų partnerių siekis gerinti Šilutės rajono kaimų gyvenimo kokybę“. 

Savivaldybės atstovai 2011 m. spalio 31 d. - lapkričio 5 d. vyko į tarptautinę konferenciją 

Katalonijoje (Ispanijoje), kur susipažino su vykdoma kaimo ir turizmo plėtra, domėjosi kaimo 

plėtros procesais ir inovacijomis, taikomomis tiek pramonėje, tiek žemės ūkio sektoriuose. Šilutės 

rajono savivaldybės atstovai, koordinuojantys ES lėšomis finansuojamų Lietuvos kaimo 2007-2013 

metų plėtros programos projektų įgyvendinimą, taip pat turėjo galimybę pasidalinti patirtimi žemės 

ūkio, maisto pramonės bei kaimo plėtros srityse ir pristatyti Šilutės rajoną ten veikiančioms vietos 

veiklos grupėms, bei vietos savivaldos atstovams. Kadangi, susitikimuose dalyvavo Ispanijos 

savivaldybių vadovai, buvo užmegzti bei pradėti bendradarbiavimo tarp savivaldybių ryšiai. Taip 

pat šiuo projektu siekiama pasidalinti patirtimi gerinant gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, skatinti 

įvairių sektorių partnerystę įgyvendinant kaimo plėtros politiką Lietuvoje ir naudojantis užsienio 

šalių patirtimi, bei pritaikyti įgytą patirtį Šilutės rajone, pateikiant pasiūlymus, kaip įvairinti ir plėsti 

žemės ūkio ir kaimo paslaugų spektrą bei užtikrinti ekonomikos augimą kaime. Senųjų ES valstybių 

gyvenimo kaime kokybė yra žymiai aukštesnė nei Lietuvoje, todėl svarbu žinoti, kaip suvienyti ir 

paskatinti įvairių grupių poreikius siekiant bendro tikslo. Šilutės rajono savivaldybės administracija 

yra viena iš VVG (Vietos veiklos grupė) socialinių partnerių. Specialistai, dirbantys 

Administracijoje, ne tik įgyvendina Šilutės rajono savivaldybės projektus, pagal skirtingas Lietuvos 

Respublikos biudžeto ir ES programas, bet ir koordinuoja viso rajono gyventojų bei vietos 

projektus, įgyvendinamus pagal VVG strategijas. Savivaldybei itin įdomi Katalonijos vietos 

valdžios patirtis įgyvendinant LEADER metodą, nes ši valstybė viena pirmųjų pradėjo įgyvendinti 

LEADER metodą (nuo 1988 m.) ir turi sukaupusi bene didžiausią patirtį. Projekte dalyvauja 

Savivaldybės meras Virgilijus Pozingis, mero pavaduotojas Vaidas Povilonis, Administracijos 

direktorė Ida Vasiljevienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas Remigijus Budrikas, vedėjo 

pavaduotoja Diana Benkunskienė, Šilutės rajono savivaldybės asociacijos „Lamatos žemė“ 

pirmininkė Edita Grinčinaitienė bei Valdybos narė Gražina Bardauskienė. Susitikimuose dalyvavo 

VVG tinklo „ARCA“ prezidentas X. Casoliva. 

2011-10-26 Sovetsko (Rusija) miesto Isaako Jakovlevičiaus Rutmano centrinė biblioteka šventė 65-

erių metų sukaktį. Šventėje dalyvauti buvo pakviesti ir Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios 

bibliotekos bibliotekininkai. Su šios bibliotekos kolektyvu Pamario bibliotekinius specialistus sieja 

ilgametė draugystė. Tą dieną Sovetsko bibliotekininkai sulaukė gausaus būrio svečių – vietinės 

valdžios, įvairių bendruomenių atstovų – muziejininkų, visuomeninių draugijų, įvairių klubų narių. 

Svečiai dėkojo už glaudų bendradarbiavimą ir palaikymą, įteikė šūsnis dovanų, padėkų. 

Bibliotekininkų pasveikinti atvyko miesto garbės piliečio, žinomo mieste ir rajone istoriko ir 

rašytojo I. J. Rutmano (1926 10 04- 2003 03 14) našlė Zinaida V. Rutman. Ji žemai nusilenkė 

šilutiškių delegacijai, taip išreikšdama pagarbą Lietuvai už tai, kad Klaipėdos spaustuvė „Eglė“ 

sutiko publikuoti ir išleido jos vyro parašytą mokslo populiarinimo knygą „Iš Sovetsko į Tilžę“, 

kurią tuo metu atsisakė spausdinti Rusijos spaustuvės. Pasak kritikų, tai sėkmingiausias kraštotyros 

leidinys iš visų anksčiau išleistų apie Tilžės istoriją. O bibliotekos direktorei Galinai Utkinai ir 

visam kolektyvui Zinaida V. Rutman padėkojo už tai, jog po vyro mirties biblioteką ji atrado kaip 

antruosius namus, ir bibliotekos Kraštotyros skyriui atsidėkodama padovanojo I. J. Rutmano 
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rankraščius. Šilutiškiai bibliotekininkai kolegoms linkėjo gražios šventės, prasmingų 

darbų, įteikė krepšelį knygų bei lietuvišką akcentą – šakotį. 

 
 

2011 m. lapkričio mėnesį grupė Šilutės Vydūno gimnazijos gimnazistų lankėsi Valensijoje. 

Vydūniečiai dalyvauja mokinių mainų projekte „Lietuva-Ispanija“. Projekto iniciatorė – Vydūno 

gimnazijos anglų kalbos mokytoja Lolita Kučinskienė. Ji drauge su kolege Renata Baliasi 

vydūniečius lydėjo į Ispaniją. Pusiau privačioje Les Carolines mokykloje jie buvo labai šiltai sutikti, 

visi, net patys mažiausieji, dvejų metukų tesulaukę šios mokyklos lankytojai, įteikė pačių paruoštas 

dovanėles. Šilutiškiai turėjo nuostabią galimybę gyventi šeimose ir susipažinti su ispanų kultūra. 

Les Carolines mokykloje kartu su savo draugais ispanais jie lankė pamokas, mokėsi istorijos, 

chemijos, anglų kalbos, net kurti filmus. Viešnagės metu buvo surengta ekskursija po Valensiją, 

pristatyti žymūs architektūros objektai, susitikta su Mere. Laisvalaikis leistas prie jūros Xabia 

miestelyje. 2012 m. birželio mėnesį savo draugus ispanus vydūniečiai pasitiks Šilutėje. 

 

2011-11-08 Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos Černiachovsko rajono 

švietimo ir vaikų gerovės valdybos bei Kaliningrado srities švietimo plėtojimo instituto kvietimu 

grupė Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos darbuotojų dalyvavo Černiachovske (buv. Įsrutis, 

Kaliningrado sr. Rusijos Federacija) vykusioje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Mokytojų 

paruošimas – nuo tradicijos iki modernumo“. Konferencijos plenarinėje sesijoje pagrindinį 

pranešimą „Prūsijos karalienės Luizės mokytojų seminarijos istorijos aspektai“ skaitė Kaliningrado 

regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas. Pirmoji lietuviškoji 

seminarija Prūsijoje atidaryta 1811 metais Karalienės Luizės iniciatyva ir buvo skirta lietuviškųjų 

apskričių mokyklų mokytojų rengimui. Seminarija egzistavo 113 metų. Joje parengta 2385 

mokytojai, iš kurių dauguma tapo žinomais pedagogais, lietuviškosios raštijos darbuotojais ir 
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aktyviai talkino lietuvybės bei lietuvių kalbos išsaugojimui. Tarp lietuviškosios kalbos 

grynuolių – seminarijos mokinių buvo poetas Kristupas Kropaitis, politikas Mauras Puzas, istorikas 

Artūras Bitėnas, kompozitorius Albertas Nymanas, su Šilutės kraštu susijęs poetas, visuomenės 

veikėjas Fridrichas Bajoraitis. Pranešimą „Fridrichas Bajoraitis „Gyvumo žodžiai“ konferencijoje 

skaitė Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė. Paveldosauginėje 

konferencijoje taip pat pranešimus skaitė Klaipėdos universiteto docentė Nijolė Strakauskaitė 

„Karalienės seminarija – Karalienės Luizės įstaigų mecenavimo Prūsijos Lietuvoje simbolis“, 

Rusijos Federacijos Imanuelio Kanto Baltijos universiteto docentė Nadežda Ermakova „Pestallozi ir 

Rytų Prūsija“, Černiachovskio pedagoginės kolegijos dėstytoja Irina Tren „Seminarijos absolventai 

– švietimo, kultūros ir meno veikėjai“. 

 

2011-11-03-13 Šilutės pirmosios gimnazijos mainų programos Lietuva – Vokietija nariai: 23 

gimnazistai su 2 mokytojais turėjo galimybę pamatyti tikrąjį Vokietijos gyvenimą. Buxtehudės 

mieste juos sutiko mainų partneriai. Įsikūrę šeimose, susipažino su vokiečių grupe, Bukstehudes 

Halepageno mokykla ir pačiu Buxtehude miestu. Vėliau lankėsi pas Merą, kuris sveikino jau 

dvidešimt antrąjį kartą atvykusius (tiek metų bendrauja mokyklos) lietuvius, pavaišino obuolių 

sultimis. Vėliau aplankė Vokietijos sostinę Berlyną, kur pamatė nuostabų miestą ir daugybę įdomių 

pastatų bei vietų: Brandenburgo vartus, Aleksandro aikštę, Berlyno katedrą, Reichstago rūmus. 

Pabuvojo Nacionaliniame dailės muziejuje, Hamburge stebėjo miuziklą „Sister Act“. Abiejų šalių 

gimnazistai įgyvendino projektą „Regiono žmonių tradicijos ir kultūra“. Buvo 5 grupės: muzikos, 

teatro, dailės, geografijos – istorijos ir vokiečių kalbos. Pristatymą stebėjo keli šimtai žmonių. 

Vėliau susitikta krepšinio aikštelėje, kur šilutiškiai įveikė draugus vokiečius. 2012 m. gegužės 

mėnesį vokiečiai atvyks į Šilutę. 

 

211-11-23 Į Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklą atvyko 30 švietimo įstaigų darbuotojų 

delegacija iš Kaliningrado srities (Rusijos Federacijos). Svečiams buvo pristatyta Šilutės rajono 

savivaldybės švietimo struktūra, demografinė padėtis, kalbėta apie jaunų žmonių profesinio 

parengimo aktualijas, problemas. Lietuvoje apie 200 tūkst. jaunų žmonių renkasi kolegijas ar 

aukštąsias mokyklas ir tik 46 tūkst. siekia profesinio išsilavinimo. Svečiai pažymėjo, kad ir 

Kaliningrado srityje susiduriama su panašiomis problemomis, kad studentai, baigę aukštąjį mokslą, 

neranda darbo. Turizmo ir paslaugų verslo mokyklos direktorius Pranas Avižinis delegacijai parodė 

mokyklą, mokymo viešbutį, moksleivių gyvenimo namus. 



 47 

 

 

2011-11-25 Asociacija „Nemuno deltos namai“ (direktorė Živilė Skirkevičienė) kartu su partneriais 

Vokietijos gamtosaugos specialistų sąjunga, Vokietijos federaliniu aplinkos fondu ir Vokietijos 

Wesel apskrities Biologine stotimi 2011 m. lapkričio 25 d. Rusnėje, Salos etnokultūros ir 

informacinio centro patalpose (Neringos g. 7) organizavo antrąjį apskritąjį stalą „Gamtosauga 

regiono plėtrai“. Projektą „Nemuno delta: gamtosauga regiono plėtrai – apskritojo stalo įkūrimas“ 

finansuoja ir remia Vokietijos aplinkosaugos ir atominės energetikos ministerija. 

 

 

 

 

 

 

 

Įpusėjus projekto „Apskritasis stalas“ veiklai, viena iš projekto vadovų Živilė Skirkevičienė sakė, 

kad Apskritasis stalas įsteigtas tam, jog Nemuno deltos regione, ypatingai Nemuno deltos 

regioninio parko teritorijoje, būtų vykdoma į gamtosaugą orientuota veikla. Apskritasis stalas atvėrė 

galimybę įvairių interesų grupių atstovams, suinteresuotiems piliečiams, diskutuoti aktualiomis 

temomis, iškelti idėjas Nemuno deltos regiono problemoms spręsti. 

 

 
 

Labai svarbios yra žemės naudojimo žemės ūkio veiklos reikmėms, vandens valdymo polderiuose, 

kaimo turizmo, etnokultūros, taip pat statybų plėtros regione temos, teigė projekto vadovė. 

„Apskritasis stalas“ siūlo šias problemas kartu išdiskutuoti, bendrai aptarti metodus problemoms 

spręsti, bei juos priimti. 

 

EUROPOS ĮVYKIAI 

2011-05-21 Muziejų nakties renginiai Lietuvos kultūros sostinėje Šilutėje 2011 vadinosi „Džiazas, 

šviesa, architektūra“. Muziejaus ekspozicijos ir parodos buvo pristatytos žvakių šviesoje, ant gražiai 
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apšviestų H. Šojaus dvaro sienų buvo eksponuojami jaunųjų Šilutės dailininkų sukurti 

senosios miesto architektūros maketai, lauko ekrane buvo rodomas filmas „Šilutės vizitinė kortelė – 

moderno (jugend) stiliaus architektūra“, koncertavo džiazo grupė „Credo“ iš Klaipėdos.  

 

 

 

 

2011 m. gegužės 30 d. Savivaldybės meras Virgilijus Pozingis dalyvavo JAV karių, žuvusių ir 

palaidotų Macikuose, pagerbimo ceremonijoje, į kurią taip pat atvyko ambasadorė Anne E. Derse, 

amerikiečių karių ir Lietuvos karo jungtinių pajėgų vadas admirolas Kęstutis Macijauskas bei 

garbės sargybos kuopa. Sulaukta spaudos atstovų, gyventojų. Ambasadorė dėkojo už prižiūrimą 
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žuvusiųjų amerikiečių amžino poilsio vietą, akcentavo šios pagarbos mirusiems svarbą. 

Meras Virgilijus Pozingis pabrėžė, kad pagarba žuvusiems už laisvę ir nepriklausomybę yra vienas 

iš kertinių tautos išlikimo akmenų.  

 

  
 

  
 

Vėliau Ambasadorė šiltai bendravo su visais susirinkusiais, atsakinėjo į korespondentų klausimus. 

Meras V. Pozingis atsisveikindamas pakvietė viešnią į rudenį Šilutėje vyksiantį Žuvienės virimo 

čempionatą. Ponia Anne E. Derse visus susirinkusiuosius sužavėjo maloniu bendravimu, dvasios 

šiluma. Ji akcentavo, kad domisi mažų regionų kultūra, istorija ir norėjo pamatyti Šilutę. Šilutės 

evangelikų liuteronų bažnyčioje svečius pasitiko kunigas R. Šemeklis, kuris įtaigiai ir vaizdžiai 

papasakojo bažnyčios, liuteronų bendruomenės Šilutėje ir pačios Šilutės istoriją. Šilutės miestu 

viešnia liko sužavėta ir pažadėjo čia dar sugrįžti. 

 

 

2011-07-04 Šilutės savivaldybės Virgilijus Pozingis gavo Jungtinių Amerikos Valstijų 

Ambasadorės Lietuvoje Anne E. Derse laišką, kuriame dėkojama už šiltą priėmimą vizito Šilutės 

rajone metu. Laiške buvo rašoma: „Norėčiau padėkoti Jums, Šilutės savivaldybės darbuotojams ir 

jūsų kraštiečiams už svetingumą, parodytą JAV ambasados darbuotojams ir man asmeniškai 

neseniai vykusio mūsų apsilankymo Šilutėje ir Rusnėje metu. Mums didelį įspūdį paliko 
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pasiplaukiojimas Pakalnės delta, kur galėjome pasigrožėti gamtos stebuklais. Man taip pat 

buvo labai įdomu sužinoti apie turtingą Šilutės istoriją bei aplankyti keletą žymesnių miesto vietų: 

Liuteronų bažnyčią, išpuoselėtą naująją prieplauką, senąją turgavietę ir kt. Dėkojame Ingridai, kuri 

skyrė laiko parodyti mums miestą. Ypatingą padėką norėčiau išreikšti Jums už tai, kad atvykote į 

Atminimo dienos minėjimą ir vainikų padėjimo ceremoniją Macikuose, buvusios karo belaisvių 

koncentracijos stovyklos teritorijoje. Už mūsų šalis kovojusių ir žuvusių karių tiek Lietuvoje, tiek 

Jungtinėse Amerikos Valstijose turi gilias tradicijas, tad man iš tiesų buvo svarbu, kad ceremonijoje 

dalyvavo nemažai lietuvių. JAV ambasados darbuotojams pavedžiau susisiekti su Jūsų 

Savivaldybės darbuotojais, taip pat ir su Macikų koncentracijos stovyklos muziejaus darbuotojais, 

kad kartu galėtume aptarti galimybes vykdyti tolimesnius tyrimus bei įamžinti šios vietos 

atminimą“. 

 

2011-09-16-22 Rugsėjo 16-22 d. daugelyje Europos miestų rengiama Europos judrioji savaitė bei 

vyksta akcija – “MIESTE BE SAVO AUTOMOBILIO”. Ja stengiamasi ne tik atkreipti visuomenės 

dėmesį į neigiamą transporto įtaką aplinkai, žmonių sveikatai, eismo saugumui, bet ir skatina miesto 

gyventojus vietoje lengvųjų automobilių naudoti alternatyvias transporto ir keliavimo formas. 2011 

metų akcijos tema – ALTERNATYVUS JUDĖJIMAS. Tai aplinkai ir patiems žmonėms palankūs 

keliavimo būdai, tokie kaip keliavimas dviračiu, keliavimas pėsčiomis, naudojimasis viešuoju 

transportu, rinktis mažai degalų naudojančias transporto priemones. Šilutės visuomenės sveikatos 

biuras pakvietė registruotis gyventojus rugsėjo 16-20 dienomis vyksiančius į darbą be automobilio 

Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biure. Po akcijos aktyviausi šilutiškiai, 

keliaujantys į darbą ar ugdymo įstaigą be automobilio, buvo apdovanoti specialiais prizais. 
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2011-10-29 Šilutėje, krepšinio sporto salėje įvyko tarptautinis jaunimo bokso mačas tarp Lenkijos ir 

Lietuvos. Šalies rinktinės garbę gynė ir pajėgiausieji Šilutės sporto mokyklos trenerio Vinco 

Murausko auklėtiniai. Mačą stebėjo abiejų šalių bokso federacijų prezidentai. Rezultatu 7,5 : 4,5 

pergalę šventė Lietuvos jaunieji boksininkai. Varžybų metu veikė Aldonos Katilienės fotografijų 

paroda „Šilutės bokso klubas „Kovotojas”. Šilutės bokso sporto klubas „Kovotojas“, įsikūręs 1995-

06-21, tęsia Šilutės bokso tradicijas. Per eilę metų išugdyta ir dabar tebeugdoma daug gabių 

boksininkų, kurie savo pasiekimais nenusileidžia didžiųjų miestų sportininkų meistriškumui. 

Šilutėje boksas pradėjo gyvuoti 1971 metais. Per tą laiką išugdyti daugiau nei 150 Lietuvos 

čempionų, dalyvauta įvairiuose tarptautinėse ir Pasaulio varžybose ir pasiekta daug svarių pergalių. 

Šilutiškių palaikomi, pergales iškovojo visi Šilutės miesto bokso atstovai: Lukas Petrauskas (42 kg), 

Deividas Girulis (60 kg), Edgaras Skurdelis (60 kg) ir Evaldas Petrauskas (64 kg). Lietuvos – 

Lenkijos jaunimo rinktinių draugiškame bokso mače kovojo 16-18 metų jaunieji boksininkai. Tai 

istorinis įvykis Pamario bokso klubui „Kovotojas“.  

 

 

2011 m. lapkritis Ketvirtus metus Lietuvoje vykdomas „Bibliotekos pažangai“ projektas, kurio 

aktyvi dalyvė yra ir F. Bajoraičio viešoji biblioteka, iš esmės pakeitė viešųjų bibliotekų paslaugų 

vartotojams paketą, modernizavo paslaugas, sukūrė lygiavertę nemokamą prieigą prie interneto 

visų, net mažai socialiai aprūpintų socialinių sluoksnių žmonėms. F. Bajoraičio viešoji biblioteka 

tapo patraukli informacijos paieškos internetiniuose ištekliuose ir bendruomenės žmonių 

elektroninio komunikavimo, laisvų darbo vietų paieškos, medicinos paslaugų, klausimų sprendimo 
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ieškantiems su įvairių lygių valdžiomis, elektroninės bankininkystės paslaugomis 

besinaudojantiems vartotojams. Juolab, kad viešoji biblioteka vykdo intensyvią ir nemokamą 

vartotojų mokymo dirbti kompiuteriu, bei įvairiaplanės informacijos paieškos vietos bei 

globaliniuose pasaulio interneto ištekliuose mokymo programą. Konsultuoja apmokytus 

bibliotekoje ir už jos ribų lankytojus ne tik pastariesiems apsilankius bibliotekoje, bet ir elektroniniu 

būdu. Auganti kompiuterinių technologijų panauda ir besikeičianti Pamario tinklaveikos 

bendruomenė bibliotekininkams pažeria vis naujų iššūkių. Šilutiškiai juos ne tik priima, bet ir 

sėkmingai įveikia. Kiekvienoje iš lietuviškojo regiono ar Baltijos valstybių viešųjų bibliotekų 

vyrauja ne tik bibliotekininkystės tendencijų įvairovė, bet ir eilė raidą skatinančių veiksnių. Pamario 

krašto viešojoje bibliotekoje ir jos miestelių bei kaimo filialuose yra įregistruota 21,7% visų rajono 

gyventojų. Šilutiškiai garsėja savo netradicinėmis veiklomis: pirmuoju Lietuvoje knygos 

muziejumi, įspūdinga knygų leidybą ir ne mažiau įspūdingais viešųjų kultūros erdvių knygos 

renginiais. Todėl visai neatsitiktinai IX-jame Baltijos bibliotekininkų kongrese CoBal9 „Skaitymas 

skaitmeniniame amžiuje: naujos partnerystės ir paslaugos“, šįmet vykusiame Lietuvoje, šilutiškiai 

pristatė savo patirtį. Viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja Laima Dumšienė skaitymo 

skatinimo sekcijoje skaitė pranešimą „Inovatyvūs skaitymo skatinimo būdai: knygos renginiai“. 

Latvijos, Estijos ir įvairių Lietuvos bibliotekų specialistai palankiai vertino šilutiškių regioninius 

knygos renginius, edukacines programas mažiesiems, jungtinius projektus su Šilutės Pamario 

pagrindine, Žibų pradine mokyklomis bei Šilutės pirmąja gimnazija, visomis kitomis bendrojo 

lavinimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. Išskirtinio dalyvių dėmesio sulaukė šilutiškių kas 

trys metai rengiamos tarptautinės vaikų knygos mugės, literatūrinio rudens šventė – konkursas bei 

pirmąkart surengta pasaulio šilutiškių sueiga „Šviesos parnešti, gera padaryti…“.Anglų kalba 

vykusiame kongrese šilutiškiai susitiko ir savo bičiulius Bauskės (Latvija) bibliotekininkus. Po 

penkerių metų latviai bus X-ojo Baltijos bibliotekininkų kongreso savo šalyje organizatoriai. Jiems 

perduota Baltijos šalių bibliotekininkų kongreso vėliava. Latviai šilutiškius pakvietė įsiamžinti 

atminimo nuotraukoje, nes šilutiškiai su latviais bičiuliaujasi nuo 1972 metų. Kolegos iš Bauskės 

yra kitąmet Pamaryje vyksiančio tarptautinio literatūrinio rudens „Prisijaukinkim žodį, paukštį, 

debesį…“ vieni iš F. Bajoraičio viešosios bibliotekos partnerių. 

 

 

EUROPOS DIENOS (GEGUŽĖS 5 D.) MINĖJIMAS 

2011-05-02 Į Šilutės senojo turgaus aikštę rinkosi šimtai Pamario pagrindinės mokyklos 

moksleiviai, lydimi savo mokytojų, kad paminėtų Pavasario šventę ir Europos dieną. Iš ten 
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iškilminga eisena pajudėjo Šilutės miesto centrine Lietuvininkų gatve. Eiseną vedė Šilutės 

meno mokyklos orkestras „Pamarys“ (vadovas Gražvydas Raila). Moksleiviai nešė Šilutės simboliu 

tapusios žuvies plakatus. Orkestras „Pamarys“ visus vedė Pamario pagrindinės mokyklos link, kur 

šventė tęsės kitais renginiais. 

 

2011-05-02-06 Šilutės pirmojoje gimnazijoje per radijo laidą buvo paskelbtas Europos savaitės 

renginių planas, skirtas Europos dienai paminėti. Kitą dieną po 4 pamokų įvyko Mokomasis 

Europos Parlamento (MEP) projekto pristatymas ir Kauno regioninės sesijos aptarimas. Istorijos 

mokytoja L.Toliušienė pristatė MEP projektą. Šis projektas imituoja Europos Parlamento darbą, 

kuris vyksta komitetuose, o vėliau pristatomas Generalinėje Asamblėjoje. Susitikime kalbėjo 

abiturientė S. Bendžiūtė, kadangi ji dalyvavo tarptautinėje MEP sesijoje Taline (Estijoje), džiaugėsi 

išvyka ir skatino kitais metais gimnazistus įsitraukti į šį projektą. MEP Kauno regioninėje sesijoje 

balandžio 28-30 d. dalyvavo 5 mokiniai: 1a kl. A. Kuncaitis, M. Kmitas, A. Skirkevičius, L. Nikelis 

ir 3c kl. V. Komskytė. Gimnazistai pasakojo, kokias rezoliucijas jie ruošė: kaip Europos Sąjunga 

galėtų skatinti ir remti savanorišką piliečių veiklą? Kaip Europos Sąjunga gali sumažinti 

priklausomybę nuo užsienio energijos šaltinių, ypač Rusijos? Ar galima užtikrinti pusiausvyrą tarp 

žodžio laisvės, teisės į privatumą ir nacionalinio saugumo? Kaip Europos Sąjunga turėtų spręsti vis 

didėjančio jaunimo nedarbo Europoje klausimą? Ar krizės parodė, kad būtina paspartinti Europos 

integraciją siekiant išvengti tokių krizių ateityje? Trečiadienį buvo suorganizuotas Europos žinių 

testas, kurį skelbė VŠĮ „Drąsinkime ateitį“ projektas bei LR Seimo Europos informacijos biuras. Be 

to, gimnazijos 3 – iosios pamokos metu vyko akcija „Atvira Europa“, kurios metu 1b kl. mokiniai 

kartu su mokytoja L. Toliušiene pagal geografinę padėtį atkūrė Europos Sąjungos žemėlapį, 

įsmeigdami vėliavėles gimnazijos žaliojoje pievelėje. Taip pat buvo pristatyta Europos Sąjungos 

kūrimosi istorija. Ketvirtadienį per 2 pamoką amfiteatre vyko pirmų klasių gimnazistų diskusija. 

Tema – „Jaunimo nedarbas“. Ar būtina įsidarbinti besimokančiam jaunimui?“ Pamoką vedė ir 

nemažai klausimų mokiniams pateikė abiturientė S. Bendžiūtė. Gimnazistai greitai įsitraukė į 

diskusiją, kurioje aptarė ir kitus jaunimui rūpimus klausimus. Per Europos savaitę kiekvienoje 

gimnazijos klasėje vyko istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokos apie Europos Sąjungą. 
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2011-05-09 Šilutės kultūros ir pramogų centre įvyko Europos dienos paminėjimas, kur šilutiškiai 

šokiu ir muzika pasveikino Europą. Koncertą parengė Šilutės meno mokyklos Choreografijos ir 

Pučiamųjų instrumentų skyrių moksleiviai. 
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Europos dieną minėjo ir kitos Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės: švietimo, kultūros, 

seniūnijų. 

 

EUROPOS IDĖJOS PROPAGAVIMAS 

 

2011-02-15 Vasario 15 d., 13 valandą Šilutės senojo turgaus aikštėje Šilutės pirmosios, Šilutės 

Vydūno gimnazijų, Pamario bei Martyno Jankaus pagrindinių mokyklų mokiniai ir mokytojai ant 

sniego sukūrė gyvą jubiliejinį ženklą – „Žuvį“. Ši Šilutės rajono savivaldybės surengta akcija 

„Padovanokime Lietuvai ir Šilutei žuvį“, skirta Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai paminėti bei artėjančiam Šilutės 500 metų jubiliejui. Žuvis buvo nuspalvinta mojuojant 

mėlynos spalvos popieriaus lapais, o skaičius nušviestas Lietuvos vėliavos spalvomis – geltona, 

žalia, raudona. Šilutės miesto mokinius dalyvauti gražioje akcijoje, o mokyklų vadovus padėti 

suburti moksleivių grupes pakvietė Šilutės rajono savivaldybės meras Virgilijus Pozingis. Akcijos 

metu buvo fotografuojama pro Šilutės rajono savivaldybės pastato langus bei kitus Senojo turgaus 

aikštę juosiančius pastatus. Tačiau geriausiai matėsi iš paukščio skrydžio. Moksleivių ir mokytojų, 

kurių buvo per 800, akcija įamžinta fotografijų albume „Šilutė iš paukščio skrydžio“. 
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2011-03-22 Šilutės rajono savivaldybės lopšelis darželis „Pušelė“ 2010-2012 metais dalyvauja 

„Mokymosi visą gyvenimą programos“ tarptautiniame Comenius (mokyklų partnerystės) projekte 

„Come2gether“ – „Eime kartu“. Projekto partneriai – mokytojai iš Portugalijos „Agrupamento de 

Escolas Guilherme Stephens“, Ispanijos „C.E.I.P. Los Adilles“ bei Turkijos „II Genel Meelisi 

IIkogretim Okulu“ - kovo 22 d. lankėsi Šilutės rajono savivaldybėje, kur juos pasveikino 

Savivaldybės meras Virgilijus Pozingis bei Mero pavaduotojas Jonas Jaunius.  
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Projekto tikslas – adaptacinio periodo palengvinimo būdai būsimiems pradinukams. Mokytojų 

mainų pagalba projekto dalyviai gali palyginti, kaip šiuo klausimu dirbama skirtingose šalyse, kokie 

ikimokyklinukų paruošimo metodai naudojami, juos pritaikyti savo darbe bei pasidalinti turima 

patirtimi.  

 

 
 

2011 m. kovo 21 - 25 dienomis svečiai buvo Šilutėje, lankėsi ugdymo bei švietimo įstaigose, 

dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose.  
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Susitikimo metu su Meru buvo kalbama apie švietimo sistemą Šilutės rajono savivaldybės ugdymo 

įstaigose, švietimo finansavimo sistemą, pedagogų bei mokinių skaičių ugdymo įstaigose. Meras 

linkėjo pasisemti praktinės patirties vieniems iš kitų, taip pat pamatyti kuo daugiau gražių Šilutės 

rajono vietų, aplankyti Rusnės salą. Taip pat pabrėžė, jog Šilutės švenčia 500 metų jubiliejų, kvietė 

sugrįžti bei švęsti drauge su visais šilutiškiais.  

2011-04-29 Lietuvos bibliotekų bendruomenėse balandžio 26 - gegužės 3 dienomis vyksta 

vienuoliktoji nacionalinė bibliotekų savaitė. Ta proga Klaipėdos universiteto bibliotekoje surengtas 

tarptautinis seminaras „Lyderystė ir bibliotekų veiklos organizavimas nuolatinių pokyčių 

sąlygomis“ dalyvaujant Klaipėdos universiteto, JAV ir Latvijos bibliotekininkystės mokslininkams. 

Pranešimą seminare „Lyderis ir naujoviška biblioteka. Kaip juos abu atpažinti?“ skaitė ir Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė. Pranešėja kalbėjo apie naujos kartos 

šilutiškių bibliotekininkų – lyderių ir visos bibliotekininkų bendruomenės ugdymo, motyvacijų 

skatinimo, naujovių paieškos ir diegimo tradicijų kaitą, pristatė bibliotekos patirtį, pasitelkiant 

Pamario krašto bendrojo lavinimo mokyklų ir kitų švietimo institucijų partnerystę užklasiniam 

jaunuomenės užimtumui, bei pedagogų kūrybinei saviraiškai bibliotekose. Profesorius iš JAV 

Akrus universiteto, Fulbright programos stipendiatas Delmus E. Williams itin palankiai įvertino 

šilutiškių kultūros viešųjų erdvių ir knygos bei rašto paveldo renginių patirtį, akivaizdžiai 

pasitarnaujančią ne tik regiono nevyriausybinių organizacijų bei trečiojo amžiaus bibliotekų 

paslaugų vartotojų sangrąžai į biblioteką, bet ir efektyviai lyderiaujančių bibliotekininkų ugdymui. 

JAV Lutges universiteto profesorius, Fulbright programos stipendiatas Latvijos universitete John 

Lubans Jr., išleidęs knygą „Vidurio vadovavimas“ (2010), teigė, kad „kuo demokratiškesnė 

bibliotekos aplinka, tuo aukštesnis bibliotekos bendruomenės produktyvumas ir kūrybingumas“. 

Anotavęs šilutiškių pranešimą, prof. J. Lubans Jr. pastebėjo, kad „akivaizdu, Šilutės biblioteka yra 

stipri bendruomenės traukos ir lyderių kaitos vieta. O tai – svarbiausia“. Klaipėdos universiteto 

biblioteka gavo prof. D. E. Williams pasiūlymą šiame tarptautiniame seminare visus šešis skaitytus 

pranešimus suredaguoti ir paskelbti leidyklos Emerald (JAV) kasmet išleidžiamame straipsnių 

rinkinyje bibliotekų vadybos klausimais. Tokiu atveju šilutiškių bibliotekininkų profesinio 

lyderiavimo patirtis pasiektų ir vienos iš senųjų pasaulio demokratijos valstybių – JAV knygininkų 

bendruomenę. 
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2011-05-14-20 Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ direktorė, projekto koordinatorė Virginija 

Čėsnienė, pedagogės: Dalia Jokaitienė, Birutė Bruneikienė, Daiva Šležienė vyko į Turkiją. Čia 

susirinko tarptautinio projekto „Come2gether“ („Eime kartu“) partneriai – mokytojai iš Portugalijos 

„Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens“, Ispanijos „C.E.I.P. Los Adilles“, Turkijos „II 

Genel Meelisi IIkogretim Okulu“ ir Lietuvos. 

 

 
 

Mokykla, su kuria bendradarbiaujama, yra Gebze mieste, šiaurės vakarų Turkijoje, 30 km į rytus 

nuo Stambulo, šiaurinėje Marmuro jūros pakrantėje. Tai svarbus pramonės centras su mašinų 

gamybos, chemijos, cemento, baldų, popieriaus, stiklo pramone. Didžiausia miesto problema yra 

spartus gyventojų skaičiaus augimas ir transporto spūstys. 

 

Susitikimo atidarymo šventėje „II Genel Meelisi IIkogretim Okulu“ mokyklos vaikai, pasipuošę 

nacionaliniais rūbais, mojuodami ispaniškomis, portugališkomis ir lietuviškomis vėliavėlėmis 
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sutiko svečius mokyklos kieme, pasveikino savo krašto šokiais. Susipažinta su mokykla, 

pedagogais, vaikais ir tėvais, stebėtos ugdytinių veiklos. Džiugino vaikų drąsa ir noras bendrauti. 

Šioje mokykloje veikia ir ikimokyklinio ugdymo grupės. 

 

 
 

 
 

Lankytasi Gebze miesto valstybiniame savivaldybių direktorate. Švietimo skyriaus vedėjas 

papasakojo apie švietimo bei mokymo sistemą šalyje. Turkijoje švietimo sistema skirstoma į 3 

lygius: pradinis, vidurinis ir aukštasis mokslas. Pradinis ugdymas trunka 8 metus, vaikai pradeda 

lankyti mokyklą nuo 7 metų. Tėvai gali rinktis privačias ar valstybės išlaikomas mokyklas bei 

ikimokyklines įstaigas. Dauguma darželių ir mokyklų dirba 2 pamainom, nes klasėse ir grupėse 

labai didelis vaikų skaičius (nuo 20 iki 30 vaikų). Privačiuose darželiuose grupę lanko nuo 7 iki 10 

vaikų. Ugdytiniai papildomai mokomi anglų kalbos, kurią dėsto ateinantis pedagogas. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai įstaigoje būna 4 val., pedagogas dirba 5 val. per dieną.  
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Dalyvauta miesto šventėje-jungtinėje ceremonijoje „Jaunimo sporto dienos“. Visur buvo labai šiltai 

ir svetingai sutikti, susipažinta su Turkijos papročiais, šventėmis, tradiciniais patiekalais ir kt. 

2011 m. gegužės mėnesį Moksleivių krepšinio lyga (MKL) kartu su „Eurobasket 2011“ 

organizaciniu komitetu ir užsienio šalių ambasadomis Lietuvoje organizavo bendrojo lavinimo 

mokyklų vaikinų krepšinio čempionatą pagal Lietuvoje vyksiančio Europos vyrų krepšinio 

pirmenybių modelį. Šilutės pirmosios gimnazijos mokinių krepšinio komanda atstovavo Ukrainai. 

Labai džiaugiamės, kad šis procesas į savo gretas įtrauks ir jaunimą. Mes taip pat galėsime pristatyti 

savo šalį jaunai Lietuvos kartai. Tikimės, kad ta mokykla, kuri išsitraukė Ukrainos vardą (Šilutės 

pirmoji gimnazija) palaikys mus ir Europos čempionato metu, - sakė Ukrainos ambasados pirmasis 

sekretorius Olegas Dolgichas.  Mūsų šaliai tai bus puiki pamoka prieš 2012 metų Europos futbolo 

čempionatą. Juk Lietuva maža šalis, o tokiomis puikiomis atrakcijomis sugebės pritraukti begalę 

jaunimo. Tikimės tai pritaikyti pas save“. Jaunieji šilutiškiai žaidė Klaipėdoje, D pogrupyje. 

2011 m. birželio mėnesį iš Italijos XII muzikos festivalio grįžo Šilutės šokių kolektyvo 

,,Žvaigždūnė“, vadovaujamo Loretos Stanelienės, vyriausiųjų merginų grupė. Laimėta garbinga 4-

oji vieta ir didžiulė sidabro taurė tarp 12 pasaulio šalių. Dalyvavo (varžėsi) 2 kolektyvai iš Italijos, 

taip pat iš Moldavijos, Čekijos, Lenkijos, Prancūzijos, Ispanijos, Lanzarotės (Kanarų salos), 

Meksikos. Pagrindinį, Italijos prezidento įsteigtą prizą laimėjo Lanzarotė, 2-ąją vietą – Italija, 3-iąją 

– Prancūzija ir 4-ąją – Lietuva, kuriai atstovavo Šilutės ,,Žvaigždūnė“. Merginos festivalio komisiją 

sužavėjo išskirtine, originalia choreografija, profesionaliu atlikimu. Fotografus, televizijos 

operatorius ir visus žiūrovus – šypsenomis ir kasomis, kurios yra vienas iš neoficialių organizatorių 

reikalavimų. Šį festivalį rėmė ir pagrindinę taurę įsteigė Italijos prezidentas Džordžijus Napolitanas 

(Giorgio Napolitano), Italijos kultūros ministerija, Europos komisijos atstovybė Italijoje, 

nacionalinė RAI televizija ir daug kitų oficialių ir komercinių Italijos institucijų. Festivalis įvyko 

Giulianovos mieste (panašus į Klaipėdą). Tačiau koncertuoti teko ir keliuose Rosetto, kurortinio 

regiono prie Adrijos jūros, miestuose. Giulianovos miesto savivaldybėje vyko oficialus šalių 

delegacijų priėmimas, apsikeitimas dovanomis. Šilutiškės įteikė miesto merui Francesco 

Mastromauro Šilutės albumą ,,FotoSkrydis Šilutės kraštas“, Šilutės 500-ųjų metų kalendorių bei 

lankstinukais, knygelėmis apie Šilutės kraštą apdovanojo kitas šalių delegacijas. Padėką ir dovaną 

parvežė Šilutės miesto merui Virgilijui Pozingiui. Dar ilgai, turbūt visam gyvenimui, šokėjų širdyse 

išliks prisiminimai apie karštą Italijos saulę, mėlyną Adrijos jūrą, palmes, bei pilnas susižavėjimo 

italų šypsenas, jų šūksnius ,,brave“, apie euforiją gavus pačią didžiausią, kokią kada nors yra gavusi 

,,Žvaigždūnė‘, sidabro taurę, apie draugų ratą, kuris išsiplėtė po visą pasaulį. Apie koncertus, kurių 
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metu aukštai plazdėjo net trys vėliavos: ,,Žvaigždūnės“, Šilutės ir Lietuvos. Kelionė 

truko 10 dienų. Aplankyta Roma, Vatikanas, Austrijos sostinė Viena, Slovakijos sostinė Bratislava.  
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2011-06-04-12 Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka dalyvavo tarptautinėje 

konferencijoje, kuri vyko Sudake, Krymo Respublika (Ukraina). Joje buvo pristatyta Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos interaktyvios paslaugos skaitytojams. Krymo konferencija – tai 

pasaulinis profesionalus forumas, į kurį atvyksta bibliotekų, muziejų, archyvų specialistai ir 

vadovai, leidėjai, knygų prekybos organizacijos, informacinių centrų darbuotojai, atstovai iš mokslo 

ir kultūros institucijų, verslininkai, teisininkai, informacinių technologijų kompanijos ir kt. Šį 

forumą globoja Tarptautinė bibliotekinių asociacijų ir institucijų federacija (IFLA). 2011 metais tai 

jau 18-oji konferencija, kuri pritraukė specialistus iš viso pasaulio, šiemet atvyko per 1 300 dalyvių 

iš 34 šalių. Konferencijos tema: „Bibliotekos naujame informacijos amžiaus dešimtmetyje: 

tobulinant technologijas ir skatinant bendradarbiavimą“, todėl nemažai renginių buvo skirta 

diskusijai, pamąstymams apie bibliotekos vaidmenį informaciniame amžiuje. Konferenciją „Crimea 

2011“ sudarė net 15 sekcijų, specialūs renginiai, seminarai, apskritojo stalo diskusijos, konkursai, 

parodos ir kt. Buvo aptarti tokie klausimai kaip personalo politika bibliotekoje, problemos ir 

sprendimų paieška priimant jauną specialistą į darbą, koks yra jaunojo bibliotekininko portretas, 

kokią biblioteką mato pats jaunasis bibliotekininkas. Taip pat kalbėta apie bibliotekos reklamą 

mažiausiomis sąnaudomis (biblioteka socialiniuose tinkluose, darbas su bibliotekos svetaine, 

Facebook, blogai).  

 

2011-09-14 Tradicinė Kuršių marių burvaltė tapo Rusijos forposte – Karaliaučiuje – vykusio laivų 

parado flagmanu ir žvaigžde. Paskui kurėną (senovinė valtis) plaukė Kaliningrado Pasaulinio 

vandenyno muziejaus istoriniai laivai: iš vėplio odos pasiūtas čiukčių kajakas, tošinė valtis, 

suomiškos ir norvegiškos valtys. Kurėnas į šią kultūrinę ekspediciją „Nuo Klaipėdužės link 

Karaliaučiaus“ išplaukė prieš 10 dienų. Kurėnui kursą nustatinėjo Jūrų muziejaus Laivybos istorijos 

skyriaus vedėjas Romaldas Adomavičius, kartu plaukė jo sūnus, to paties muziejaus istorikas 

Romualdas Adomavičius ir laivadirbis iš Rusnės (Šilutės rajono savivaldybė) Simas Knapkis. Prie 

lietuvių prisijungė ir trys Kaliningrado Pasaulinio vandenyno muziejaus darbuotojai. 
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2011 m. rugsėjo mėnesį Degučių pagrindinėje mokykloje įvyko trečiasis projekte dalyvaujančių 

šalių susitikimas. Praėjusiais mokslo metais degutiškiai mokytojai ir mokiniai svečiavosi Ispanijoje 

ir Čekijoje. Tarptautiniame Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekte „Building Future 

Through Culture” („Ateities kūrimas puoselėjant kultūrą“), kurį finansuoja Europos Sąjungos 

komisija, dalyvauja penkios šalys – Lietuva, Turkija, Ispanija, Čekija ir Slovėnija. Projekto tikslas – 

didinti mokinių supratimą apie jų šalies kultūrinį paveldą ir skatinti mokyklų, dalyvaujančių 

partnerystėje, tarpkultūrinį dialogą. Kiekvienas susitikimas yra skiriamas susipažinti su projekte 

dalyvaujančiomis šalimis, jų mokyklomis ir šalių kultūriniu paveldu. Šį rugsėjį 33 projekto dalyviai 

(14 mokytojų ir 19 mokinių) iš Turkijos, Ispanijos, Čekijos ir Slovėnijos atvyko į Šilutės rajono 

savivaldybę. Degučių pagrindinėje mokykloje įvykusio susitikimo tema buvo projekto šalių 

tradiciniai amatai ir rankdarbiai. Kiekvieną rytą visi projekto dalyviai rinkdavosi mokykloje, ten iki 

pietų vykdavo projekto veikla. Svečiai susipažino su Lietuvos švietimo sistema, mokykla ir jos 

bendruomene, klausėsi mokinių koncerto. Užsiėmimų metu mokykloje buvo sukurtas projekto 

himnas, vyko visų projekto šalių rankdarbių paroda, mokiniai pristatė skaidres ir video filmus apie 

kiekvienos projekto šalies tradicinius amatus ir rankdarbius, interviu su liaudies meistrais, dalyvavo 

edukaciniame užsiėmime apie veltinį. Susitikimo metu projekto dalyviai ragavo tradicinių 

lietuviškų patiekalų, stebėjo parodomąjį šakočio kepimą, susipažino su Mažosios Lietuvos muzikos 

instrumentais, tautiniais rūbais, klausėsi „Verdainės“ ir „Pilutės“ folkloro ansamblių atliekamų šio 

krašto dainų, ir visi linksmai sukosi liaudies šokio sūkury. Lietuvos kultūrinis paveldas svečiams 

buvo pristatytas ne tik mokykloje, bet ir išvykų po Lietuvą metu.  
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2011-09-30-10-03 Šilutės miesto „Žvaigždūnės“ (vadovė Loreta Stanelienė) kolektyvo 13 šokėjų 

atstovavo Lietuvai Prancūzijoje, Montbrison mieste vykusiame 49-ajame tarptautiniame festivalyje 

„Journees de la Fourme et des Cotes du Forez“. Monbrison (Montbrizono) miestas yra įsikūręs 

centriniame Prancūzijos alpių regione. Forė kalnų vietovė garsi unikaliu mėlynuoju sūriu „Fourme 

de Monbrison“, XIII amžiaus pilių ir vienuolynų gausa. Dėl nuolat vykstančių įvairiausių džiazo, 

sūrio, vyno festivalių miestas visada pilnas turistų iš įvairių pasaulio šalių. 

 

 
 

Koncertinė programa buvo itin intensyvi. Šokėjos pasirodė įvairiuose miesto scenose ir aikštėse, 

koncertavo net po tris keturis kartus per dieną. Šokėjoms buvo labai malonus ypatingas žiūrovų 

dėmesys ir nuolat girdimas „merci la Lituanie“. Organizatoriai puikiai įvertino šokėjų techniką, 

artistiškumą bei naujuosius koncertinius kostiumus ir pakvietė kolektyvą į žymųjį kasmetinį NICOS 

karnavalą Prancūzijoje. 

 

 
 

Montbrison miesto savivaldybėje vyko oficialus šalių delegacijų priėmimas, apsikeitimas 

dovanomis. Vadovė Loreta Stanelienė įteikė miesto merei Lilliane FAURE albumą „FotoSkrydis. 
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Šilutės kraštas“. Lankstinukais, knygelėmis apie mūsų kraštą apdovanojo kitas delegacijas. 

Kelionės metu aplankytas Drezdeno miestas bei garsusis Heide parkas Vokietijoje. 

 

 

2011-09-24 Kiekvienais metais, baigiantis rugsėjui, Traksėdžių pagrindinėje mokykloje 

prisimenama ir paminima Europos kalbų diena. Šiemet pagrindiniais šventės dalyviais tapo 

žemesniųjų klasių mokiniai, kurie, lydimi savo mokytojų, atvyko į biblioteką, kur juos svetingai 

pasitiko bibliotekininkė Vida Paldauskienė. Dalyvius pasveikino, apie savą ir svetimas kalbas, 

kalbų mokėjimo svarbą šiuolaikinėje visuomenėje papasakojo mokyklos direktorė Birutė 

Morkevičienė. Vėliau prasidėjo konkursas, skirtas Europos kalbų dienai paminėti: prisistatė ir 

išradingas programėles parodė antros, trečios ir ketvirtos klasių mokiniai, kuriuos paruošė 

mokytojos Laima Sirtautienė, Aldona Potrienė ir Elgira Būdvytienė, dainavo muzikos mokytojo 

Jono Jurkšo vadovaujamas mokyklos merginų ansamblis. Renginio metu jo dalyviai ir žiūrovai 

išgirdo įdomių sveikinimų įvairiomis Europos kalbomis, mokiniai dainavo, deklamavo latvių, rusų, 

anglų kalbomis. Įdomių užduočių pradinukams paruošė anglų kalbos mokytojos Indrė Diksienė ir 

Irena Vasiliauskienė, rusų kalbos mokytoja Loreta Butkienė. Renginiui pasibaigus, mokyklos 

direktorė ir bibliotekininkė padėkojo jo dalyviams, įteikė padėkos raštų, suvenyrų.  

 

Traksėdžių pagrindinės mokyklos klasės mokinė Evelina Arnašiūtė sėkmingai dalyvavo tarptautinio 

mokyklų projekto e.Twinnig iniciatorių organizuotame dailės konkurse „Four seasons of the year“ 
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ir tapo antrosios vietos laimėtoja. Evelinai iškilmingai buvo įteiktas diplomas, o ją ruošusi 

mokytoja I. Diksienė savo šauniai mokinei įteikė atminimo dovanėlę. 

 

2011-11-04 Šilutės rajono savivaldybėje lankėsi oficiali Vokietijos delegacija iš Tiūringijos žemės. 

Delegacijos vadovė ponia Birgit DIEZEL, Tiūringijos Landtago Pirmininkė, Krikščionių demokratų 

sąjungos narė, (KDS), taip pat nariai: p. Gustav BERGEMANN, Landtago Draugystės su Lietuva 

grupės pirmininkas, KDS, p. Matthias HEY, deputatas, Vokietijos socialdemokratų partijos narys, 

p. Marian KOPPE, deputatas, Laisvųjų demokratų partijos narys, p. Matthias BӒRWOLFF, 

deputatas, Vokietijos kairieji,, ponia Frauke BODLAK, pirmininkės atstovė spaudai, dr. Harald 

MITTELSDORF, Landtago kanceliarijos aukščiausio rango valstybės tarnautojas. Vokiečiai į 

Lietuvą atvyko paminėti diplomatinių santykių atkūrimo 20-ties metų sukaktį, aptarti Lietuvos 

infrastruktūrinius projektus, išreikšti susirūpinimą dėl planuojamų statyti atominių jėgainių 

Kaliningrade ir Baltarusijoje. Delegacija buvo susitikusi su Lietuvos Respublikos Seimo pirmininke 

Irena Degutiene, jos pavaduotoja Virginija Baltraitiene, Seimo Tarpparlamentinių ryšių su 

Vokietijos Federacine Respublika grupės, Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto 

nariais, lankėsi Lietuvos savivaldybių asociacijoje. Taip pat svečiai pageidavo aplankyti dvi 

savivaldybes: Šilutės ir Kelmės.  

 

 
 

Šilutės rajono savivaldybėje delegaciją priėmė Mero pavaduotoja Stasė Skutulienė. Priėmime taip 

pat dalyvavo Administracijos direktoriaus pavaduotojai Dainora Butvydienė ir Raimundas 

Ambrozaitis, Šilutės muziejaus direktorė Roza Šikšnienė, kiti Savivaldybės darbuotojai, Šilutės - 

Emmericho miestų draugijos narys Antanas Krušnauskas. Pastaroji draugija šiais metais taip pat 

paminėjo draugystės su vokiečiais 20-metį. 
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Mero pavaduotoja S. Skutulienė svečiams papasakojo apie Šilutės krašto išskirtinumus, 

tarptautinius ryšius, Savivaldybės tarybos struktūrą, apibūdino Savivaldybės demografinę padėtį, 

pateikė kitą statistiką, pagrindines sprendžiamas socialines problemas. Planavimo ir plėtros skyriaus 

vyriausioji specialistė Rasa Kmitienė pristatė įgyvendintus ir įgyvendinamus projektus 

finansuojamus iš Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų. Svečiai labai domėjosi mūsų 

Savivaldybės turizmo, kultūros, švietimo, socialinės paramos veiklomis ir jų finansavimu. 

 

 
 

Tiūringijos Landtago Pirmininkė Birgit DIEZEL pažymėjo, kad Tiūringijos žemės parlamente 

veikia Lietuvos draugų grupė, todėl jie ne tik aktyvūs Lietuvos draugai, bet ir remia 

bendradarbiavimą savivaldos, kultūros, švietimo, ekonomikos srityse. Tiūringijos sostinė yra 

Erfurtas, o šioje Žemėje gyvena apie 2,3 mln. gyventojų. Pirmininkė pabrėžė, kad jų problemos 

panašios kaip ir Lietuvoje, tik vidutinis atlyginimas ten didesnis – siekia 3000 eurų (Lietuvoje apie 

600 eurų). Pagal eksporto ir importo apimtis 2010 m. Tiūringijai teko 15-oji vieta arba 1,1 proc. 

viso Vokietijos eksporto, arba 0,85 – viso importo. Stipriausios pramonės šakos: elektrotechnika bei 

optika, medžio, keramikos, metalo apdirbimo, žaislų, mašinų ir transporto įrangos, maisto. P. 
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Gustav BERGEMANN, kuris lankosi Lietuvoje jau trečią kartą per pastaruosius 10 metų, 

pastebėjo, kad Lietuvos pasiekimai ir pasikeitimai yra puikūs ir akivaizdūs.  

 

Mero pavaduotoja svečiams įteikė brošiūras apie Šilutės rajono savivaldybę, o Tiūringijos Landtago 

Pirmininkei ir albumą apie Šilutę iš paukščio skrydžio. Savivaldybės svečių Garbės knygoje 

pasirašė Pirmininkė ir visi delegacijos nariai. 

 

 
 

Prieš atvykstant į Šilutės rajono savivaldybę, vokiečiai lankėsi durpių įmonėje AB „Klasmann-

Deilmann“. Delegacija dar lankėsi Macikuose, H. Zudermano muziejuje, Šilutės pirmojoje 

gimnazijoje. 

2011-11-07-11 Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojos Lolita Kučinskienė ir Sandra Tamašauskienė 

Airijos mieste Dundalke dalyvavo UNESCO asocijuotų mokyklų tinklo 10 - tojoje konferencijoje. 

Anglų kalbos mokytoja Lolita jau keletą metų su gimnazistais dalyvauja bendradarbiavimo 

projektuose su įvairių Azijos ir Europos šalių mokyklomis. Tokio lygio konferencijose galima 

susipažinti su novatoriškomis tendencijomis švietimo srityje. Pastarojoje konferencijoje buvo 

akcentuojama, kaip naujosios technologijos, kaip priemonė tikslui pasiekti, gali pasitarnauti 

mokinių kūrybinei energijai išlaisvinti, sujungti labai skirtingų kultūrų jaunus žmones spręsti jiems 

rūpimas problemas, kurti taikią ateitį. Airiai šiltai priėmė Europos ir Azijos šalių taikos 

misionierius.  
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2011-11-11-18 Šilutės pradinės mokyklos skverelyje buvo eksponuojama socialinė 

fotografijų paroda „Mes už švarią Lietuvą“. Gamta žmonėms dovanoja saulės šilumą, medžių 

ošimą, vandens čiurlenimą, paukščių giesmes... Vienaip ar kitaip kiekvienas esame susiję su gamta. 

Galbūt todėl gamtoje dažniausiai mėgstame pailsėti. Ir visada esame kupini gerų emocijų. Esame 

pakerėti nuo to grožio, kurį matome saulei leidžiantis ar tekant, pamatę iš paukščio skrydžio širdžiai 

mielas apylinkes. Bet ar visuomet kiekvienas iš mūsų susimąstome, ką mes paliekame po savęs? Ką 

mes paliksime ateities kartoms? Ar tą patį, ką patys regime ar... Vaizdai, kurie užfiksuoti 

eksponuojamose fotografijose, mums duoda galimybę pamatyti ir palyginti, ką mes randame ir ką 

linkę palikti po savęs. Ši paroda tikrai vertė neabejingus žmones pagalvoti: ar tikrai mes tinkamai 

elgiamės, ar tikrai linkę išsaugoti mūsų gamtą tokią, kokią turime. 

 

 
 

 
 

2011 metais Šilutės rajono jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų delegacija, 

kurią sudarė Jaunimo edukacinio centro, bendruomenės „Rusnės šeima“, asociacijos „Lamatos 

žemė“, Juknaičių jaunimo klubo jaunimo atstovai, dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Įgūdžių 

įgijimas. Jaunimas. Bendradarbiavimas“. Konferenciją organizavo Kalvarijos vietos veiklos grupė. 

Joje dalyvavo: Lenkijos regiono Vietos veiklos grupė, asociacija „Lamatos žemė“, Kalvarijos 

savivaldybės atstovai, Lietuvos A.Stulginskio universitetas. Aptartos numatomo bendro tarptautinio 

projekto „Come, See and Learn“ parengimo ir įgyvendinimo galimybės, jaunimo įsijungimo į 

projektą veiklos kryptys, pristatyta Šilutės rajono jaunimo organizacijų projektinė 2011 metų veikla. 

Delegaciją atstovavo: Lina Misiukonytė (asociacija „Lamatos žemė“), Rimutė Pilipavičienė,  Julius 

Martinkus (Juknaičių jaunimo klubas), Benediktas Grinčinaitis (bendruomenė „Rusnės šeima“), 

Aloyzas Jonikaitis (Juknaičių bendruomenė).  
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Ankščiau įvardintos organizacijos yra Lietuvos kaimo tinklo (LKT) narės. Pagal priemonę 

„Nacionalinis kaimo tinklas“ parengė projektines paraiškas, orientuotas į Europos idėjų sklaidą 

rajone ir šalyje. Bendruomenė „Rusnės šeima“ 2011 metais parengė ir gavo finansavimą jaunimo 

tarptautinio projekto įgyvendinimui „Regioninis ir tarptautinis kartų dialogas gyvenamosios 

vietovės plėtros projektavime“. Projekto įgyvendinimo metu numatoma užmegzti glaudžius ryšius 

su partneriais Vengrijoje (Vengrijos skėtine jaunimo organizacija). Jaunimo edukacinis centras 

2011 metais parengė projektą  ir gavo finansavimą taikomajam tyrimui „Kaimo patirtis ir plėtra 

vertybiniu požiūriu“. Į tyrėjų grupę įtraukta 10 šalies savivaldybių jaunimo atstovai. Tyrimas 

atliekamas orientuojantis į Europinius kokybinių tyrimų dimensijas. Juknaičių bendruomenė 2011 

metais parengė ir gavo finansavimą projektui „Kokybė kaimui: sveiko maisto laboratorija“. Į 

projektą įtraukiami ūkininkai, jų vaikai ir studentai. Juo sprendžiama sveiko maisto pagal 

Europinius rodiklius auginimo ir perdirbimo problema vienetiniuose Šilutės rajono Juknaičių 

seniūnijos ūkiuose, atliekamas dirvožemio kokybės tyrimas, aktualizuojami ir sprendžiami jaunimo 

gyvenimo kokybės kaime klausimai.  
 

  
 

 
 

EUROPIEČIŲ SOLIDARUMAS 

 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Šilutės skyrius nuo 1991 m. pradėjo bendradarbiauti su Vokietijos 

Raudonojo Kryžiaus Reino Vestfalijos žemės komitetais: Klėvės apskrities ir Emericho miesto, 

Borkeno apskrities ir Vredeno miesto. Vokiečiai draugai, kai Lietuvai buvo sunku pirmaisiais 

Nepriklausomybės metais, į Šilutę atvežė įvairių medikamentų, tvarsliavos, kompensacinės 

technikos neįgaliesiems, net greitosios pagalbos ir kitų specialios paskirties automobilių (38 vnt.) už 

12 771 394,32 litų. Šiuo metu Šilutės skyrius bendradarbiauja su Vokietijos DRK-Bereitschat 

Schorborn-Emmerbon skyriumi. 
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2011-02-15 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas 

padėkos raštu apdovanojo Šilutės rajono savivaldybės merą Virgilijų Pozingį, kurio pagalbos bei 

rodomo dėmesio dėka rajono socialinės globos įstaigos įgyvendino pirmąjį „Stacionarių socialinių 

paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo“ programos etapą. Rašte išreikšta viltis, kad ateityje 

socialinių paslaugų infrastruktūra Šilutės rajone plėsis, o paslaugų kokybė gerės.  

 

Panašų garbės raštą gavo ir Šilutės senelių globos namų direktorė Danutė Valodskienė. Direktorė 

įvertinta už tai, kad jos vadovaujama įstaiga sėkmingai įveikė pirmąjį „Stacionarių socialinių 

paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo“ programos etapą. Ministro rašte linkima sėkmės 

įgyvendinant minėtą programą. 

 

  
 

2011-06-29 Jau penkerius metus iš eilės Vokietijos Emmericho - Šilutės draugija skiria lėšų Šilutės 

rajono nepasiturinčių šeimų vaikams ilsėtis prie jūros. Šiais metais, gegužės 26 dieną, draugijos 

pirmininkas Alfred Bartminn Savivaldybės merui Virgilijui Pozingiui perdavė draugijos narių 

surinktus 1000 eurų.  

 

  
 

Meras įpareigojo Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių pasirūpinti tinkamu 

skirtų lėšų panaudojimu. Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai už gautas lėšas nupirko 8 

kelialapius į vaikų stovyklą „Žilvitis“ Karklėje. Taip pat vaikams buvo skirta po 40 litų įsigyti 

būtiniausioms prekėms, reikalingoms vykti į stovyklą. Sunkiausia buvo atrinkti vaikus, kuriems 

labiausiai reikėtų pakeisti aplinką, atitrūkti nuo jų šeimas prislėgusių finansinių, psichologinių 

problemų. Šiais metais prioritetas buvo skiriamas kaimo vietovėse gyvenantiems vaikams, todėl į 

stovyklą išvyko vaikai iš 5 seniūnijų: Šilutės, Kintų, Žemaičių Naumiesčio, Gardamo, Švėkšnos. 

Vaikai Savivaldybės transportu birželio 29 dieną išvyko į stovyklą ir po dešimties dienų pailsėję 

grįš į savo namus.  

 

2011-07-11 Šilutėje lankėsi viešnios p. Elisabeth Jung ir p. Eva Melakari iš Ljungby-Šilutės miestų 

draugijos. Ši draugija Šilutės rajono savivaldybės socialiai remtinų šeimų vaikams dovanojo 16 
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tūkst. litų, už kuriuos buvo nupirkta 40 kelialapių į vaikų vasaros stovyklą „Vėtrungė“. 

Vaikai, kurie stovyklaus 10 dienų, buvo atrinkti iš visų seniūnijų, Saugų vaikų globos namų, Šilutės 

dienos paslaugų centro ir O. Jogienės šeimynos „Vaikiškos svajonės“. Švedės domėjosi vaikų 

poilsio sąlygomis, susitiko su Šilutės pradinės mokyklos pedagogais, lankėsi Dienos paslaugų 

centre. Viešnias lydėjo Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 

vedėjas Alvidas Šimelionis. 
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2011-07-15 Šilutės 500 metų jubiliejinės miesto šventės dienomis Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos bibliotekininkai džiugino šilutiškius, padovanodami jiems per 100 Švedijos „Liūtų“ 

klubo bibliotekai atsiųstų paveikslų, papuošusių miestelėnų buitį. Geri bibliotekininkų ryšiai su šios 

Skandinavijos šalies pavieniais žmonėmis bei organizacijomis susiklostė per natkiškietį Tadą 

Girčių, kuriam Pamario krašto bibliotekininkai yra dėkingi ir už asmeninį bibliotekų veiklos 

rėmimą įsigyjant naujus itin brangius spaudinius. Per T. Girčių ponia Britta Kilander, Karlskrone 

veikiančios „Previa“ firmos vadovė, perdavė F. Bajoraičio bibliotekai multifunkcinį įrenginį HP 

Color Laser Jet 4730 mfp, atliekantį įvairaus lygio spalvoto kopijavimo operacijas. Labdaringoji B. 

Kilander kartu su įrenginiu atsiuntė itin brangiai kainuojančių spalvotų dažų kasečių rinkinį. Iki šiol 

F. Bajoraičio viešoji biblioteka turėjo žemesnės techninės klasifikacijos spalvotą multifunkcinį 

įrenginį ir ribojo vartotojams būtiną spalvoto kopijavimo paslaugą. Nuo šiol paslaugų spektras 

bibliotekos vartotojams bus papildytas nauja mokama universalaus formato spalvoto kopijavimo 

paslauga. Bibliotekos administracija išsiuntė P. Brittai Kilander padėkos laišką. 

 

 

2011-09-06 Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius padėkojo visiems geros valios 

žmonėms, kurie nereikalingus daiktus atiduoda Paramos parduotuvei arba perduoda Socialinės 

paramos skyriui ir tokiu būdu padeda skurstantiems arba negalintiems įsigyti vienokių ar kitokių 

daiktų. Už dosnią auką Socialinės paramos skyrius nuoširdžiai dėkojo senjorų globos namams 
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„Senjorų Eldoradas“ (direktorė Laimutė Giedraitienė), kurie gavę paramos siuntą savo 

klientams nemažą materialinių priemonių dalį perdavė Šilutės rajono savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriui. 

 

 
 

 
 

Iš globos namų buvo gauta įvairių priemonių: vaikštynių, vonios suoliukų, vežimėlių, alkūninių 

ramentų ir kt.  

 

2011-12-15 Šilutės rajono savivaldybės meras Virgilijus Pozingis priėmė Emmericho - Šilutės 

draugijos (iš Vokietijos) pirmininką Alfred Bartminn su žmona, kurie atvežė 500 eurų Šilutės – 

Emmericho draugijai ir nevyriausybinei visuomeninei organizacijai „Šilutės moterų seklyčia“. 

Meras padėkojo nuolatiniams draugams ir rėmėjams iš Vokietijos bei įteikė kalėdinių dovanų – 

įrėmintą fotonuotrauką su pamario krašto žvejais, dainų rinkinį ir knygelę apie Šilutės kraštą.  
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KITOS INICIATYVOS 

 

2011-01-20 Šilutės rajono savivaldybėje svečiavosi žymių mokslininkų delegacija iš Lietuvos 

mokslų akademijos. Tarp įstaigų 2010 m. birželio 1 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, 

kuria numatoma remti bei skatinti atstovų ryšius, keistis aktualia informacija, mokslinio darbo 

rezultatų pritaikymu Savivaldybėje.  
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Lietuvos mokslų akademijos dienos Šilutėje buvo tarsi įžanginis sutarties įgyvendinimo etapas. 

Oficialus svečių priėmimas vyko Šilutės rajono savivaldybės didžiojoje salėje. Vėliau mokslininkai 

lankėsi Šilutės rajono savivaldybės įstaigose, kuriose vyko diskusijos, konsultacijos, bendravimas 

su specialistais. Tądien buvo išklausytos temos: „Lyderystė – kelias į sėkmę“, ,,Rašytojų indėlis 

populiarinant Mažąją Lietuvą“, „Šilutės miesto ir rajono kultūros paveldo aktualinimas“, „Rusnės 

salos skansenas“, „Atsinaujinantys (alternatyvūs) energijos šaltiniai“ ir kt. Pavakare visi susitiko 

Savivaldybės didžiojoje salėje, kur įvyko susitikimas su miesto visuomene, buvo išklausyti 

akademiko Valdemaro Razumo „Lietuvos mokslų akademija 70-aisiais veiklos metais“, narės 

korespondentės Viktorijos Daujotytės-Pakerienės „Humanistinė kultūra: centro ir regiono santykis“, 

akademiko Jurgio Vilemo „Atsinaujinantys (alternatyvūs) energijos šaltiniai ir Lietuvos energetikos 

ateitis“, banko DnBNORD vyriausiojo ekonomisto prof. habil. dr. Rimanto Rudzkio „Maisto 

sektoriaus raidos tendencijos“ pranešimai. Šilutės bendruomenės atstovai turėjo galimybę užduoti 

klausimų akademikams, diskutuoti jiems rūpimomis temomis. 

 

 
 

2011-01-13 iškilmingai Šilutėje paminėtas Sausio 13-osios dvidešimtmetis. Organizatoriai sukvietė 

visus į mielą, šiltą ir įspūdingą renginį. Dainomis besirenkančius pasitiko choras „Pamario aidas“, 

besidominčius kvietė fotografijos paroda. Daudyčių fanfaroms paskelbus iškilmingą minėjimo 

atidarymą, sugiedota tautiška giesmė.  
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Tylos minute atiduota pagarba žuvusiems už Lietuvos laisvę, o vėliau kiekvieno jų atminimui 

skambėjo varpo dūžis ir įsižiebė liepsnelė tarsi ženklas, kad atminimas gyvas, kad atminimo liepsna 

dega kiekvieno mylinčio savo Lietuvą širdy. Šventėje kalbėjęs Šilutės rajono savivaldybės meras 

Virgilijus Pozingis palinkėjo visiems būti vieningiems ir pakvietė pasidalinti ne tik skaudžiais 

atsiminimais, bet ir trispalvėje užkoduota lietuvių tautos širdies šiluma, o kaip dalelę tos širdies 

visoms rajono seniūnijų bendruomenėms perdavė Laisvės gynėjų dienos 20-mečio atminimo 

trispalves – kad jos plazdėtų, neleistų pamiršti ir teiktų viltį kiekvienam...Koncertavo Šilutės vaikų 

darželio „Pušelė“ folkloro ansamblis, Žibų pradinės mokyklos šokių kolektyvas, Pirmosios 

gimnazijos šokių kolektyvas „Atlaja“, moterų vokalinis ansamblis „Vaivora“, folkoro kolektyvas 

„Verdainė“ ir Šilutės rajono vaikų meno mokyklos pučiamųjų orkestras su choreografijos skyriaus 

šokėjomis. 

 

 
 

 
 

Iškilmingas Kauno muzikos ansamblio „Ainiai“ koncertas suteikė ypatingą vakaro nuotaiką, kuris 

pasibaigė jau Šilutės kultūros ir pramogų centro kieme, prie laužų skambant dainoms ir skanaujant 

gardžią kareivišką košę. 

 

2011-02-16 pilnutėlėje Šilutės kultūros ir pramogų centro salėje iškilmingai paminėta Lietuvos 

valstybės atkūrimo diena. Minėjimas prasidėjo tylos minute pagerbiant tą dieną mirusį poetą Justiną 
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Marcinkevičių. Susirinkusius minėjimo dalyvius pasveikino Savivaldybės meras Virgilijus 

Pozingis, pagrindinį pranešimą perskaitė Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir 

archeologijos instituto direktorė dr. Silva Pocytė. Koncertavo Šilutės vaikų darželio „Pušelė“ 

folkloro ansamblis, Žibų pradinės mokyklos šokių kolektyvas, Pirmosios gimnazijos šokių 

kolektyvas „Atlaja“, moterų vokalinis ansamblis „Vaivora“, folkoro kolektyvas „Verdainė“ ir 

Šilutės rajono vaikų meno mokyklos pučiamųjų orkestras su choreografijos skyriaus šokėjomis. 
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2011-02-24 Įspūdingą koncertą simboliniu pavadinimu „Pasaulis sveikina Šilutę“ Šilutės kultūros ir 

pramogų centre surengė Šilutės pirmoji gimnazija. Gimnazijos bendruomenė kartu su bičiuliais: 

Šilutės Žibų pradinės mokyklos jaunučių šokių kolektyvu „Žiburėlis“ (vadovė Regina 

Puodžiuvienė), Juknaičių šokių kolektyvu (vadovė Loreta Margarita Černeckienė), gimnazijos 

jaunimo šokių kolektyvu „Atlaja“ (vadovė Rita Kurpeikytė), teatro studijos artistais (vadovė Jolita 

Ežerinskė), dainininkėmis (vadovė Giedrė Pocienė) šilutiškius pasveikino žydų, rusų, meksikiečių, 

kinų, italų, slovakų šokiais, dainomis, teatralizuotu vaidinimu apie Šilutės mecenatą Hugą Šojų. 

Senosios Šilutės pastatai buvo eksponuojami ant mimų galvų. Pilna kultūros ir pramogų salė aidėjo 

nuo plojimų ir šiltų Šilutės rajono savivaldybės mero Virgilijaus Pozingio bei gimnazijos direktorės 

Laimos Spirgienės sveikinimų.  
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2011-03-02 „Tausokime gamtos resursus, rūšiuokime šiukšles ir atliekas, jeigu norime laimingai 

gyventi mūsų gražiojoje žemėje!“ – tokiu šūkiu Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

pristatytas ekologinis projektas „Globalinio atšilimo problemų sprendimas”, su kuriuo Šilutės 

Martyno Jankaus pagrindinė mokykla, bendradarbiaudama su Suomijos ir Danijos mokyklomis, 

dalyvauja LR Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų centro 

koordinuojamoje tarptautinėje e.Twinning programoje. Projektą vykdo mokytojos Jovita 

Ramanauskienė, Rita Barkauskienė, Kazimiera Vaitkuvienė ir Aida Skarbalienė. Kartu su 

mokytojomis dirba 40 moksleivių grupė. Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusiame 



 83 

renginyje dalyvavusius vaikus mokytojos išradingai įtraukė į pokalbį-viktoriną apie 

atsakingą gamtos išteklių naudojimą, atliekų rūšiavimą. Mokiniai paskatinti taupyti energiją, 

vandenį, popierių ir kitus gamtos išteklius, mažinti aplinkos taršą. Jie susipažino su šiukšlių 

rūšiavimo simboliais, taip pat sužinojo, kur galima pristatyti nusidėvėjusią telekomunikacinę įrangą 

bei kitas elektronines šiukšles .Vaikai atsakinėjo į viktorinos klausimus minėtomis temomis ir gavo 

už tai nemažai prizų.  

 

2011-03-20 Žemės gyventojai 2011 m. jau 40-ąjį kartą oficialiai pažymėjo Pasaulinę Žemės dieną. 

Ją minėjo ir Šilutės rajono savivaldybės bendruomenė. Traksėdžių pagrindinės mokyklos mokiniai 

gamino inkilus paukščiams, vyresniųjų klasių mokiniai gamtos mokslų kabinete kartu su biologijos 

ir geografijos mokytoja Aldona Gavutiene žiūrėjo ir aptarė vaizdo filmą apie Baltijos jūrą, 

ekologines Baltijos ir Kuršių marių problemas. Lietuvių kalbos mokytoja ir mokyklos direktorė 

Birutė Morkevičienė su penktokais per lietuvių kalbos pamoką skaitė mokinių sukurtus epistolinius 

rašinius apie Lietuvos miškų apsaugą, gamtos turtų tausojimą. Tuo metu pradinių klasių mokiniai 

kūrė labai įdomias „Durpyno pasakas“. Pasibaigus pamokoms, biologijos mokytoja pakvietė 

mokinius į gražiai Žemės dienos simbolika dekoruotą antrojo aukšto vestibiulį (dekoracijų autoriai 

– dailės bei technologijų mokytoja Indrė Cima ir 5-10 klasių mokiniai), kur buvo aptarta Žemės 

dienos prasmė, jos reikšmė ateities kartoms. 
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2011-03-21 Kovo 21-oji – Pasaulinė poezijos diena. Ta proga kovo 18 d. Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Grabupių filiale vyko renginys „Poezija vaikams“. Renginyje 

dalyvavo Traksėdžių pagrindinės mokyklos direktorė, lietuvių kalbos mokytoja Birutė 

Morkevičienė. Grabupių pradinės mokyklos vaikučiams mokytoja papasakojo apie poetinės 

kūrybos prasmę, skaitė savo pačios kūrybos eilėraščius. Mokytojos kūryboje dominuoja gamta, 

gėles, harmonija tarp žmogaus ir gamtos. B. Morkevičienė pristatė savo poezijos rinkinį „Žodis 

gėlei“, kuriame eilėraščiai skirti gėlėms, taip pat vaikams papasakojo apie dar vieną savo pomėgį 

fotografuoti ir pristatė naujausią fotografijų parodą „Medžių simfonija“. Tai jau antroji autorės 

paroda, kuri eksponuojama Grabupių bibliotekoje. 

 

Tarptautinė poezijos diena paminėta ir Traksėdžių pagrindinėje bei kitose mokyklose. 

 

2011-04-01 Šilutės pramogų ir kultūros namų fojė buvo apdovanoti konkurso „Parskrenda 

paukščiai“, kurį organizavo Nemuno deltos regioninio parko direkcija kartu su Šilutės rajono 

savivaldybe ir Šilutės miškų urėdija, nugalėtojai. Šis renginys buvo skirtas pasaulinei Žemės dienai 

paminėti. Nemuno deltos regioninio parko direkcijos vadovas Ramūnas Lydis prisiminimų 

dovanėles įteikė nugalėtojams: Arnui Kmitai (I–V klasių grupėje) iš Šilutės pradinės mokyklos, 

Arūnui Mockui (V-VII klasių grupėje) iš Vainuto vidurinės mokyklos ir Andriui Skirkevičiui (VIII-

XII klasių grupėje) iš Šilutės pirmosios gimnazijos. Konkurse varžėsi beveik visos Savivaldybės 

mokyklos, o jo metu Šilutės rajono savivaldybės moksleiviai pagamino 80 inkilų įvairiems 

paukščiams. Gražiausi inkilėliai buvo eksponuojami Šilutės kultūros ir pramogų centre. Blogas oras 

sutrukdė mokiniams pakabinti inkilus Šilutės parke, tačiau jie galėjo pasivaišinti kareiviška koše, 

kurią išvirė Vileikių užkardos pasieniečiai. 
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2011-04-15 Pasaulinę kultūros dieną, 2011 balandžio 15 d., Šilutė oficialiai Vilniuje buvo pristatyta 

kaip šiųmetė Lietuvos kultūros sostinė. Unikalus Šilutės kraštas pirmiausia buvo apibūdintas 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje, kur oficialiai perėmė Lietuvos kultūros sostinės 2011 

vairą. Teatralizuotos ceremonijos metu, skambant Šilutės meno mokyklos pučiamųjų instrumentų 

orkestro „Pamarys“ maršui, Kultūros ministras Arūnas Gelūnas džiaugsmingai įtiekė vėliavą 

šilutiškių delegacijai. Jis šilutiškiams linkėjo kūrybiškumo bei įspūdingų renginių tapus Lietuvos 

kultūros centru, taip pat minėjo būtinai atvyksiąs į Šilutės 500 metų jubiliejines iškilmes. Kraštietei 

Kultūros viceministrei Nijolei Laužikienei įteikta vėtrungė, kad rastų kelią į gimtąjį miestą. 

Viceministrė džiaugėsi, jog Šilutė tikrai verta gauto vardo. Vilniaus senamiestyje, Vokiečių gatvėje, 

liejosi spalvingas gėrio potvynis, atvežtas tiesiog iš Pamario. Nešini mūsų krašto bei Kultūros 

sostinės vėliavomis Šilutės teatro aktoriai skelbė apie šventinius metus Šilutėje. Nusifotografuoti su 

jais panoro ne vienas Vokiečių gatve skubėjęs vilnietis ar net egzotiškos išvaizdos svečias. 

Senamiestyje išsirikiavęs Gražvydo Railos pučiamųjų orkestras linksmino praeivius savo linksmais, 

keliančiais nuotaiką maršais. Daug dėmesio sulaukė tautinio paveldo produktų kūrėjai bei 

tautodailininkai Angelė ir Vytautas Raukčiai, kurie pristatė margučių marginimo meną. Norintieji 

galėjo įsigyti šių unikalių margučių bei kitų meno dirbinių. Vokiečių gatvė kvepėjo ir prūsiška 

žuviene. Kutendama praeivių nosis kvietė nepraeiti, užsukti į kiemelį ir paskanauti. Ji ypatinga ir 

buvo verdama Mažosios Lietuvos žvejų tik du kartus metuose. Vokiečių gatvėje, šalia evangelikų 

liuteronų bažnyčios, iškilmingai atidaryta Mažosios Lietuvos ambasada, kurios direktorė Kristina 

Toleikienė džiaugėsi galimybe Lietuvai bei vilniečiams atskleisti, kas yra Mažoji Lietuva. Mažosios 

Lietuvos ambasadą pašventino evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis. Jis džiaugėsi, jog 

nors maža dalis neprarastos kultūros atkeliauja į Vilnių. Šilutės, Lietuvos kultūros sostinės, 

prisistatymą stebėjo žinomi istorikai, rašytojai, būrys žurnalistų, politikai, vilniečiai, svečiai bei 

patys šilutiškiai. Šišioniškių tarme į susirinkusiuosius kreipėsi Indrė Skablauskaitė. Pastarieji įtempę 

ausis klausė pasakojimų apie Šilutės kraštą, žmones, vandenį. Mažosios Lietuvos ambasadoje buvo 

pristatytos ekspozicijos – fotografijų paroda „Šilutė. Potvynis ir jo žmonės“, „Šilutė: 

dvidešimtmečio knyga ir knygininkai“. Kūrybiškumu nustebino Šilutės pirmosios gimnazijos 

moksleiviai. Jų skrybėles puošė svarbiausi Šilutės miesto pastatai. Išsirikiavę jie kvietė aplankyti 

Šilutės meno mokyklos jaunųjų pianistų bei vokalinių ansamblių „Vaivora“ ir „Mingė“ koncerto. 

Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje buvo pristatyta ir kilnojamoji paroda „Šilutės raida“. 

Galime džiaugtis, jog dalelę Šilutės ir Pamario krašto subtilybių galėjome parodyti ir Lietuvos 

sostinės gyventojams bei svečiams.  
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2011-04-28 Siekiant skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą, Šilutės rajono savivaldybėje 

organizuotas projekto „Vietinio turizmo verslo misijų ir pažintinių turų organizavimas“ pristatymas 

ir apibendrinimas. Projekto esmė buvo pristatyti Lietuvos atvykstamojo ir vietinio turizmo 

galimybes kelionių organizatoriams bei turistinių paslaugų teikėjams, supažindinti su etnografinių 

regionų naujais (arba atnaujintais) turizmo produktais, atskleisti regionų etnografinį išskirtinumą. 

Dalyvius sveikino Šilutės rajono savivaldybės meras Virgilijus Pozingis, Mero pavaduotojas Vaidas 

Pavilonis ir Administracijos direktorė Ida Vasiljevienė.  

 

  
 

Dalyvauti projekte buvo kviečiami turistinių paslaugų teikėjai ir sudedamojo turistinio produkto 

kūrėjai, apgyvendinimo, kultūros ir pramogų paslaugų teikėjai, aktyvaus poilsio organizatoriai, 

ūkininkai, amatų centrai, sveikatinimo ir SPA paslaugų teikėjai, nacionalinių ir regioninių parkų 

atstovai. Taip pat vietinio ir atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriai.  
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2011-04-29 Šilutės kultūros ir pramogų centre paminėtas Šilutės meno mokyklos 45-metis. Meno 

mokyklos direktorę Rūtą Gatelienę, pedagogus, mokinius pasveikino Savivaldybės meras Virgilijus 

Pozingis, padėkas, dovanas ir gėles padėjo įteikti Administracijos direktorė Ida Vasiljevienė ir 

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Birutė Tekorienė. Koncerto pabaigoje Meno mokyklos 

bendruomenę sveikino kolegos iš kitų mokyklų, meno kolektyvų, pedagogų draugai ir bičiuliai, 

Savivaldybės tarybos nariai.  

 

  
 

Koncertavo iš skirtingų šalies miestų ir iš užsienio atvykę buvę mokyklos auklėtiniai: Dėja 

Aukštkalnytė, Marius Balčytis, Kristina Budvytytė, Egidijus Jovaiša, Lukas Kašėta, Vytautas 

Kiminius, Regimantas Stankus, Audrius Zalcas bei dabartiniai Meno mokyklos mokiniai ir jų 

mokytojai. Buvusiems mokyklos absolventams buvo suteikta garbė pasirašyti ant simbolinių burių, 

kurios bus laikomos direktorės kabinete.  
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2011-05-02 Šilutės miškininkai, minėdami Tarptautinius miško metus, pasodino buko mišką. Šią 

gražią idėją pasiūlė miškų urėdas Stepas Bairašauskas. Pasodintas buko miškas džiugins jau tik 

ateities kartas, nes buko amžius siekia nuo 150 – 200, o kartais net iki 300 metų. Užauga 

vidutiniškai apie 30 metrų aukščio. 

  

2011-05-25 Šilutės rajono savivaldybės administracija išleido brošiūrą apie Šilutės rajono 

savivaldybę. Joje lietuvių ir anglų kalbomis pateikta trumpa istorinė medžiaga apie vakarykščią ir 

dabarties Šilutę, seniūnijas, tų vietovių žymiausius laikmečio žmones, istorinius įvykius. Leidinyje 

yra nemažai statistinių duomenų apie gyventojus, veikiančias privačias įmones ir visuomenines 

organizacijas, lankytinas vietoves. Brošiūra, skirta tiek turistui, tiek šilutiškiui, tiek besidominčiam 

Šilutės kraštu. Ji bus dovanojama svečiams, atvykusiems į Šilutės jubiliejinius bei Kultūros sostinės 

renginius. Pirmiesiems brošiūra buvo dalinama tarptautinėje „Vivattur“ parodoje.  

 

 
 

Kilnojamoji paroda „Šilutės raida: miestas, kur vanduo ir žmonės kuria gyvenimą“, sudaryta Šilutės 

vardo 500 metų jubiliejui paminėti. Paroda buvo pristatyta šilutiškiams ir svečiams, dalyvavusiems 

2011-02-25 renginyje „Pasveikinkim vieni kitus“ Šilutės rajono savivaldybės didžiojoje salėje. Ją 

pristatė Šilutės muziejaus direktorė Roza Šikšnienė. Tai paroda, kurioje yra trumpai su aprašymais 

ir fotografijomis pagal temas („Miestas, kur vanduo ir žmonės kuria gyvenimą“, „Laiko ženklai“, 

„Nuo smuklės iki miesto“, „Bendruomenė: nuo pamaldų iki kaukių pokylio“, „Nuo „velniško 

turgaus“ iki stiklinių vitrinų“, „Progreso link“, „Šviesuliai“, „Sovietinė Šilutė“, „Laisvas miestas 

prie vandens“) pristatoma Šilutės istorija nuo 1511 metų iki dabar. Paroda sudaryta iš 10 stendų ir ją 

ateityje bus galima pildyti bei tęsti toliau, nes „Šilutės ir šilutiškių kelionė per istoriją tęsiasi, 
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metraštis dar nebaigtas ...“. Informaciją ir medžiagą parodai rinko Šilutės muziejaus, 

Šilutės Fridricho Bajoraičio bibliotekos, Savivaldybės administracijos Kultūros ir Komunikacijos 

skyrių darbuotojai.  

 

 

 
 

2011-05-27-28 Nuvilnijo, nuklegėjo didžiulis Šilutės metų įvykis - miesto jubiliejus... Džiugu, kad į 

šventę susirinko labai daug žmonių: ir svečių, ir savų, ir namiškių, atsinešusių gerą nuotaiką, 

skambią dainą, šokį, taurų žodį ir meilę savo miestui tarsi gėlės žiedą, kurį visi kartu įpynėme į 

šventinį vainiką ant galvos mūsų 500- tų metų karalienei Šilutei... 

 

Jau gegužės 27 dieną žingeidūs smalsuoliai rinkosi seniūnijos salėn, kad mokslininkų pranešimų 

apie Šilutės miesto ir jo 500 metų istoriją pasiklausytų bei sužinotų naujų, dar negirdėtų faktų ir 

liudijimų. Vakarop atidengta paminklinė lenta legendinei Vokietijos dainininkei Aleksandrai, 

gimusiai ir kurį laiką gyvenusiai Šilutėje. Emericho vardu pažymėta viena būsimo Šilutės 

gyvenamojo rajono gatvė. Tai Vokietijos miestas, su kuriuo Šilutė dar 1991 m. pasirašė 

bendradarbiavimo sutartį ir iki šiol vyksta įvairiapusiai puikūs partnerystės mainai. Šilutės 

pirmosios gimnazijos iniciatyva atidengti paminkliniai akmenys Šilutės krašto lietuviško žodžio 

puoselėtojams Martynui Mažvydui, Martynui Jankui, Vilhelmui Storostai - Vydūnui, Fridrichui 

Bajoraičiui ir Petrui Jakštui. Į Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos organizuotą šilutiškių 

sueigą „Šviesos parnešti, gera padaryti ...“ atvyko net 97 garbūs kraštiečiai iš viso pasaulio. 

 

Išvakarėse Šilutės rajono savivaldybės meras Virgilijus Pozingis vieną po kito priėmė užsienio 

partnerius ir norinčius pasveikinti su Šilutės jubiliejumi: Vokietijos Emericho miesto merą Johannes 

Diks, Emericho-Šilutės draugijos pirmininką Alfred Bartmin su žmona Daiva, kuris įteikė 1000 

eurų vaikų vasaros stovyklai prie jūros organizuoti, Vokietijos Beveršteto miesto merą Martin 

Bensen, Austrijos parlamentarę, Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos Garbės narę p. 

Edeltraud Gatterer, Vokietijos ambasados Lietuvoje Kultūros atašė ir kt. 

 

Na, o kai miestą jau ėmė gaubti sutemos, nors ir neįprasta – rinkomės į itin įspūdingą šventės 

atidarymą miesto širdyje, prie evangelikų liuteronų bažnyčios, kur Šv. Kristoforo kamerinis 

orkestras, diriguojamas Donato Katkaus, grojo klasikinius kūrinius, dainavo įspūdingo balso 

savininkas Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas Liudas Mikalauskas. Klasiką pakeitė veržlus 

simfoninis rokas, kuris atliko kūrinius, skirtus kaip dovaną jubiliejų švenčiančiai Šilutei – Lietuvos 

kultūros sostinei. Su paskutiniu kūriniu nuo bažnyčios bokšto nuleista be galo didelė šventės 

vėliava, kurią pasitiko miestelėnai ir įspūdingi fejerverkai. 

 

Po pakilaus penktadienio šeštadienis prasidėjo virtine renginių. Nuo ankstaus ryto Šilutės rajono 

savivaldybės meras Virgilijus Pozingis Savivaldybės didžiojoje salėje priėmė garbingus svečius iš 

Lietuvos Respublikos, Seimo, Vyriausybės, Klaipėdos regiono, kraštiečius, šventės rėmėjus. 

Sulaukta delegacijų iš partnerių šalių: Turkijos, Lenkijos, Latvijos, Rusijos Federacijos, Švedijos, 
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Vokietijos. Itin smagu buvo sulaukti Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Garbės 

narės, viešnios iš Austrijos, ponios Edeltraud GATTERER, kuri atsivežė ne tik daug gražių žodžių ir 

linkėjimų švenčiančiam miestui, bet ir didžiausią Šilutės rajono savivaldybės įvertinimą – Europos 

Tarybos Garbės ženklą. Tai graži dovana Šilutei, mininčiai tokį garbingą jubiliejų. Sveikinti miesto 

susirinko per 200 svečių iš įvairių Lietuvos organizacijų, Lietuvos mokslų akademijos, aukštųjų 

mokyklų, religinių bendruomenių, kaimyninių savivaldybių. Sveikinimus Šilutei perdavė Lietuvos 

Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės, Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės, Ministro 

Pirmininko Andriaus Kubiliaus, Žemės ūkio ministro Kazio Starkevičiaus įgalioti asmenys.  

 

Ypatingas dėmesys šventėje buvo skirtas jaunimui ir jo pramogoms. Jaunimas buvo kviečiamas į 

Tilžės gatvę, kurioje veikė improvizuotas Jaunimo miestas. Įėjimas į gatvę – specialūs vartai – 

Triumfo arka. Ant jos kiekvienas norintis galėjo palikti savo ženklą ar žinutę Šilutei. Buvo mokoma 

piešti graffiti, jaunimo laukė gydymas įvairių žanrų muzika Muzikos vaistinėje. Teatro kavinėje 

šurmuliavo gatvės cirko artistai, pantomimos grupė, gyvos skulptūros, vyko gatvės teatro 

vaidinimai. Klasikinių, Lotynų Amerikos šokių ar breiko buvo mokoma šokti Šokių mokykloje. 

Meditacija buvo atliekama net tokioje triukšmingoje aplinkoje, joga, ekologijos atrakcijos lauk??? 

Sielos skalbykloje. Vėliau - įspūdinga chorų šventė, prilygstanti mažajai Dainų šventei. Per 300 

Šilutės moksleivių atliko 10 populiariausių chorinių dainų, na, o visam pasauliui ir Šilutės ateities 

kartoms buvo pasiųstas žavus sveikinimas – padangę papuošė 500 balandžių. 

 

Daug kas Šilutėje šiemet įvyko pirmą kartą ir daug kas dalyviams patiko bei pasiteisino. Pirmą kartą 

miesto švenčių istorijoje baigiamieji koncertai vyko dviejose vietose – Jaunimo gatvėje ir neseniai 

atstatytoje Šilutės prieplaukoje. Buvo galima pasirinkti, į kurį eiti, o panorėjus suspėti visur. 

 

Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčioje pirmą kartą šv. Mišias aukojo dviejų konfesijų vyskupai – Romos 

katalikų Telšių vyskupas Jonas Boruta ir evangelikų liuteronų kunigas Remigijus Šemeklis. Tai 

buvo ypač sakrali ir subtili pagarbos iškiliems miestą puoselėjusiems žmonėms ceremonija. 

Dalyvavusieji ekumeninėse pamaldose už miestą ir miestiečius buvo kviečiami atsinešti po žvakelę. 

Gerumo liepsnelės vėliau buvo uždegtos senosiose kapinėse tiems, kurie užaugino ir mums 

dovanojo Šilutę. 

 

Ryte iškilminga Trakų, Jurbarko, Palangos, Panevėžio orkestrų eisena pajudėjo iš 4 skirtingų 

anuometinių kaimų, kurie vėliau buvo prijungti ir tapo vienu pavadinimu - Šilute, centrinėje 

Lietuvininkų gatvėje susijungė su Šilutės „Pamario“ orkestru bei kartu pirmą kartą grojo „Pamario 

maršą“. Jį specialiai Šilutės jubiliejui sukūrė kraštietis, kompozitorius Kazys Daugėla. 

 

Pirmą kartą suburta penkių Lietuvos etnografinių regionų – Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, 

Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos tautinio paveldo produktų kūrėjų sueiga „Turgus kitaip“. Ji įsikūrė 

istorinėje miesto dalyje – senojo turgaus aikštėje. Kiekvienas regionas turėjo savo kiemelį, pristatė 

savo kultūrinį, kulinarinį ir kitokį paveldą, vyko muzikinė programa, o uždarymo metu teatralizuotai 

duona iš visų regionų kiemelių buvo sunešta į Mažosios Lietuvos kiemą. 

 

Miestas vėl buvo jaunas ir žavingas nuo dainų, eilių, šokių, spalvų, jaunatviško klegesio... Nuo 

daugelio scenų ir tribūnų skambėjo nuoširdūs sveikinimai miestui, įspūdingų, intriguojančių parodų, 

atrakcijų, pramogų, šokių ir dainų gausa neleido prasiskverbti prastam orui - visoje Lietuvoje lijo, o 

Pamario krašte, Šilutėje švietė saulė. Gatves papuošė gražūs gėlynai, rėmėjai dovanojo papildomų 

suoliukų miestui. Centrinėje Lietuvininkų gatvėje plevėsavo pačių įstaigų ir gyventojų už savo lėšas 

įsigytos Šilutės vėliavos. Argi tai ne meilės savo miestui ir pasididžiavimo juo išraiška! Nebuvo 

piktų dėl laikinų eismo sutrukdymų, žmonės šventė nuoširdžiai ir pakiliai. Ne kartą buvo juntama 

vieningumo ir iškilmingumo dvasia, sujungianti mylinčius savo žemę, savo kraštą žmones.  

Šventė baigėsi, bet Lietuvos kultūros sostinė 2011 – Šilutė savo renginiais mus džiugino visus 

metus ir šventiška nuotaika aplankė mus dar ne kartą.  
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2011-06-15 Šilutės rajono savivaldybės vadovai pasveikino Šilutės rajono gabiausius mokinius bei 

jų mokytojus. Ši šventė organizuojama jau ne vienerius metus, ji yra tapusi tradicija. Mokinių 

pasiekimais, garsinančiais Pamario kraštą, džiaugėsi Savivaldybės meras Virgilijus Pozingis bei 

Administracijos direktorė Ida Vasiljevienė. Jie dėkojo mokiniams už ištvermę, stiprybę bei 

kantrybę, nes tokie pasiekimai reikalauja nuolatinio darbo bei triūso. Taip pat dėkojo šių mokinių 

įkvėpėjams pedagogams bei mokinių tėveliams už palaikymą bei postūmį teisinga kryptimi. 

Susirinkę meno, mokslo ir sporto pirmūnai buvo apdovanoti mero padėkomis, pačiu naujausiu 

Šilutės rajono savivaldybės išleistu albumu „FotoSkrydis. Šilutės kraštas“ bei kitais piniginiais ir 

pramoginiais prizais. Dovanos įteiktos daugiau kaip 20 mokinių ir trims kolektyvams:  

Laurai Balcerytei (Šilutės pradinė mokykla) – Respublikos matematikos olimpiada, 2 vieta, 

Karolinai Kaminskaitei (Šilutės Vydūno gimnazija) – Anglų kalbos olimpiada, 3 vieta, Oskarui 

Venckui (Šilutės Vydūno gimnazija) – Piešinių ir video darbų konkursas, 1 vieta, Augustei 

Užpelkytei (Šilutės Vydūno gimnazija) – Geografijos rašinio, skirto Rimanto Krupicko atminimui, 

konkursas, 3 vieta, Eimantui Drachneriui (Šilutės Vydūno gimnazija) – Vadybos ir ekonomikos 

modeliavimo programos čempionatas, 2 vieta, Andriui Kūkštai (Šilutės Vydūno gimnazija) – 

Vadybos ir ekonomikos modeliavimo programos čempionatas, 2 vieta, Solveigai Bendžiūtei 

(Šilutės pirmoji gimnazija) – Nacionalinio mokomojo Europos parlamento sesijos nugalėtoja, 

tarptautinio parlamento dalyvė, Justei Černiauskaitei (Švėkšnos „Saulės“ gimnazija) – Europos 

Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas, 3 vieta, Vilmai Juciūtei (Švėkšnos 

„Saulės“ gimnazija) – Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas, 3 vieta, 
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Robertui Paulauskui (Švėkšnos „Saulės“ gimnazija) – Europos Sąjungos jaunųjų 

mokslininkų konkurso nacionalinis etapas, 2 vieta, Edvinui Jociui (Švėkšnos „Saulės“ gimnazija) – 

Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas, 2 vieta, Laurai Ragelskytei 

(Žemaičių Naumiesčio gimnazija) – Respublikinis Č. Kudabos geografijos konkursas, 3 vieta, 

Tomui Kniukštai (Žemaičių Naumiesčio gimnazija) – Respublikinio istorinio rašinio konkursas „Jie 

buvo kitokie nei mes“, 3 vieta, Ivetai Dambrauskaitei, Gintarei Dilginaitei, Alinai Kaunaitei, Vaidai 

Kaunaitei, Emilijai Šikšniūtei, Silvijai Pielikytei ir Rimai Probergaitei (Kintų vidurinė mokykla) – 

Respublikos konkurso „Žalgirio mūšio nugalėtojai“, skirto Žalgirio mūšio jubiliejui (1410-2010) 

paminėti, 2 vieta, Kasparui Mikužiui (Šilutės r. vaikų meno mokykla) – Respublikos jaunųjų 

pianistų konkursas „Nuo baroko iki romantizmo“, tarptautinio konkurso „Jaunieji virtuozai“ 

laureatas, Kornelijai Tunaitytei (Šilutės r. vaikų meno mokykla) – Respublikos jaunųjų pianistų 

konkurso „Nuo baroko iki romantizmo“, laureatė, Jonui Vitkauskui (Šilutės r. vaikų meno mokykla) 

– Respublikos jaunųjų pianistų konkurso „Nuo baroko iki romantizmo“ laureatas, Viktorijai 

Gečaitei (Šilutės r. vaikų meno mokykla) – Respublikos J. Švedo tautinių instrumentų atlikėjų 

konkurso laureatė, Ugnei Petniūnaitei (Šilutės r. vaikų meno mokykla) – Respublikos jaunųjų 

pianistų šiuolaikinės muzikos konkurso laureatė, Emilijai Skikaitei (Šilutės r. vaikų meno mokykla) 

– Respublikos jaunųjų pianistų šiuolaikinės muzikos konkurso laureatė, Gabrielei Paužuolytei 

(Šilutės r. vaikų meno mokykla) – Respublikos jaunųjų pianistų šiuolaikinės muzikos konkurso 

laureatė, Skaistei Kašėtaitei (Šilutės r. vaikų meno mokykla ) – Respublikos jaunųjų pianistų 

šiuolaikinės muzikos konkurso laureatė, Tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso 2 vietos laimėtoja 

(Talinas), Jaunučių chorui (Šilutės r. vaikų meno mokykla) – Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų 

festivalio-konkurso „Mes – Lietuvos vaikai“ I vietos laureatas, Pučiamųjų orkestrui „Pamarys“ 

(Šilutės r. vaikų meno mokykla) – Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionato III laipsnio diplomas. 

Taip pat apdovanotos ir sportiškiausios rajono mokyklos konkurso nugalėtojos: Šilutės Pamario 

pagrindinė mokykla ir Švėkšnos „Saulės“ gimnazija. 
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2011-07-15 Savivaldybės meras Virgilijus Pozingis, mero pavaduotojas Vaidas Pavilonis, 

Administracijos direktorė Ida Vasiljevienė, jos pavaduotoja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus 

vyriausioji specialistė Giedrė Milukienė priėmė geriausius Šilutės rajono savivaldybės abiturientus, 

jų mokytojus ir tėvelius. Savivaldybės vadovai, sveikindami abiturientus, sakė maną, kad visi jau 

yra apsisprendę, ko siekia, palinkėjo geros kloties ir išreiškė viltį, kad po aukštųjų mokslų daugelis 

sugrįš į Šilutę. Dėkota pedagogams už viltį, tėvams – už meilę, palinkėta abiturientams nesustoti 

ties pasiektu, o kryptingai siekti užsibrėžto tikslo. „Jūs esate viršūnė, mes jūsų nepaleisim ir lauksim 

sugrįžtančių“, - kalbėjo meras. Geriausiems abiturientams įteiktos mero padėkos, brošiūros apie 

Šilutės rajono savivaldybę, bloknotai ir rašikliai su Šilutės rajono savivaldybės atributika, 

fotografijų albumas „Fotoskrydis. Šilutės kraštas“ ir gėlės. Diskusijose abiturientai papasakojo savo 

svajones tolesniam gyvenimui – kai kurie nori studijuoti informatiką, ekonomiką, finansus, 

psichologiją, mediciną. Tradiciškai geriausieji abiturientai parašė linkėjimus Garbės knygoje ir 

nusifotografavo mero kabinete prie aukščiausių Savivaldybės bendruomenės gautų apdovanojimų – 

Europos Sąjungos Diplomo, Garbės vėliavos ir Garbės ženklo. 
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2011-08-19 Šilutės rajono savivaldybėje 2011 m. rugpjūčio 19 d. vyko Klaipėdos regiono plėtros 

tarybos posėdis. Šiai Tarybai vadovauja Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininkas, Šilutės 

rajono savivaldybės meras Virgilijus Pozingis. Savivaldybei minėtoje Taryboje atstovauja ir Mero 

pavaduotojas Vaidas Pavilonis bei Savivaldybės tarybos narys Vytautas Laurinaitis. Klaipėdos 

regiono plėtros taryba, sudaryta iš regiono savivaldybių merų, deleguotų savivaldybių tarybų narių 

ir Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos paskirto asmens, yra kolegiali institucija, kurios 

pagrindinis tikslas – skatinti tolygią ir tvarią Klaipėdos regiono plėtrą siekiant mažinti socialinius ir 

ekonominius netolygumus regiono viduje ir Klaipėdos regiono atskirtį. Pagrindiniai Tarybos 

uždaviniai – efektyviai vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos planavimą, skatinti 

investicijas ir naujų verslų bei paslaugų kūrimą mieste ir kaime, skatinti bendras regiono 

savivaldybių iniciatyvas sprendžiant regiono problemas, pagal kompetenciją atstovauti regioną 

tarptautinėse regionų bendradarbiavimo organizacijose bei bendradarbiauti su kitų valstybių 

regionais. Posėdžio metu buvo aptariami einamieji klausimai: pristatytas Klaipėdos regiono 

savivaldybių projektas „Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra 

Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose“, aptarti pagrindiniai dviračių transporto 

infrastruktūros plėtros prioritetai Lietuvos savivaldybėse, Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

paramos lėšų įsisavinimo Klaipėdos regione pažanga, apžvelgtas Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų paramos lėšų įsisavinimas Klaipėdos regione, nutarta dėl Klaipėdos regiono turizmo tarybos 

personalinės sudėties keitimo, dėl Klaipėdos apskrities savivaldybių atstovo skyrimo į Lietuvos 

savavaldybių asociacijos finansų ir ekonomikos komitetą ir t.t. Apie įgyvendinamą projektą 

„Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybių 

administracijose“ buvo rašoma ir užsienio spaudoje - anglų žurnale InAVate: 
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2011-09-04 Šilutė 2011 m. buvo paskelbta Lietuvos kultūros sostine. Daug gražių sumanymų, 

renginių, darbų garsino mūsų kraštą ir šį vardą. Rugsėjo 2-4 dienomis Vilniuje, renginyje „Sostinės 

dienos 2011“ dar kartą šilutiškiai patvirtino, kad yra kūrybingi, talentingi, turtingi kultūrine 

patirtimi, įdomūs savita istorija. Ta proga Šilutės rajono savivaldybės meras Virgilijus Pozingis 

nuoširdžiai padėkojo už puikų pasirodymą Šilutės rajono meno mokyklos jauniesiems talentams 

Gabrielei Paužuolytei, Skaistei Kašėtaitei, Martynui Kšatuckui, Domui Saulevičiui, pedagogėms 

Daivai Pielikienei, Giedrei  Augaitytei, Žydrei Adomaitienei, Liudmilai Kašėtienei (šios dvi puikios 

pedagogės stebino vilniečius bei svečius ir savo autorine dainų programa), Šilutės rajono meno 

mokyklos dailės skyriaus pedagogams ir mokiniams (vadovas Arnoldas Milukas), pučiamųjų 

instrumentų orkestrui „Pamarys“ (vadovai Judrė ir Gražvydas Railos), bardui Adui Nausėdai, 

Šilutės kamerinio dramos teatro kolektyvui (direktorė Ramunė Kiniulytė), Vakarų kranto jaunimo 

studijai, grupei „18.20“ (vadovas Mykolas Eiva), Rusnės moterų vokalinis ansambliui „Luotužė“ 

(vadovė Aušra Šlažienė), Šilutės folkloro ansambliui „Verdainė“ ir Šilutės vokaliniam ansambliui 

„Mingė“ (vadovė Regina Jokubaitytė), Šilutės jaunimo country muzikos ansambliui „Karčemėlė“ ir 

Šilutės country grupei „Karčema“ (vadovas Vygantas Stoškus), Švėkšnos suaugusių žmonių šokių 

kolektyvui „Šalna“ (vadovė Asta Sapetkienė), Juknaičių suaugusiųjų žmonių šokių kolektyvui 

„Juknaičiai“ (vadovė Loreta Margarita Černeckienė), Šilutės muziejaus etnografei Indrei 

Skablauskaitei ir muziejaus kolektyvui (direktorė Roza Šikšnienė), Šilutės krašto knygų autoriams, 

sudarytojams ir F. Bajoraičio viešosios bibliotekos kolektyvui (direktorė Dalia Užpelkienė), Salos 

etnokultūros ir informacijos centro direktorei Birutei Servienei, bučiukų pynėjui Vaidui Griciui, 

žuvienės virėjui Algiui Dirsei, asociacijai „Nemuno deltos namai“ ir vadovei Živilei Skirkevičienei, 

Nemuno deltos regioninio parko direktoriui Ramūnui Lydžiui, tautodailininkams Angelei ir 

Vytautui Raukčiams, vaistažolininkui Virgilijui Skirkevičiui. Už puikų organizacinį darbą padėkota 

Šilutės kultūros ir pramogų centro kolektyvui, Savivaldybės administracijos specialistams, 

kraštiečiams, kurie geranoriškai talkino, dalinosi kūrybine dovana šio renginio metu.  
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2011-09-10 Šilutės prieplaukoje įvyko trečiasis respublikinis Žuvienės virimo čempionatas, kurio 

devizas buvo „Jei žuvienę pramiegosi, niekad sau nedovanosi“. Iš viso dėl pagrindinio Šilutės 

rajono savivaldybės mero Virgilijaus Pozingio įsteigto prizo - Čempiono žiedo – varžėsi 26 

komandos, tarp jų iš kitų savivaldybių – 14 (Marijampolės, Jurbarko, Elektrėnų, Pagėgių, 

Vilkaviškio, Utenos, Kupiškio, Tauragės, Kretingos, Varėnos, Skuodo, Prienų, Neringos). Dar dvi 

komandos virė žuvienę, nedalyvaudamos konkurencinėje kovoje dėl prizų ir kitų nominacijų. 

Čempionatas pranoko organizatorių lūkesčius: vien dalyvių komandose buvo per 150, išvirta apie 

1000 litrų žuvienės, renginį aplankė daug šilutiškių bei svečių. Žuvienės skonį vertino komisija, 

kuriai vadovavo Europos parlamento narys Zigmantas Povilas Balčytis. Komisijoje taip pat buvo 

Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius, praėjusio čempionato komandos nugalėtojos kapitonas - 

virėjas Jonas Purlys, Kultūros skyriaus vedėja Vilma Griškevičienė, Salos etnokultūros centro 
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direktorė Birutė Servienė, dainininkas Ovidijus Vyšniauskas, verslininkai Rimantas Cibauskas, 

Remigijus Baltutis ir Rimgaudas Višinskas.  

 

Pirmoji vieta ir Mero čempiono žiedas atiteko „Pakalnės vingio“ komandai iš Rusnės, kurios virėjas 

buvo Raimondas Plikšnys ir jo šeima. Jam įteiktas Čempiono žiedas, kurio autorius – kintiškis 

dailės mokytojas Romas Tarvydas. Antroji vieta pripažinta Šilutės sporto ir sveikatingumo centro 

„Atėnai“ bei trečioji – „Šilutės Lampetros“ komandoms. Visos komandos už dalyvavimą 

čempionate apdovanotos Šilutės rajono savivaldybės mero Virgilijaus Pozingio padėkos raštais, o 

„Stilingiausia“ komanda paskelbta „Aukštaitijos ešeriokai“ iš Utenos, „Etnografiškiausia“ – 

Vilkaviškio rajono „Vištytežerio sygos“, „Šmaikščiausia“ – Skuodo „Skouda žemaite“, 

„Vaišingiausi“ – Varėnos „Nakcižibiai“. Kapitonų kapitonu pripažintas Šilutės kredito unijos 

komandos kapitonas Rūtenis Norkaitis. Pirmosioms užsiregistravusioms dešimt komandų, kuriose 

dalyvavo savivaldybių merai, bei prizininkams buvo įteikti rūkyti karpiai su instrukcija, kaip juos 

valgyti. Žuvienės virimo čempionato dalyviai ir svečiai galėjo susipažinti su Šilutės krašto istorija, 

kultūros paveldu, išleistomis knygomis, pasigrožėti fotografijomis apie potvynį, kuriuos pristatė 

Šilutės muziejus kartu su folkloro ansambliu „Ramytė“ ir Šilutės Fridricho Bajoraičio biblioteka. 

Šventėje koncertavo svečiai iš Sovetsko (Tilžės) ukrainiečių bendruomenės ansamblis „Svitanok“, 

ansambliai „Karčema“ ir „Jonis“, dainininkas Ovidijus Vyšniauskas, apie Šilutę dainavo Liudmila 

Kašėtienė, Žydrė Adomaitienė ir Mindaugas Nogaitis, šoko „Žvaigždūnės“ kolektyvas. Iš kitų 

savivaldybių atvykę visi čempionato dalyviai po apdovanojimų turėjo progos išsamiau susipažinti 

su Pamario kraštu, klausantis gidų pasakojimų plaukiant laivais iki Rusnės ir atgal į Šilutę. 

Čempionato dalyviai ir svečiai galėjo nusipirkti lauktuvių iš prekybininkų ir amatininkų, o renginio 

vedėjas Marijus Budraitis kvietė visus dalyvauti įvairiuose žaidimuose ir atrakcijose. Atidengta 

pirmoji Olimpiečių skvero Seulo olimpinio sidabro laimėtojos bėgikės Laimutės Baikauskaitės pėda 

(skulptorius Algimantas Bosas). Kadangi Pamario krašte derlius yra ne tik žuvis, bet ir žemės ūkio 

produkcija, tai nepamiršti buvo ir ūkininkai bei jų gražiausiai tvarkomos sodybos. Savivaldybės 

mero padėkos ir čekiai (500, 300 ir 200 litų vertės) buvo įteikti nominacijos „Metų ūkis 2011“: 

Jovitai ir Rimantui Kavaliauskams iš Pašyšių kaimo (I vieta), Ksaverai ir Jonui Stirbiams iš Galnės 

kaimo (II vieta), Algimantui Kliučinskui iš Užlieknių kaimo (III vieta) bei nominacijos „Gražiausiai 

sutvarkyta ūkininko sodyba“: Zenai Simonavičienei iš Kančaičių kaimo (I vieta), Daivai ir Sigitui 

Trijoniams iš Pagrynių (II vieta), Ninai ir Adolfui Petrošiams iš Juknaičių (III vieta). 
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2011-09-22 Šilutės rajono savivaldybės meras Virgilijus Pozingis gavo padėkos laišką iš praėjusio 

Žuvienės čempionato svečių, Sovetsko miesto (Rusijos Federacijos Kaliningrado srities) ukrainiečių 

bendruomenės kolektyvo „Svitanok“. Žavų straipsnį Sovetsko laikraštyje išspausdino su svečiais 

atvykusi vietinio laikraščio korespondentė. Šie nuoširdūs žmonės dėkojo Merui už šiltą priėmimą, 

žavėjosi mūsų šventės puošnumu, turtingumu, originalumu, dalyvių gausa bei Šilutės miesto 

gražumu. Visiems šilutiškiams linkėdami sėkmės ir sveikatos, išreiškė viltį, kad kitais metais jie bus 

visaverčiais Žuvienės čempionato dalyviais. 
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2011-09-28 Europos Socialinio Fondo (ESF) štabo „žvaigždučių“ komanda: Gintarė Šaltytė, 

Maksim Nikolski, Žilvinas Stanevičius, Šarūnas Stackevičius, šio fondo Viešųjų ryšių specialistė 

Regina Lakačauskaitė-Kaminskienė bei informacinio turo po Lietuvą vedėjas Paulius Skučas 

įsikūrė prie Šilutės turgaus rytinių vartų tam, kad supažindintų šilutiškius su ESF Lietuvoje 

finansuojamais projektais. Pasak informacinio turo vedėjo P.Skučo, tai ne žemės ūkio ir ne kelių 

tiesimo finansuojami projektai. ESF projektai nukreipti tiesiogiai žmogui. Susitikime dalyvauja 

ESFA atstovai, pakviesti Šilutės savivaldybės, žiniasklaidos atstovai. ESF projektai Lietuvoje 

įgyvendinami jau nuo 2004 m., jų dėka Lietuva keičiasi. Tačiau ne visuomet tie pokyčiai yra 

matomi ar atpažįstami, todėl pagrindinis turo po Lietuvą „ESF – TAU“ tikslas – padėti suprasti, jog 

ESF yra šalia: ESF skirta mūsų visų sveikatai, saugumui, patogumui, ieškantiems pagalbos, mūsų 

tobulėjimui. Gyventojams buvo pristatomi projektai keliantys valstybinio sektoriaus, sveikatos 

priežiūros paslaugų kokybę, užtikrinantys Lietuvos pareigūnų ir piliečių tobulėjimą, didinantys 

valstybės, jos sienų bei visuomenės saugumą. Ieškantiems pagalbos, paramos ir naujų galimybių 

bus pristatyti projektai skirti socialinės atskirties grupių atstovams. 

   

2011-10-06 Pasitikrinti teisinių žinių vėl pakvietė Konstitucijos egzaminas. Šiemet laikyti egzaminą 

buvo kviečiami Lietuvos piliečiai bei turintys teisinį išsilavinimą ar teisę studijuojantys. Šilutės 

savivaldybėje pasitikrinti savo žinių tuo išreiškiant  ir pilietinę, ir patriotinę nuostatą panoro šešetas 

dalyvių. 

 

 
 

Pirmojo etapo dalyviai, teisingai atsakę ne mažiau kaip 25 testo klausimus iš 30, turėjo teisę 

dalyvauti antrajame Konstitucijos egzamino etape, kuris įvyko spalio 18 dieną. Mūsų Savivaldybėje 

į antrą etapą pateko istorijos mokytojas ekspertas, Savivaldybės tarybos narys Algirdas Gečas (26 

taškai) ir korespondentas Orestas Lidžius (25 taškai). 
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2011-10-10 2011 m. spalio 10 d. – Vietos savivaldos dieną - nuo 8 val. iki 11 val. Šilutės 

rajono savivaldybėje bei struktūriniuose padaliniuose įvyko Atvirų durų diena. Pasižiūrėti bei 

pasidomėti, kaip ir ką dirba Mero, Administracijos direktoriaus institucijos, kiti valstybės 

tarnautojai ir darbuotojai atvyko Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokinių savivaldos atstovai, 

Degučių pagrindinės mokyklos 9-10 klasių moksleiviai bei per 100 Šilutės pirmosios gimnazijos 

gimnazistų. Iš viso per Atvirų durų dieną lankėsi apie 150 lankytojų. Visiems Atvirų durų 

lankytojams įteikta brošiūra „Šilutės rajono savivaldybė“, kuri buvo išleista Šilutės 500 metų 

jubiliejui paminėti ir kurioje yra informacija apie visas 11 Šilutės rajono savivaldybės seniūnijas. 

Lankytojai domėjosi Šilutės rajono savivaldybės tarybos darbo specifika, lankėsi pas Merą Virgilijų 

Pozingį bei Administracijos direktorę Idą Vasiljevienę, klausė apie jų darbą, funkcijas. Pabuvojo 

Didžioje posėdžių salėje, kurioje priimami svarbiausi rajono sprendimai. Taip pat susipažino su 

pirmajame Savivaldybės aukšte veikiančio „Vieno langelio“ darbu, Savivaldybės veiklos struktūra, 

lankėsi Administracijos padaliniuose. Moksleiviai lankėsi Švietimo skyriuje, kur su jais bendravo 

skyriaus vedėja Birutė Tekorienė, taip pat Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis 

papasakojo apie socialinių paslaugų teikimą, kasdieninį skyriaus darbą bei socialinio darbuotojo 

profesijos pasirinkimą. Visi atėję į Atvirų durų dieną maloniai buvo priimti ir Civilinės metrikacijos 

skyriuje, kur skyriaus vedėja Lilija Valaitienė išsamiai papasakojo apie skyriaus veiklą, parodė 

santuokų salę, supažindino su civilinės metrikacijos vedama statistika. Mokinių grupes lydėjo 

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Milukienė, Komunikacijos skyriaus vyriausiosios 

specialistės Gintarė Vaitiekutė ir Ingrida Jokšienė. Nuo 2007-ųjų metų spalio 10 d. Lietuvoje 

minima Vietos savivaldos diena, kuri yra ne tik savivaldybių tarnautojų profesinė šventė, bet kartu 

ir visų Savivaldybėje gyvenančių žmonių šventė, nes visi dalyvaujame sprendžiant savivaldos 

reikalus: renkame Savivaldybės tarybą, laisvai ir savarankiškai tvarkomės savo teritorijoje, 

rūpinamės bendruomenės problemomis ir padedame jas spręsti. Džiugu, jog Šilutės rajono jaunimas 

yra aktyvus, o pedagogai prisideda prie pilietiškumo ugdymo bei savivaldos svarbos suvokimo.  
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2011-11-16 UNESCO lapkričio 16-ąją paskelbė Tarptautine tolerancijos diena. Minėdami 

Tarptautinę tolerancijos dieną, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokiniai pastatė gyvą Tolerancijos 

laivą. Per dailės pamokas, padedami mokytojos Jūratės Leonienės, mokiniai išlankstė daugiau nei 
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300 mažų laivelių, o Mokinių tarybos iniciatyva lapkričio 16–ąją jie buvo išdalinti 5-9 klasių 

mokiniams ir papasakota, kokia yra tikroji tolerancijos žodžio prasmė, kodėl svarbu kalbėti apie 

toleranciją ir minėti šią dieną. Pasiūlymas daryti vieną didelį laivą iš kartono, spalvoto popieriaus ar 

kitokių medžiagų subrandino kitokią idėją – pastatyti „gyvą“ laivą iš gimnazijos mokinių ir 

mokytojų. Paskatinti direktorės pavaduotojos ugdymui Rimos Poškienės ir technologijų mokytojo 

Vaidoto Didžiūno, mokyklos kieme susibūrę gimnazijos mokiniai ir mokytojai „virto“ puikiu 

Tolerancijos laivu, kuriame visi gyvena taikiai ir, nepaisydami skirtumų, yra draugiški ir 

tolerantiški vieni kitiems. 

 

Tolerancijos dieną minėjo ir Šilutės pirmoji gimnazija bei kitos švietimo ugdymo įstaigos. 

2011-11-18 Šilutės rajono savivaldybė 2010 m. birželio 1 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su 

Lietuvos mokslų akademija. Sutartyje numatyta remti bei skatinti atstovų ryšius, keistis aktualia 

informacija, mokslinio darbo rezultatų pritaikymu Savivaldybėje.  

 

Lietuvos mokslų akademijos žymūs mokslininkai 2011-01-20 lankėsi Šilutės rajono savivaldybėje, 

jos įstaigose vyko diskusijos, konsultacijos, bendravimas su specialistais. Šilutės bendruomenės 

atstovai turėjo galimybę užduoti klausimų akademikams, diskutuoti jiems rūpimomis temomis. 

 

Vilniuje, lapkričio 18 d., įvyko Šilutės diena Lietuvos mokslų akademijoje, jos metu pristatyta 

programa „Demokratiškumo, verslumo, raiškos įvairovės siekiamybės Šilutės krašte“. 
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Tarptautinė bibliotekų asociacijų ir institucijų federacija (IFLA), kurios tikroji narė yra ir Lietuvos 

bibliotekininkų draugija (LBD), 2012 metų rugpjūčio 8-10 dienomis rengia IFLA lydinčiąją 

konferenciją Lietuvoje. Ta proga Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka jau gavo tarptautinį 

pakvietimą 2012 metų rugpjūčio 10 dieną priimti iš viso pasaulio atvykstančių bibliotekinių 

specialistų delegaciją Pamario bibliotekoje. Atsižvelgdami į tai, kad šilutiškiai kvietimą – siūlymą 

priėmė, o lydimosios IFLOS konferencijos Lietuvoje tema yra „Bibliotekos tinkluose: kūrimas, 

dalyvavimas ir bendradarbiavimas“, Pamario bibliotekininkai ruošiasi svečiams pristatyti savo 

sėkmingos partnerystės veiklas su regiono bendrojo lavinimo bei ikimokyklinio ugdymo 

institucijomis, taip pat bendrų idėjų kūrimo ir realizavimo sistemą su regiono Nevyriausybinio bei 

verslo sektoriaus atstovais. 
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