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Nuostatos
Lietuvos Respublikos bendrajame plane numatytas rekreacinių
teritorijųdiferencijavimas, naudojimas ir kryptys bei tvarkymas priklauso nuo šių
pagrindiniųveiksnių:
1) gamtinės aplinkos išteklių turtingumo,
2) kultūros paveldo turtingumo,
3)esamo rekreacinės infrastruktūros išvystymo lygio,
4) vietos gyventojų ekonominiųgalimybių,
5) aplinkos sveikumo,
6) aplinkos ekologinio atsparumo,
7) socialinėsaplinkos saugumo,
8) rekreacinio aptarnavimo tradicijų.
Pagal šiuos veiksnius išskirta40 rekreacinių resursinių arealų, kurių ribasdaugiausiai
lemia rekreacinis gamtinės bei kultūrinės aplinkos turtingumas. Rekreacijos(turizmo)
teritorinės plėtros galimybės numatytos pagal arealų patrauklumo kategorijasir
rekreacinės plėtros potencialą. Nustatyta, kad Šilutės rajono savivaldybė patenka į
vidutinio potencialo Pagėgių-Šilutės rekreacinį arealą, priklausantį regioninės reikšmės
rekreacinėmssistemoms.
1. Regioninio parko reikalavimai neleidžia įrengti daugiau kempingų, kurie yra
neišvengiami turizmo plėtrai. Šiuo metu (2010 m., galimybių studijos rengėjų pastaba)
yra nepilnai įrengtas kempingas tik Ventėje. Kadangi kempingai, moteliai nėra
tiesioginiai susisiekimo sistemos analizės objektai, tai perspektyviniuose turizmo ir
pakelės aptarnavimo infrastruktūros plėtros planuose turėtų atsirasti kempingas
Šilutėje, moteliai prie pagrindinių krašto kelių ties svarbiausiomis gyvenvietėmis.
2. Per Šilutės rajoną praeina tarptautinės tranzitinės Eurovelo kategorijos dviračių
trasos EV-10 dalis. Ji sutampa su nacionalinės reikšmės Vakarų Lietuvos žiedo (325
km, 40 km Šilutės rajone) dviračiųtrasosKlaipėda-Palanga-Mosėdis-Žemaitijos
nacionalinis parkas-Gargždai-Priekulė- Šilutė-Nemuno deltos regioninis parkas,
Uostadvaris-Nida (keltu)-Neringa-Klaipėda dalimi. Šilutėsir Klaipėdos rajonų
savivaldybės inicijavo Vakarų Lietuvos žiedo trasos korekciją per Gargždus-PriekulęDreverną-Kintus-Ventę-Šilutę, kad atsispindėtųkaimo turizmo centrai. Šilutės rajone
taip pat yra nacionalinėsreikšmės Nemuno dviračių kelio „Nemuno vėrinio“
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trasaPagėgiai-Šilgaliai-Stoniškiai-Usėnai-Paleičiai-Juknaičiai-Šilutė-RusnėUostadvaris,Nemuno turistinės trasos Rusnės žiedas. Šių takų modernizavimui ar naujų
atkarpų įrengimui turėtų būti skiriamas pagrindinis dėmesys.
3. Parengti Kintų, Vilkyčių, Saugų, Gardamo, Rusnės, Vainuto, Juknaičių, Katyčių ir
Usėnų („c“ kategorijos vietinių centrų) specialieji planai. Šiems centrams taikomas
inžinerinių tinklų, viešosios infrastruktūros plėtotės prioritetas, įvertinant tradicines
žemės ūkio, kaimo turizmo, rekreacijos ir kitas viešąsias paslaugas aplinkinėms
teritorijoms.
4. Tikslinga numatyti mokesčių lengvatas ir kitas skatinimo priemones, pritaikant
kaimo turizmui sodybas, įsikūrusias vaizdingumu pasižyminčiose kaimo vietovėse,
pasižyminčias etnoarchitektūrine verte ir autentiškumu bei puoselėjančias gyvąsias
etnokultūros tradicijas.
5. Tikslinga rengti specialias programas, skirtas šiam regionui būdingo tradicinės
medžio statybos ir kitų amatų bei verslų, susijusių su kultūriniu turizmu ir kultūros
paveldo objektų atgaivinimu, plėtotei.
6. Bendrajame plane išskiriamos geosistemų stabilizavimo mazgai ir juostos – želdinių
masyvai bei grupės,natūralios pievos, pelkės bei kiti vertingi stambiųjų geosistemų
ekotopai. Pagrindinė šių teritorijų naudojimo kryptis yra tausojantis miškų ūkis, taip
pat veikla, susijusi su racionaliu šalutinių miško išteklių panaudojimu, poilsinis
turizmas bei kitų pasyvesnių rekreacijos krypčių vystymas.
7. Kaimo turizmo ir turistinio potencialo teritorijoje (Nemuno deltos regioninis parkas,
Švėkšnos apylinkės) sodybas pritaikyti kaimo turizmui, netradicinių augalų auginimui
(vaistkrūmius, šiltnamines ir lauko daržoves, vaistinius augalus, grybus).
Bendrojo plano sprendiniuose akcentuojami šie turizmo verslo vystymui įtakos turintys
sprendiniai kultūros paveldo srityje:
1. paveldo objektų išsaugojimas bei panaudojimas, tame tarpe ir kultūrinio turizmo
aspektu.
2. Šilutės rajono savivaldybės kultūros paveldo išsaugojimo rėmimą derinti ir su
Nacionaline turizmo programa, Kultūrinio turizmo programa bei agroturizmo (poilsio
kaimiškoje aplinkoje) plėtote. Ypatingai atkreiptinas dėmesys į Rusnę ir Minijos
kaimą.
3. siūloma įrengti pėsčiųjų takus Rusnėje ir įgyvendinti dviračių turizmo trasų
projektus: „Nemuno dviračių kelias“, „Vakarų dviračių žiedas“, „Kuršių kelias“ (100
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km).
4. Gailaičių, Jurgaičių, Šiūparių, Akmeniškių, Juodžių, Venckų piliakalnius su
gyvenvietėmis taip pat vertingiausius pavienius piliakalnius būtina pritaikyti
kultūriniam, pažintiniam turizmui.
5. Atitinkamų urbanizuotų vietų ir kaimų (kultūros paveldo vietovių) apsaugai, teisės
aktais nustatyta tvarka, turi būti steigiami kultūriniaidraustiniai. Todėl būtina parengti
Šilutės miesto istorinės dalies, Rusnės miesto istorinės dalies, Rusnės miesto istorinės
dalies vad. Skirvytėle, Katyčių miestelio istorinės dalies, Minijos kaimo gyvenvietės
specialiuosius planus, kurie patikslintų teritorijų ribas bei apsaugos zonas, užtikrintų
šių teritorijų išsaugojimą bei įteisintų paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių
tvarkymo priemonių sistemą.
6. Parengti Šilutės dvaro sodybos, vad. Šojaus specialųjį planą, kuris užtikrintų šios
dvaro sodybos išsaugojimą ir pritaikymą bei įteisintų paveldosaugos reikalavimus ir
konkrečių tvarkymo priemonių sistemą. Čia siūloma įkurti Mažosios Lietuvos
regioninį kultūros centras (jis regionui gyvybiškai reikalingas).
7. Reikia organizuoti parengimą Švėkšnos dvaro sodybos, Macikų dvaro sodybos,
Vilkėno dvaro sodybos bei Stemplių dvaro sodybos fragmentų specialiųjų planų, kurie
užtikrintų šių dvaro sodybų išsaugojimą, pritaikymą bei įteisintų paveldosaugos
reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą.
8. Būtina periodiškai organizuoti piliakalnių tvarkymą ir juos supančias teritorijas,
numatant turistinių maršrutų vystymui panaudojimo galimybę.
Sprendiniuose Šilutės miestui akcentuojami šie turizmo vystymo aspektai:
1. Lyguminį miesto reljefą paįvairina Šyšos upės slėnis – pagrindinė miesto turistinė
rekreacinė ašis. Slėnyje įkurtas miesto parkas. Kairiajame Šyšos krante Tulpių gatvėje
išlikęs Šilutės dvaro parkas – kultūros paveldo teritorija.
2. Šilutės miesto teritorijoje dvi valstybinės reikšmės dviračių trasos, kurioms turėtų
būti teikiamas prioritetinis dėmesys (tai Pajūrio dviračių trasa Palanga–Šilutė ir
Nemuno dviračių žiedas Šilutė–Kaunas.
3. Šilutės rajonas ir miestas turi itin palankias sąlygas vandens transporto
panaudojimui, vystant žvejybos, pažintinio ir tarptautinio turizmo verslą. Nemuno
deltos regioninis parkas sudarovisas prielaidas urbanizacijos procesų stabdymui ir
gerųgamtinių sąlygų palaikymui. Vidausvandens transportas išliks labai
patrauklikeleivių ir krovinių pervežimuose, todėl Šilutės vandensuosto svarba išliks
90

Dokumento
tipas

Dokumento
pavadinimas

Dokumento
priėmimo
duomenys

Specialusis
planas

Šilutės miesto
neužstatytų
teritorijų
kraštovaizdžio
formavimo
specialusis
planas

2014 m.
liepos 31 d.
Šilutės
rajono
savivaldybės
tarybos
sprendimas
Nr. T1-2197

Specialusis
planas

Šilutės miesto
vandens
turizmo
specialiojo
plano
koncepcija

2014 m.
liepos 31 d.
Šilutės
rajono
savivaldybės
tarybos

Nuostatos
pakankamai didelė. Pagrindiniai vandens maršrutai, tiesiogiai įtakojantys miesto
susisiekimosistemąbūtų: Šilutė–Rusnė–Nida; Šilutė–Rusnė–Kintai.
4. Šilutėje yra aerodromas, turintis asfaltbetonio 500 m ilgio ir 25 m pločio lėktuvų
pakilimotaką, priklausantįKrašto apsaugos ministerijos Savanoriškos krašto apsaugos
aviacijos eskadrilei. Būtina parengtiŠilutės aerodromo plėtros strategiją, būtina aiškiau
apibrėžti aviacijos klubo veiklosvystymo kryptis, sudaryti sąlygas vykdyti turistams
skirtus komercinius bei užsienio piliečių mokymo skraidymus.
Šiame specialiajame plane nėra nurodomos atskiros turizmo ar turizmo vystymo
prioriteto zonų, tačiau pažymimos neužstatytos teritorijos, kuriose apibrėžiamos
prioritetinės kraštovaizdžio formavimo kryptys – rekreacinė, turizmo aptarnavimo,
bendrojo naudojimo:
1. Teritorija pietinėje miesto dalyje, prie uosto ir Rusnės gatvės (agrarinė, rekreacinė
prioritetinės kraštovaizdžio formavimo kryptys; rekreacinė, uosto aptarnavimo
visuomeninė ir technologinė-inžinerinė teritorijų naudojimo funkcijos).
2. Teritorija tarp Pievų g. ir Šyšos upės (rekreacinė prioritetinė kraštovaizdžio
formavimo kryptis; rekreacinė, uosto aptarnavimo visuomeninė ir technologinėinžinerinė teritorijų naudojimo funkcijos).
3. Miškas Nemuno gatvės rajone (miesto miškų prioritetinė kraštovaizdžio formavimo
kryptis; rekreacijai pritaikomų miškų teritorijų naudojimo funkcija).
4. Teritorijos prie Šyšos užtvankos ir Žemaičių Naumiesčio gatvės (rekreacinė
prioritetinė kraštovaizdžio formavimo kryptis; rekreacinė, turizmo aptarnavimo
teritorijų naudojimo funkcijos).
5. Teritorija prie istorinio geležinkelio tilto per Šyšą (rekreacinė, bendrųjų viešųjų
erdvių formavimo prioritetinės kraštovaizdžio formavimo kryptys; rekreacinė,
bendrojo naudojimo, želdynų teritorijų naudojimo funkcijos).
Pagrindinis Šilutės miesto vandens turizmo išteklius – Šyšos upė (Nemuno dešinysis
intakas). Nuo Šilutės ikižiočių upė naudojama laivybai. Vandens kelionė šia upe tinka
pradedantiesiemsvandens turistams. Rekomenduojamos plaukimo priemonės baidarės, kajakai,pripučiami laiveliai, kanojos. Maršrutas tinka vienos dienos kelionei.
Vandens turizmo išteklius stiprina architektūrinės, etnografinės vietos, žalieji
rekreaciniai plotai.
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Šilutės mažųjų laivų uostas (marina) yra Šilutės miesto vakarinėje dalyje, 5 km
aukštynŠyšos upe nuo jos žiočių Atmatos upėje ir apie 13 km nuo Kuršių marių. Iš
uostolengvai pasiekiamas Nemuno deltos upių tinklas, Kuršių Marios ir Baltijos
jūra.Sausuma į uostą atvažiuojama 141 keliu Kaunas–Jurbarkas–Klaipėda, pasukant
įŠilutės miestą. Šilutės mažųjų laivų uostas turi 100 mažųjų laivų stovėjimo vietų,
laivųiškėlimo–nuleidimo slipą ir įrangą, elektros, vandens tiekimo, balastinių
vandenųišpumpavimo galimybes. Neplaukiojimo sezono metu laivai gali būti saugomi
patalpojeir krante. Uoste teikiamos skalbyklos, tualeto, dušo, telefono, interneto
paslaugos.
Sudarant palankesnes individualaus keliavimo po šalį sąlygas tikslinga
išvystytinacionalinius, regioninius bei rajoninius (lokalinius) turizmo maršrutus
(turizmo trasas),plėtoti esamus ir kurti naujus turizmo traukos centrus, rekreacines
vietoves su geraiišvystyta rekreacine infrastruktūra:
1. Europos Sąjungos šalyse automobilių turizmas nėra išskiriamas į atskirą
turizmosegmentą, jose nėra planuojamos automobilių turizmo trasos, jų plėtrą būtų
galima sietitik su bendros kelių infrastruktūros plėtra.
2. Gerai išvystytas dviračių trasų tinklas su visa infrastruktūra skatintų aktyvaus poilsio
turizmo plėtrą ir didintų turistų srautus.
3. Šyšos upės atkarpa Šilutės miesto ribose pagal panaudojimą vandens turizmui
skiriama įdvi dalis – vakarinė miesto riba, mažųjų laivų uostas, tiltas į Rusnę – laivyba
daugiausiasavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Toliau iki rytinės miesto ribos –
nesavaeigėmisplaukiojimo priemonėmis.
Vandens turizmo plėtra Šilutės mieste išimtinai susijusi su Šyšos upe ir jos
panaudojimolaivybai galimybėmis. Upės panaudojimo vandens turizmui galimybes
smarkiai išplečiageografinės vietos ypatumai bei jos jungtis su didžiuoju vandens
keliu: Nemuno žiotys,Kuršių marios, Baltijos jūra. Tokiu būdu Šilutės miestas, nors ir
būdamas apie 5kilometrus nutolęs nuo valstybinės reikšmės vidaus vandens kelio
Nemuno upe, perŠyšos upę (vietinės reikšmės vidaus vandenų keliu) turi puikų ryšį
plėtoti vandensturizmą visomis kryptimis.
Šyšos upės atkarpa Šilutėje – tai vandens turizmo trasa, vandens kelias,
apjungiantisrekreacinio funkcinio prioriteto zonas, turizmo aptarnavimo centrus į
bendrą rekreaciniųteritorijų sistemą mieste.

Patikrinta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (2015 m. vasario 27 d. Nr. TP1-296)
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Šyšos upė juosia pietinę Šilutės miesto dalį. Upės ilgis miesto ribose yra apie
5863metrus. Pagal upės gamtinės ir urbanistinės aplinkos pobūdį, jos panaudojimo
vandensturizmui galimybes bei svarbą miesto kontekste, galima būtų išskirti atskirus
upėsruožus miesto teritorijos ribose:
- I ruožas: Miesto vakarinė riba ir Šilutės mažųjų laivų uostas - tiltas į Rusnę(1653 m);
- II ruožas: Tiltas į Rusnę – senasis geležinkelio tiltas (3022 m). Šiaiteritorijai
parengtas ir patvirtintas Šilutės miesto istorinio parko detalusis planas,kuriame
numatyta atkurti daugelį buvusių parko funkciją, esamus kultūros ir sportoskyriaus
pastatus pritaikyti sportinei, komerciniai veiklai, atkurti buv. šaudyklosfunkciją ar
įrengti muziejų po atviru dangumi. Numatytas sklypas ilgalaikių rekreaciniųobjektų
statybai (numatomas kempingas ar kitas nakvynės paslaugų objektas).Numatomas
sklypas sveikatingumo kompleksui su turizmo informaciniu centru.Planuojamas
treniruočių aikštynas, vandens turistų stovyklavietė, riedučių ir riedlenčiųįrenginiai;
- III ruožas: Senasis geležinkelio tiltas - miesto rytinė riba (1188 m). Tai
labiausiainesutvarkytas upės ruožas Šilutės mieste, nors jo potencialas vystyti vandens
turizmąyra pakankamai didelis. Didžiausią vertę ir potencialą plėtojantvandens turizmą
šiame vandens kelio ruože turi senoji Šyšos užtvanka (Senasis Šilutėsmalūnas) ir upės
senvagių grandinė tarp sodų bendrijos teritorijos ir buv.Rajkoopsąjungos sandėlių.
Rekreacinėmis vietos potencialas yra didžiulis. Kartu tai irvandens turizmo galimybių
plėtojimo teritorija, kuri, turėdama gausias poilsio gamtojegalimybes, turi kartu ir
potencialias galimybes išvystyti baidarių, irklinių valčių ir kitųnemotorinių vandens
transporto priemonių turizmą.
Specialiajame plane akcentuojamos šios susisiekimo galimybės:
1. keliais (pagal numatytą gatvių tinklą, labiausiais tarnaujančiam vietos gyventojų
poreikiams) ir viešuoju transportu (įskaitant priemiestinį ir tarpmiestinį aptarnavimą,
viešojo transporto keleivių aptarnavimo mazgus).
2. geležinkeliu (nenaudotinas turizmo vystymui).
3. vandeniu. Perspektyvoje numatoma toliau plėtoti vidaus vandens transportą,
organizuojant naujus patraukliusmaršrutus, prižiūrint bei plėtojant infrastruktūrą.
Vandens transporto plėtrai labai svarbus naujųprieplaukų įrengimas bei esamų
modernizavimas Šilutės rajone esančiuose vandens keliuose.Susisiekimo sistemai
patrauklūs maršrutai galėtų būti Šilutė–Rusnė–Nida bei Šilutė–Rusnė–Kintai.Šilutės
mieste numatoma rezervuoti teritoriją naujam Šilutės uostui įrengti į vakarus nuo
dabaresančio mažųjų laivų uosto pagal Šilutės rajono bendrojo plano sprendinius.
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4. dviračiais. Šilutės miestas pagal savo dydį ir reljefą yra idealus susisiekimui
dviračiais vystyti. Dviračių takai įrengiami pagal pagrindines gatves, sujungiant
pagrindines gyvenamąsias, viešosios paskirties objektų, lankytinų objektų vietas.
5. oru. Greta Šilutės, šalia Armalėnų kaimo 18 m virš jūros lygio yra įrengtas
1Akategorijos aerodromas, turintis 490 m ilgio ir 25 m asfaltbetonio pakilimo taką, bei
750 m ilgio ir100 m pločio grunto pakilimo taką. Šiuo aerodromu naudojasi Šilutės
aviacijos klubas, turintisnemažai sklandytuvų bei kelis lėktuvus. Aerodromo
infrastruktūra leidžia priimti sportiniuslėktuvus. Siūloma parengti Šilutės aerodromo
plėtros strategiją, kuri išnagrinėtų skrydžių valdymocentro įrengimo, kilimo – tūpimo
tako prailginimo ir rekonstrukcijos, aerodromo pritaikymoskrydžiams tamsiu paros
metu, aptarnavimo infrastruktūros įrengimo ir kitus klausimus
Svarbiausias Macikų gyvenvietės specialiojo plano sprendinių elementas yra gatvių
tinklo karkasas,kuris suformuoja aiškią gyvenvietės struktūrą, transporto srautų
paskirstymą bei sudaro gerassąlygas teritorijų urbanizavimui. Šilutės rajono
savivaldybės teritorijos bendrajame plane pažymima, kad savivaldybėje vietinio ir
tarptautinio turizmo plėtrai labiausiai palankus kelių, dviračių ir vandens trasos, todėl
svarbiausios yra šios siūlomos specialiojo plano priemonės:
1. Svarbiausių Macikų gyvenvietės gatvių tinklą formuos B2, C2 ir D1 kategorijosgatvės
(Krašto kelios Nr. 141 tęsinys, Žemaičių Naumiesčio, H. Zudermano, Dvaro, Vilties,
Pienių, Verdainės, Plytinės, Vytauto Kamanto ir kitos D1 kategorijos g.).
Kelių infrastruktūros srityje prioritetas išlieka gatvių asfaltavimas, šaligatvių įrengimas
ir eismo saugumo priemonių diegimas, viešojo transporto tinklo stiprinimas.
2. Įgyvendinant darnios transporto sistemos strategiją, būtina skirti daugiau dėmesio
susisiekimuipėsčiomis ir dviračiais. Šalia Žemaičių Naumiesčio gatvės yra esamas
dviračių takas, vedantisŠilutės miesto link. Be šio urbanizuotose ir urbanizuojamose
teritorijose numatomas naujas,vedantis Dvaro ir H. Zudermano gatvėmis.
Galimybių studijos rengėjai pažymi, kad turizmo išteklių koncentracijos ir tikslingumo
požiūriu, perspektyviausia yra Krašto kelios Nr. 141 tęsinys, Žemaičių Naumiesčio, H.
Zudermano, Dvaro/ Vilties, Žemaičių Naumiesčio tako įrengimas ir sužiedinimas,
kadangi būtent šioje gyvenvietės dalyje formuojami pagrindiniai kultūros turizmo
potencialo objektai.
1.Vandens telkinių pakrančių tvarkymas gyvenvietėse (fin. šaltinis – ES pramos lėšos
(toliau – ES), suma –750 tūkst. Lt, vykdytojas – Ūkio skyrius, seniūnijos).
2. Uostadvario vasaros ir Vorusnės vasaros polderių renovavimas, pritaikant turizmui

Nuorodos

http://www
.infolex.lt/s
ilute/Defau
lt.aspx?Id=
3&DocId=
27850

http://www
.infolex.lt/s
ilute/Defau
94

Dokumento
tipas

Dokumento
pavadinimas
metų
strateginis
plėtros planas

Dokumento
priėmimo
duomenys
rajono
savivaldybės
tarybos
sprendimas
Nr. T1-922

Nuostatos

Nuorodos

(fin. šaltinis – ES, suma – 3 800 tūkst. Lt)
3. Veiviržo draustinio ir kt. pažintinių takų sukūrimas ir įrengimas (fin. šaltinis – ES,
suma – 1 800 tūkst. Lt, vykdytojas – Nemuno deltos regioninis parkas, Ūkio skyrius).
4. Poilsio aikštelių prie lankytinų objektų gamtoje (prie dviračių ir pasivaikščiojimo
takų) ir vandens telkinių (vandens turizmo trasų) įrengimas ir priežiūra (fin. šaltinis –
ES, suma – 2 000 tūkst. Lt, vykdytojas – Architektūros ir urbanistikos skyrius).
5. Nuorodų apie lankytinus objektus įrengimas ir priežiūra (fin. šaltinis – Savivaldybės
biudžeto lėšos (toliau – SB), suma – 27 tūkst. Lt, vykdytojas – Kultūros skyrius,
seniūnijos).
6. Pažintinių takų: Nendrių ratai, Aukštumalos, Žalgirių, Pakalnės ir kt. renovavimas
(fin. šaltinis – ES, suma – 200 tūkst. Lt, vykdytojas – Nemuno deltos regioninis parkas,
Ūkio skyrius).
7. Auto turizmo trasų „Pajūrio parkų žiedas“: Ventės (ŠV) kilpa, Šilininkų (PR) kilpa,
Rusnės (C) kilpa įrengimas (fin. šaltinis – SB, suma – 90 tūkst. Lt, vykdytojas – TIC,
Architektūros ir urbanistikos skyrius).
8. Rekreacinių takų įrengimas ir jų priežiūra (fin. šaltinis – SB, suma – 350 tūkst. Lt,
vykdytojas – Ūkio skyrius).
9. Vandens turizmo centrų vystymas (fin. šaltinis – ES, suma – 5 000 tūkst. Lt,
vykdytojas – Ūkio skyrius).
10. Žvejybos ir vandens turizmo rūšių sąsajų stiprinimas bei naujos strategijos
parengimas (fin. šaltinis – ES, suma – 50 tūkst. Lt, vykdytojas – Planavimo ir plėtros
skyrius, Kultūros skyrius).
11. Senųjų amatų verslo pritaikymas turizmui seniūnijose edukacinei ir turizmo
populiarinimo veiklai (fin. šaltinis – SB, suma 18 tūkst. Lt, vykdytojas – Amatų
centras, Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras, Salos etnokultūros ir informacijos
centras, Žemaičių krašto etnokultūros centras, Šilutės muziejus).
12. Parkų atnaujinimas ir jų pritaikymas turizmui (fin. šaltinis – ES, suma 1 500 tūkst.
Lt, vykdytojas – Planavimo ir plėtros skyrius, Turizmo informacinis centras).
13. Turistinių maršrutų kūrimas, įregistravimas ir įtraukimas į tarptautinius ir
respublikinius tematinius turizmo kelius (fin. šaltinis – SB, suma – 135 tūkst. Lt,
vykdytojas – Planavimo ir plėtros skyrius, Turizmo informacinis centras, Kultūros
skyrius).
14. Vykdoma priežiūra, bendradarbiaujant su savininkais bei juos konsultuojant,
siekiant išsaugoti Rusnės medinę architektūrą, ją pritaikant kultūriniam turizmui (fin.
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šaltinis – valstybės biudžeto lėšos (toliau – VB), suma – 8 000 tūkst. Lt, vykdytojas –
Planavimo ir plėtros skyrius, Kultūros skyrius, Rusnės seniūnija, Salos etnokultūros ir
informacijos centras).
15. Tarptautinio memorialo Macikuose įkūrimas ir Šilutės muziejaus filialo
sutvarkymas (fin. šaltinis – ES ir SB, suma – 2 000 tūkst. Lt – ES ir 20 tūkst. LT – SB,
vykdytojas – Planavimo ir plėtros skyrius, Šilutės muziejus, Šilutės seniūnija).
16. Edukacinių programų, paslaugų sukūrimas kultūrinio turizmo paslaugų vartotojams
(fin. šaltinis – SB ir kiti finansavimo šaltiniai (toliau – KT), suma – 63 tūkst. Lt – SB ir
288 tūkst. Lt – KT, vykdytojas – Turizmo informacijos centras, kultūros centrai,
Šilutės muziejus).
17. Atraktyvaus kultūrinio turizmo kelio „Vėtrungių kelias“ sukūrimas ir
įgyvendinimas (fin. šaltinis – SB ir KT, suma – 27 tūkst. Lt – SB ir 770 tūkst. Lt – KT,
vykdytojas – Kultūros skyrius, Šilutės kultūros ir pramogų centras, Kintų Vydūno
kultūros centras, Salos etnokultūros ir informacijos centras, Šilutės muziejus).
18. Kultūros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo turizmui strategijos atnaujinimas (fin.
šaltinis – SB, suma – 450 tūkst. Lt, vykdytojas – Kultūros skyrius, seniūnijos, kultūros
centrai, Šilutės muziejus).
19. Šilutės savivaldybės muziejų modernizavimas, ekspozicijose pritaikant „gyvų
muziejų“ idėją (fin. šaltinis – ES, suma – 4 000 tūkst. Lt, vykdytojas – Planavimo ir
plėtros skyrius, Šilutės muziejus, Žemaičių krašto etnokultūros centras, Kintų Vydūno
kultūros centras).
20. Pažintinių-tematinių turų turizmo organizatoriams, kultūros darbuotojams, turizmo
informacijų centrams bei žiniasklaidai organizavimas (fin. šaltinis – SB, suma – 45
tūkst. Lt, vykdytojas – Planavimo ir plėtros skyrius, TIC).
21. Senųjų kapinių tvarkymas (fin. šaltinis – SB ir VB, suma – 771 tūkst. Lt – SB ir 18
tūkst. Lt – VB, vykdytojas – Seniūnijos).
22. Turizmo išteklių duomenų bazės, atitinkančios Nacionalinės turizmo informacijos
sistemos reikalavimus, palaikymas ir savalaikis atnaujinimas (fin. šaltinis – SB, suma –
9 tūkst. Lt, vykdytojas – Planavimo ir plėtros skyrius, TIC).
23. Turizmo paslaugų paketo sukūrimas (fin. šaltinis – SB, suma – 135 tūkst. Lt,
vykdytojas – Planavimo ir plėtros skyrius, TIC).
24. Tyrimo atlikimas, siekiant nustatyti potvynio turizmo infrastruktūros poreikius ir
objektų spektrą, ir inicijavimas infrastruktūros sukūrimui (fin. šaltinis – ES, suma –
450 tūkst. Lt, vykdytojas – Planavimo ir plėtros skyrius).
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25. Ornitologinio turizmo populiarinimas (fin. šaltinis – SB, suma – 90 tūkst. Lt,
vykdytojas – Planavimo ir plėtros skyrius, TIC).
26. Vandens turizmo populiarinimas (fin. šaltinis – SB, suma – 90 tūkst. Lt, vykdytojas
– Planavimo ir plėtros skyrius, TIC, Nemuno deltos regioninis parkas, Rusnės Kaimo
turizmo draugija).
27. Paukščių stebėjimo infrastruktūros vystymo projekto parengimas ir įgyvendinimas
(fin. šaltinis – ES, suma – 450 tūkst. Lt, vykdytojas – TIC, Nemuno deltos regioninis
parkas, NVO).
289. Bendros apgyvendinimo paslaugų rezervavimo sistemos, įtraukiant viešbučius,
kaimo turizmo sodybas bei teikiant informaciją apie poilsio galimybes, sukūrimas ir
įdiegimas (fin. šaltinis – SB, suma – 27 tūkst. Lt, vykdytojas – Planavimo ir plėtros
skyrius, TIC).
29. Turizmo verslo atstovų dalyvavimo verslo parodose ir misijose rėmimas ir
skatinimas (fin. šaltinis – SB, suma – 18 tūkst. Lt, vykdytojas – Planavimo ir plėtros
skyrius, TIC).
30. Interaktyvaus lankytinų traukos objektų sąrašo parengimas ir duomenų bazės
sukūrimas internetinėje erdvėje (fin. šaltinis – SB, suma – 9 tūkst. Lt, vykdytojas –
Planavimo ir plėtros skyrius, Komunikacijos skyrius).
31. Kurortinės teritorijos statuso siekimas (fin. šaltinis – ES, suma – 1 000 tūkst. Lt,
vykdytojas – Architektūros ir urbanistikos skyrius).
32. Turizmo plėtros programos parengimas (fin. šaltinis – ES, suma – 50 tūkst. Lt,
vykdytojas – Planavimo ir plėtros skyrius, TIC).
33. Rusnės salos turizmo vystymo galimybių studijos parengimas (fin. šaltinis – ES,
suma – 50 tūkst. Lt, vykdytojas – Planavimo ir plėtros skyrius).
34. Šilutės miesto parko sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai (fin. šaltinis – ES, suma
– 5 000 tūkst. Lt, vykdytojas – Planavimo ir plėtros skyrius, Ūkio skyrius,
Architektūros ir urbanistikos skyrius, Kultūros skyrius).
1. Parengti ir išleisti rajono vandens kelių žemėlapį su vandens turizmo paslaugų
teikėjų informacija (fin. šaltinis – SB ir KT).
2. Informacijos apie poilsio galimybes rajone teikimas į leidinius (fin. šaltinis – SB ir
KT).
3. Turizmo paslaugų maršrutų sukūrimas (fin. šaltinis – SB ir KT).
4. Surinkti išskirtinę informaciją turistams apie visus lankomiausius kultūrinius –
istorinius objektus ir vietoves (fin. šaltinis – SB ir KT).
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5. Turistinių maršrutų įtraukimo į tarptautinius ir respublikinius tematinius turizmo
kelius inicijavimas (fin. šaltinis – SB ir KT).
6. Populiarinti ornitologinį ir konferencinį turizmą rajone (fin. šaltinis – SB).
7. Žuvienės virimo čempionatas (fin. šaltinis – SB).
8. Kuršių maratonas (fin. šaltinis – SB).
9. Organizuoti patraukliausių ir geriausių turizmo paslaugų teikėjų rinkimų ir
originaliausių turizmo produktų konkursus (fin. šaltinis – SB ir KT).
10. Turizmo plėtros projektų parengimas (galimybių studijos, investiciniai projektai,
energ. auditai) (fin. šaltinis – SB).
11. Turizmą skatinančių projektų įgyvendinimas (fin. šaltinis – SB).
12. Turizmo išteklių duomenų bazės, atitinkančios Nacionalinės turizmo informacijos
sistemos reikalavimus sukūrimas ir palaikymas, bei savalaikis šios informacinės
sistemos atnaujinimas bei garantavimas (fin. šaltinis – SB ir KT).
13. Šilutės TIC galimybių turistų aptarnavimui išplėtimas, sezono metu didinant
turistus aptarnaujančių darbuotojų skaičių (fin. šaltinis – SB ir KT).
14. Ekskursijų ir individualių maršrutų sudarymas ir organizavimas po Šilutės rajoną
(fin. šaltinis – SB ir KT).
15. Susitikimas su turizmo verslo atstovais „Turistinio sezono pradžia“ ir „Praėjusios
vasaros sezono aptarimas, problemos ir pasiūlymai“ (fin. šaltinis – SB ir KT).
16. Turizmo verslo pradmenų medžiagos, skirtos Šilutės gyventojams, norintiems
užsiimti turizmo verslu, atnaujinimas (fin. šaltinis – SB ir KT).
17. Turizmo verslo konsultacijų pradedantiems ir jau veiklą vykdantiems turizmo
paslaugų teikėjams teikimas (fin. šaltinis – SB ir KT).
18. Mokymų turizmo sektoriaus darbuotojams organizavimas (fin. šaltinis – SB ir KT).
19. Populiarinti gidų paslaugas (fin. šaltinis – SB ir KT).
20. Pažintinių – tematinių turų turizmo įstaigų darbuotojams organizavimas (fin.
šaltinis – SB ir KT).
21. Turizmo informacijos sisteminis ir tiesioginis darbas su turistais Šilutės TIC ir
filiale Švėkšnoje (fin. šaltinis – SB ir KT).
22. Rajone vyksiančių kultūros ir sporto renginių planų su preliminariomis jų
programomis publikavimas Šilutės TIC interneto svetainėje www.siluteinfo.lt (fin.
šaltinis – SB ir KT).
23. Leisti informacinius leidinius turistams apie rajoną (fin. šaltinis – SB ir KT).
24. Kas dvejus metus atnaujinti ir išleisti laikraštį apie turizmo verslą Pamaryje (fin.
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25. Šilutės rajono turistinės schemos išleidimas (fin. šaltinis – SB ir KT).
26. Turizmo išteklių pristatymas tarptautinėse turizmo parodose Lietuvoje ir užsienyje
(fin. šaltinis – SB ir KT).
27. Rajono turizmo išteklių lietuvių ir užsienio kalbomis tinklapyje www.siluteinfo.lt
reprezentavimas (fin. šaltinis – SB ir KT).
28. Specializuotų turizmo informacinių paketų Lietuvos atvykstamojo turizmo
organizatoriams parengimas ir platinimas, užsienio turizmo informacijos centrams,
užsienio ambasadoms ir kitoms užsienio turizmo agentūroms (fin. šaltinis – SB ir KT).
29. Kasmetinių reprezentacinių turų po Šilutės rajoną organizavimas turizmo
organizatoriams, agentūroms, turizmo informacijos centrams, Lietuvos ir užsienio
žiniasklaidai (fin. šaltinis – SB ir KT).
30. Informacinių stendų įrengimas ir/arba atnaujinimas (fin. šaltinis – SB).
1. Įgyvendinti atnaujintą Šilutės rajono kultūros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo
turizmui strategiją (fin. šaltinis – SB ir KT).
2. Tarptautinio memorialo Macikuose įkūrimas ir Šilutės muziejaus filialo (buv.
karcerio) sutvarkymas (fin. šaltinis – SB, VB ir KT).
3. Senųjų amatų verslo pritaikymas turizmui seniūnijose edukacinei ir turizmo
populiarinimo veiklai (fin. šaltinis – SB ir KT).
4. Tautinio paveldo produktų plėtros Pamario krašte sklaida ir skatinimas (fin. šaltinis
– SB ir KT).
5. Atraktyvaus kultūrinio turizmo kelio „Vėtrungių kelias“ sukūrimas ir įgyvendinimas,
panaudojant regiono turimus kultūrinius, turistinius išteklius ir suburiant partnerių
tinklą (fin. šaltinis – SB, KT ir pajamos už suteiktas paslaugas).
1. Kartu su Šilutės TIC parengti prioritetinių Šilutės rajono kultūros paveldo objektų,
pritaikomų turizmui, sąrašą (vykdytojas – Kultūros skyrius, Šilutės TIC).
2. Bendradarbiauti su Šilutės TIC pritaikant rajono kultūros paveldą turizmui:
1) bendradarbiaujant su TIC parengti ir įgyvendinti „Šilutė pėsčiomis“ projektą;
2) bendradarbiaujant su TIC įtraukti sutvarkytus rajono kultūros paveldo objektus į
nacionalinius, regioninius ir tarptautinius turizmo bei kultūros kelius.
(Vykdytojas – Kultūros skyrius, Šilutės TIC).
3. Parengti ir įgyvendinti sienos tarp Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos ženklinimo
projektą (vykdytojas – Kultūros skyrius, Šilutės TIC).
1. Rytinio farvaterio Ventės ragas – Smeltės pusiasalis tiesimas (suma – 2 000 tūkst.
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Lt, vykdytojas – Klaipėdos r. sav., Klaipėdos m. sav., Šilutės r. sav., įgyvendinimo
laikotarpis – 2014–2020 m.).
2. Kelto prieplaukos prie Rusnės statyba (suma – 5 000 tūkst. Lt, vykdytojas – Šilutės
r. sav., Neringos sav., įgyvendinimo laikotarpis – 2014–2020 m.).
3. Ventės rago švyturio rekonstrukcija (suma – 500 tūkst. Lt, vykdytojas – Šilutės r.
sav., įgyvendinimo laikotarpis – iki 2025–2030 m.)2.
4. Plėsti infrastruktūrą Šilutės r. sav. maudyklose: Žemaičių Naumiesčio tvenkinio,
Kuršių marių ties Kintais, Atmatos upės ties Rusne, Šyšos upės Šilutės mieste (ties
Darbininkų kvartalu) (suma – 120 tūkst. Lt, vykdytojas – Šilutės r. sav., privatūs
juridiniai asmenys, įgyvendinimo laikotarpis – iki 2025–2030 m.).
5. Įrengti maudyklą Kuršių mariose Ventėje priešais automobilių stovėjimo aikštelę
(suma – 50 tūkst. Lt, vykdytojas – Šilutės r. sav., Nemuno deltos regioninio parko
direkcija, privatūs juridiniai asmenys, įgyvendinimo laikotarpis – iki 2025–2030 m.).
6. Rusnės pasiekiamumo didinimas (tyrimo dėl estakados į Rusnę statybos atlikimas)
(suma – 80 tūkst. Lt, vykdytojas – Šilutės r. sav., Lietuvos automobilių kelių direkcija,
įgyvendinimo laikotarpis – iki 2025–2030 m.).
7. Greitųjų autobusų maršruto iš Palangos tarptautinio oro uosto organizavimas į Šilutę
(suma – konkurso būdu, vykdytojas – Šilutės r. sav., įgyvendinimo laikotarpis – iki
2025–2030 m.).
8. Kempingo / stovyklavietės Nemuno deltos regioniniame parke įrengimas (Rusnėje)
(suma – 2 000 tūkst. Lt, vykdytojas – Šilutės r. sav., Nemuno deltos regioninio parko
direkcija, privatūs juridiniai asmenys, įgyvendinimo laikotarpis – iki 2025–2030 m.).
9. Turizmo maršrutų, derinant skirtingas transporto rūšis, sudarymas ir skatinimas:
Klaipėda–Autobusas–Šilutė–Rusnė–Nemuno deltos regioninis parkas–Šilutė–
Autobusas–Klaipėda (dviratis, autobusas) (vykdytojas – Klaipėdos m. sav., Šilutės r.
sav., įgyvendinimo laikotarpis – 2014–2020 m.), Klaipėda–Autobusas–Šilutė–Kintai–
Svencelė–Dreverna–Priekulė–Autobusas–Klaipėda (dviratis, autobusas) (vykdytojas –
Neringos sav., Šilutės r. sav., Klaipėdos r. sav., įgyvendinimo laikotarpis – 2014–2020
m.), Nida–Keleivių keltas–Ventainė–Ventės ragas–Kintai–Svencelė–Kintai–Ventainė–
Keleivių keltas–Nida (dviratis, keltas) (vykdytojas – Neringos sav., Šilutės r. sav.,
Klaipėdos r. sav., įgyvendinimo laikotarpis – 2014–2020 m.), Nida–Keleivių keltas–
Ventainė–Ventės ragas–Šilutė–Rusnė– Uostadvaris–Keleivių keltas–Nida (vykdytojas

.vakarukra
ntas.lt/?pag
e_id=23

Pastaba: baigiamas Ventės rago tvarkymo projektas už 3,5 mln. Eur, atidarymas birželio mėn.
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– Neringos sav., Šilutės r. sav., įgyvendinimo laikotarpis – 2014–2020 m.).
1. Plėtojant pėsčiųjų turizmą įrengti pėsčiųjų takus ir trasas Regioninio parko
kraštovaizdžiui, gamtos ir kultūros vertybėms ir gyvajai gamtai pažinti:
1) įrengti pažintinį taką Tulkiaragės vasaros polderyje, sudarant galimybes susipažinti
su agrariniu kraštovaizdžiu ir jo gamtos įvairove;
2) įrengti pažintinį taką Berštų botaniniame-zoologiniame draustinyje, sudarant
galimybes susipažinti su Berštų miško gamtos įvairove;
3) įrengti pažintinį taką Leitgirių botaniniame draustinyje, sudarant galimybes
susipažinti su botaninėmis vertybėmis;
4) papildyti Žalgirių kraštovaizdžio draustinyje esantį pažintinį taką žiedine trasa,
sudarant galimybes susipažinti su Žalgirių Rupkalvių pelke, jos gamtos įvairove ir
vieninteliu išlikusiu pelkininkų kaimu;
5) pratęsti Aukštumalės pažintinį taką, sudarant galimybes susipažinti su Europos
Bendrijos svarbos pelkių buveinėmis.
2. Plėtoti dviračių turizmą, įrengti naujus dviračių takus ir trasas Regioninio parko
kraštovaizdžiui, gamtos ir kultūros vertybėms pažinti:
1) įrengti dviračių taką iš Rusnės į Šilutę apsauginio pylimo viršumi palei Šyšą;
2) įrengti dviračių takus apsauginių polderių pylimais Rusnės saloje;
3) įrengti dviračių takus apsauginių polderių pylimais palei Krokų lanką ir Kniaupo
įlanką;
4) įrengti dviračių ir pėsčiųjų taką pylimais palei Minijos upę (dešiniajame ir
kairiajame krantuose) nuo Minijos kaimo iki Kintų tvenkinių.
3. Kurti infrastruktūrą prie Regioninį parką kertančių svarbiausių lankytojų judėjimo
kelių: nacionalinio autoturizmo maršruto „Nemuno keliai“ ir „Kuršių kelias“,
nacionalinio dviračių maršruto ir regioninio maršruto „Pajūrio parkų žiedas“.
4. Gerinti kelių būklę autoturizmo trasose, įrengti automobilių stovėjimo aikšteles,
atokvėpio vietas prie lankomų objektų.
5. Įrengti apžvalgos aikšteles būdingiems ir (ar) unikaliems Regioninio parko
kraštovaizdžio panoraminiams vaizdams apžvelgti.
6. Plėtoti Regioninio parko vizualinę informacinę sistemą natūroje, pastatyti rodykles,
užrašus, informacinius stendus.
7. Plėtoti vandens turizmą nacionalinėje vandens turizmo trasoje Nemuno upe bei jo
atšakose.
8. Pritaikyti kultūros paveldo objektus lankymui, sutvarkant aplinką, įrengiant

Nuorodos
http://www
.vstt.lt/VI/i
ndex.php#a
/2115
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lankymui ir eksponavimui būtiną infrastruktūrą (priėjimus, privažiavimus, automobilių
stovėjimo aikšteles, atokvėpio vietas, informacinius stendus), formuojant želdinius,
atveriant kultūros paveldo objektus ar reginius kraštovaizdžio kirtimais.
1. Išsaugoti seniausią Lietuvoje vandens kėlimo stotį, Uostadvario švyturį.
2. Išsaugoti Skirvytės kaimo (Rusnės miestelio dalies), vieno etnografiškai
vertingiausių ir geriausiai išlikusių Mažosios Lietuvos žvejų kaimų, planinę, erdvinę,
tūrinę ir užstatymo struktūrą, tradicinę statinių architektūrinę išraišką, jame esančius
kultūros paveldo objektus ir jų aplinką, etnines tradicijas bei tradicinę gyvenseną.
3. Išsaugoti Minijos (Mingės) kaimo – gatvinio-upinio etnografiškai vertingo žvejų
kaimo planinę erdvinę, tūrinę ir užstatymo struktūrą, tradicinę statinių architektūrinę
išraišką.
4. Išsaugoti Rusnės miestelio istorinės dalies urbanistinę (planinę, erdvinę, tūrinę)
struktūrą, tradicinį visos teritorijos ir joje esančių atskirų sklypų užstatymo tipą (-us),
tradicinę statinių architektūrinę išraišką, joje esančius kultūros paveldo objektus ir jų
aplinką.
1. Prioritetas teikiamas žaliojo (ekologinio) turizmo plėtrai.
2. Kad mažėtų sezoniškumas, ypač būtina kurti viešąją infrastruktūrą ir aktyviai remti
projektus, kurie paslaugų įvairove prisideda prie sezoniškumo mažinimo. Skatinti
viešbučius aktyviau kurti visus metus veikiančius SPA centrus, ypač plėtoti paslaugas,
patrauklias turistams ne tik per vasaros sezoną, o kaimo turizmo sodybose skatinti
teikti ir plėtoti specializuotas paslaugas, siekiant sukurti konkurencingų produktų,
patrauklių skirtingais metų laikais.
3. Svarbiausi rekomenduojami finansuoti turizmo objektai:
1) Šilutės H. Šojaus dvaras;
2) kulinarinis paveldas Rusnės kaime;
3) Mingės etnografinis kaimas;
4) paplūdimys Kintuose;
5) paplūdimys Ventėje;
6) prieplauka Rusnėje;
7) kempingas Rusnėje.

Nuorodos

http://www
.vstt.lt/VI/i
ndex.php#a
/2095

http://www
3.lrs.lt/pls/i
nter3/dokp
aieska.sho
wdoc_l?p_
id=467460
&p_tr2=2

102

