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3 PRIEDAS 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURIZMO INFRASTURKTŪROS VERTNIMAS 
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Eil. 

Nr. 
Objektas Trumpas aprašymas Nuotrauka 

Uostai, uosteliai, prieplaukos 
1 „Minijos jachtų ir pramoginių 

laivų“, Kintų buriavimo mėgėjų 

klubas „Marių burės“. Kintai, 

Šilutės r., įm. k. 191888031, tel. 

8-441-47230 

 Prieplauka skirta burinių jachtų ir mažųjų 

pramoginių laivų ilgalaikiam ir trumpalaikiam 

stovėjimui. Prieplauka neskirta keleivinių, krovininių 

bei žvejybinių laivų stovėjimui. Prieplaukoje yra 

numatyta galimybė nuleisti bei iškelti laivą slipo ar 

kėlimo krano pagalba. Prieplaukoje yra naftuotų 

triuminių vandenų surinkimo rezervuaras, 

kompaktinių tualetų turinio ištuštinimo, laivo geriamo 

vandens talpų papildymo, elektros energijos tiekimo 

akumuliatorinių baterijų įkrovimui galimybė. Klube 

veikia viešas WC. Esant pakankamai vietos Klubo 

MARIŲ  BURĖS teritorijoje, trumpam galima palikti 

automobilį ar laivo treilerį. Tai sprendžia klubo 

budintis arba klubo vadovas. Už prieplaukoje ir klube 

teikiamas mokamas paslaugas galima atsiskaiyiti su 

budinčiu grynais pinigais arba bankiniu pavedimu. 

Įkainius ir rekvizitus galima sužinoti pas budintį.  
 

 
http://www.minija.com/ 

2 „Šilutės stacionari vidaus 

vandenų prieplauka“, UAB 

„Šilutės vandens turizmo 

centras“, įm. k. 302332851, 

Kintai, Šilutės r. savivaldybė 
 tel. / faks. 8-441-47339 

Uostadvario vidaus vandenų uoste Atmatos upės 

žemupyje įrengta 53 metrų ilgio stacionari ir 60 metrų 

ilgio mobili keleivinės krantinės, slipas laivų 

nuleidimui ir iškėlimui ir automobilių stovėjimo 

vietos. Prieplaukoje įrengtos kolonėlės buitinių ir 

naftingų nuotėkų iš laivų išsiurbimui ir jų 

aprūpinimui geriamu vandeniu. Laivams bus tiekiama 

elektra.   

 
archive.siluteszinios.lt/ 
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3 „Rusnaitė“, Nemuno deltos 

regioninio parko direkcija, 

Lietuvininkų g.10, Šilutė 

-  

 
http://www.nemunodelta.lt/ 

4 „Ventės turizmo centras“, 

Šturmų k. 
 Keleivių įlaipinimui į laivą ir išlaipinimui iš laivo 
Yra tik nuoroda prieplaukų registre  

http://www.msa.lt/lt/kita-informacija/prieplauku-sarasas.html 

5 Keleivinė prieplauka 

„Ventainė“ 
 Marių g. 7,Ventės k., Kintų 

sen., Šilutės r. savivaldybė  

Keleivių Reguliarus keleivinio laivo maršrutas 

Ventainė-Nida- Ventainė. Užsakomieji plaukimai į 

Juodkrantę, Preilą, Pervalką, Dreverną, Miniją, Rusnę 

ir po Nemuno Deltą. 
          Pramoginių laivų laikymas ir apsauga. Įrengta 

30 mažųjų laivų stovėjimo vietų. Yra laivų iškėlimo- 

nuleidimo slipas ir keltuvas. Yra elektros, vandens 

tiekimas ir kanalizavimas. Yra teikiamos skalbyklos, 

tualeto, dušo, interneto paslaugos. 

Uosto akvatorijos gylis 1,2 m, vandens kelio link 

Nidos gylis 0,8-1,2 m. 
                 Veikia viešbutis, kempingas,  restoranas 

“Ventainė”, renginių salės,  Romos pirtys,  krepšnio 

ir teniso aikštelės. 

 
http://www.ventaine.lt/ 

http://www.msa.lt/lt/kita-informacija/prieplauku-sarasas.html
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6 Šilutės mažųjų laivų uostas ir 

vandens turizmo centras, Uosto 

g. 9, LT-99185 Šilutė 
 

Šilutės mažųjų laivų uostas (marina) yra Šilutės 

miesto vakarinėje dalyje, 5 km aukštyn Šyšos upe 

nuo jos žiočių Atmatos upėje ir apie 13 km nuo 

Kuršių marių. Iš uosto lengvai pasiekiamas Nemuno 

deltos upių tinklas, Kuršių Marios ir Baltijos jūra. 
Sausuma į uostą atvažiuojama 141 keliu Kaunas –

Jurbarkas-Klaipėda, pasukant į Šilutės miestą. 

Šilutės mažųjų laivų uostas turi 100 mažųjų laivų 

stovėjimo vietų, laivų iškėlimo- nuleidimo slipą ir 

įrangą, elektros, vandens tiekimo, balastinių vandenų 

išpumpavimo galimybes. Neplaukiojimo sezono metu 

laivai gali būti saugomi patalpoje ir krante. Uoste 

teikiamos skalbyklos, tualeto, dušo, telefono, 

interneto paslaugos. 

Uosto akvatorijos gylis 2,0 m, vandens kelio Šyšos 

upe garantinis gylis 1,5 m. 

Uosto operatorius UAB „Kintai“. 

www.tpl

.lt 

Lankytini objektai ir įdomi veikla (pateikiama informacija apie amatų centrus, muziejus, įdomią ir turistus pritraukiančią veiklą vykdančias kultūros ir pan. įstaigas) 
7 Šilutės muziejus, Lietuvininkų 

g. 36, LT-99179, Šilutė, 

http://www.silutesmuziejus.lt/ 

 

Dabartinį Šilutės muziejaus pastatą savo šeimai 

pastatė  meistras Fielderis XIX a. pab. Vėliau šiame 

name buvo arklių pirklio A. Ritenso vasarnamis. Nuo 

1949 m. čia įkurtas Šilutės muziejus. Dabartiniame 

Šilutės muziejuje ir trijuose jo filialuose Švėkšnoje 

bei Macikuose (H. Zudermano muziejus bei Macikų 

lagerio – karceris - muziejus) yra sukaupta apie 

60000 eksponatų. Šiuo metu čia rengiamos parodos,  

veikia šios pastovios ekspozicijos: pasiturinčio 

lietuvininko baldai XVIII-XIX a.; prieškario 

miestiečio kasdienybė ir buitis; Gamtos skyriuje – 

Hugo Šojaus surinktų ragų, drugelių, vabalų kolekcija 

ir Pamario gyvūnų bei paukščių iškamšos, padarytos 

po Antrojo pasaulinio karo;  Liaudies buities 

ekspozicijoje – namų apyvokos daiktai, žvejybos 

įrankiai bei žemės ūkio padargai. Muziejuje vykdoma 

edukacinė veikla, vyksta kulinarinio paveldo 

pristatymai. 

 
http://silutesmuziejus.lt/ 

http://www.tpl.lt/pamrio-svyturiai-vandens-kelias/
http://www.tpl.lt/pamrio-svyturiai-vandens-kelias/
http://www.silutesmuziejus.lt/
http://silutesmuziejus.lt/
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8 Macikų lagerio karceris-

muziejus (Šilutės muziejaus 

filialas) 

Macikų kaimas, LT-99156, 

Šilutės rajonas  
Muziejus lankomas nuo gegužės 

15 d. iki spalio 1 d. 

Muziejus yra 2 km nuo Šilutės, kairiajame Šyšos 

krante įsikūrusiame Macikų kaime, buv. dvaro 

teritorijoje. 1924 m. dvarą (70 ha žemės) išsinuomojo 

Lietuvos krašto apsaugos ministerija, o 1924 m. 

nupirko dalį Macikų dvaro pastatų, kuriose įrengė 

kareivines ir kitus reikalingus pastatus. Iki 1939 m. 

čia buvo apsistojusi Lietuvos kariuomenės septintojo 

žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pėstininkų pulko 

įgula. 
Vokiečių okupacijos metu 1939 – 1944 m. Macikuose 

buvo įrengta karo belaisvių stovykla Stalag 1C 

Heydekrug, kur buvo kalinami lenkai karo belaisviai. 

1940 m. prie jų prisijungė belgai ir prancūzai, o 1941 

m. – rusai. 
Labiausiai ši stovykla pagarsėjo kaip karo lakūnų 

stovykla Stalag Luft 6 Heydekrug. Oficialiai ji veikė 

1943 – 1944 m., kai joje buvo apgyvendinti britų ir 

kanadiečių puskarininkiai iš Stalag Luft I Barth. 
1944 m. pabaigoje, sovietams antrą kartą okupavus 

Lietuvą, čia buvo įsteigtas lageris Nr. 184 ir jame 

kalinami Vokietijos karo belaisviai. 
Nuo 1946 m. iki 1948 m. karo belaisvių stovykla 

vokiečių kareiviams Nr. 184 buvo perorganizuota į 

GULAG’o Šilutės (Macikų) skyrių Nr. 3, kuris veikė 

iki 1955 m. 
1952 m. duomenimis, tai buvo didžiausias lageris 

okupuotoje Lietuvoje. Vienu metu čia galėjo būti 

kalinami 3000 žmonių, trečdalis iš jų lietuviai. 
Iš buvusios koncentracijos stovyklos pastatų šiuo 

metu išliko tik karceris. 1995 m. Šilutės tremtinių ir 

politinių kalinių sąjungos iniciatyva Macikuose 

įrengtas lagerio karceris – muziejus, Šilutės 

muziejaus filialas, kuriame atsispindi skirtingi lagerio 

istorijos laikotarpiai. 

 
http://www.silutesmuziejus.lt/, www.siluteinfo.lt 

http://www.silutesmuziejus.lt/
http://www.siluteinfo.lt/
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9 Švėkšnos muziejus (Šilutės 

muziejaus filialas) 

Bažnyčios g. 9A, Švėkšna, LT-

99397, Šilutės rajonas 

1993 m. Švėkšnos vidurinės mokyklos muziejus tapo 

Šilutės muziejaus filialu ir buvo įkurtas viename iš 

Švėkšnos dvaro pastatų, buvusių Švėkšnos parko 

teritorijoje, netoli katalikų bažnyčios ir “Genovaitės” 

vilos. Nuo 2005 m. veikia naujose patalpose – 

Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos pastate. Nemažai šio 

muziejaus eksponatų priklausė Švėkšnos dvarui. 

Gausus senosios raštijos palikimas, vienas 

vertingiausių leidinių – XVII a. Lietuvos Statutas. 
Muziejuje nuolatiniu pagrindu veikia 4 ekspozicijų 

salės: etnografijos, archeologijos, dvaro istorijos bei 

miestelio istorijos. Ekspozicijos, parodos keičiamos 

pagal poreikį.  
http://www.silutesmuziejus.lt/ 

10 Kintų Vydūno kultūros centras 

Kintai, LT-99050, Šilutės 

rajonas 

1705 m. statytoje Kintų parapijinėje pradžios 

mokykloje, 1994 m. kovo 19 d. naujai restauruotoje, 

1888-1892 m. mokytojavo žymus Lietuvos filosofas, 

rašytojas Vilhelmas Storosta - Vydūnas (1868-1953), 

1998 m. įkurtas Kintų Vydūno kultūros centras. 
Nuo 2002 m. Kintų Vydūno kultūros centras 

koordinuoja Kintų ir Saugų seniūnijose vykdomą 

mėgėjų meno kolektyvų projektinę veiklą ir rajono 

strateginių renginių organizavimą.  
2011 m. Europos Sąjungos lėšomis buvo 

rekonstruotas išlikęs unikalios architektūrinės 

konstrukcijos kultūros centro ūkinis pastatas, kuriame 

įrengta meno kūrėjų rezidencija su metalo meno 

dirbtuvėmis ir kūrybos ir poilsio kambariais 

atvykstantiems menininkams. 
Kintų Vydūno kultūros centre organizuojami 

turistiniai maršrutai po Kintų apylinkes, sudaromos 

galimybes apsilankyti Vydūno muziejuje, veikia 

emalio meno galerija (asmenims ir jų grupėms 

užtikrinai edukaciniai užsiėmimai). 
Organizuojama etninės kultūros praktinė sklaida 

(ekspedicijos, edukaciniai – etnokultūriniai projektai, 

gyvųjų dailės amatų demonstravimo programos, 

jaunimo ir suaugusių mėgėjų meno kolektyvų veiklos 

 
www.muziejai.lt, http://www.vydunocentras.lt/ 

http://www.silutesmuziejus.lt/
http://www.muziejai.lt/
http://www.vydunocentras.lt/
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programos), rūpinamasi vaikų ir jaunimo meniniu 

ugdymu (sudaromos sąlygos vaikų dailės ir muzikos 

mokyklos veiklai, jaunimo laisvalaikio užimtumo 

projektai, dailės ir muzikos programų edukaciniai 

projektai) bei profesionalaus meno sklaida 

(edukacinės programos, regioniniai ir tarptautiniai 

meno simpoziumai ir plenerai profesionaliems 

dailininkams). Taip pat organizuojamos 

kilnojamosios parodos, tradicinės šventės ir pan. 

renginiai 
11 Žemaičių krašto etnokultūros 

centro muziejus 

Pergalės g. 17, Žemaičių 

Naumiestis, Šilutės rajonas,  

Muziejus įkurtas 1962 m. Žemaičių Naumiesčio 

vidurinėje mokykloje. Įkūrėjas – istorijos mokytojas 

Benediktas Orentas. Muziejuje veikia skirtingos 

ekspozicijos, organizuojamos teminės parodos, 

šventės. 
Istorinė ekspozicija supažindina su Žemaičių 

Naumiesčio istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų.  
Etnografinėje ekspozicijoje įrengti žemaičių 

gyvenamųjų patalpų interjerai supažindina su 

Žemaičių Naumiesčio ir apylinkių gyventojų buitimi, 

verslais, amatais. Liaudies meno ekspozicijoje 

eksponuojami tautodailės kūriniai, gausi 

kryždirbystės kolekcija. 
Muziejus organizuoja ir kulūrinę šviečiamąją, 

edukacinę veiklą: organizuojamo teminės ir 

apžvalginės ekskursijos po Žemaičių Naumiestį. 

 
www.pamarys.eu, www.muziejai.lt 

http://www.pamarys.eu/muziejaus-pastatas-restauruotas-eksponatu-yra-kaip-juos-eksponuoti/
http://www.muziejai.lt/
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12 Senųjų kaimo tradicijų kultūros 

centras 

Bikavėnai, Vainuto seniūnija, 

Šilutės rajonas, 

http://www.bikavenukulturosce

ntras.lt 

 Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras įsteigtas 

2002 metais gražiame Šilutės rajono kaime 

Bikavėnuose. Centras randasi Vainuto seniūnijos 

teritorijoje ir yra trijų rajonų (Šilutės, Šilalės ir 

Tauragės) sandūroje. Šiuo metu Senųjų kaimo 

tradicijų kultūros centras kultūrinę veiklą vykdo 

dvejose Šilutės rajono seniūnijose – Vainuto ir 

Katyčių. 
Centras aktyviai vykdo edukacinę veiklą: edukacinės 

programos dalyviai supažindinami su regiono 

etnokultūriniu palikimu. Vykdomos pynimo iš 

šiaudelių, audimo, verpimo, kalvystės, riešinių 

mezgimo programos. 
Centro veikloje aktyviai dalyvauja mėgėjų meno 

kolektyvai. 
Centre organizuojamos paslaugos vaikams, 

suaugusiems – priimami ir svečiai, turistai – 

paslaugomis gali naudotis tiek atskiri asmenys, tiek 

lankytojų grupės. 

 

13 Ventės rago ornitologijos stotis, 

Ventės švyturys, Ventės ragas, 

Ventės rago ornitologinė stotis, 

Ventės rago apžvalgos aikštelė, 

Kintai, LT-99050 Šilutės 

rajonas http://www.vros.lt/ 

Ventės ragas – ideali vieta paukščiams gaudyti ir 

žieduoti tiek geografiniu, tiek gamtiniu požiūriu. 

Rytine Baltijos jūros pakrante driekiasi vienas 

didžiausių Vakarų Palearktikoje paukščių migracijos 

kelių. Rugsėjo–spalio mėn. neretai būna dienų, kai 

Lietuvos pajūriu ties Klaipėda per dieną praskrenda 

daugiau kaip 3 mln. paukščių, iš kurių 70–80 proc. 

pasuka per Kuršių neriją ir 20–30 proc. tęsia savo 

kelionę rytine Kuršių marių pakrante Ventės rago 

link. Čia jie trumpam sustoja pailsėti, kad galėtų 

toliau kirsti plačius marių vandenis. Prieš tolimesnį 

ilgesnį skrydį virš atvirų vandens plotų apsistoti tos 

vietos želdiniuose yra įprasta smulkių migruojančių 

paukščių elgsena. Tokiose vietovėse neretai 

susikaupia daugybė migruojančių sparnuočių, todėl 

jos yra išskirtinai svarbios šių paukščių apsaugai. 
Pagal šiuo metu didžiausios tarptautinės paukščių 

apsaugos organizacijos „BirdLife International“ 

parengtus paukščiams svarbių teritorijų atrankos 

 
Šaltinis: www.vros.lt 

http://www.bikavenukulturoscentras.lt/
http://www.bikavenukulturoscentras.lt/
http://www.vros.lt/
http://www.vros.lt/
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kriterijus tokios teritorijos išskiriamos kaip 

migracinių srautų susiliejimo vietos, kurioms 

reikalingas ypatingas gamtosaugininkų dėmesys. Mat 

čia apsistoja didžiuliame Vakarų Palearktikos regione 

perintys ir į žiemovietes migruojantys sparnuočiai. 
Ventės rago ornitologinė stotis dalyvauja daugelyje 

svarbių tarptautinių programų, kurių tikslas – atskirų 

paukščių rūšių migravimo tyrimai. Stotis taip pat 

labai reikšminga ornitofaunistikai. Masiškai gaudant 

ir žieduojant paukščius, Lietuvoje užregistruota 20 

naujų paukščių rūšių – baltabruvis nykštukas 

(1933 m.), svilikėlis (1938 m.), nykštukinė pečialinda 

(1962 m.), geltonbruvė pečialinda (1962 m.), 

poliarinis čimčiakas (1985 m.), vakarinė lakštingala 

(1987 m.), rudoji pečialinda (1991 m.), sibirinis 

erškėtžvirblis (1998 m.), miškinė starta (1998 m.), 

sajaninė pečialinda (1998 m.), raudonakė devynbalsė 

(2001 m.), alpinė devynbalsė (2006 m.) ir kt. Vien 

nuo 1984 m., plečiantis gaudyklių tinklui Ventės 

rage, sugauta net 15 naujų paukščių rūšių. 
14 K. Banio etnografinė žvejo 

sodyba-muziejus, Skirvytėlės g. 

8, Rusnė, LT-99350, Šilutės 

rajonas. 

Kazimiero Banio etnografinė žvejo sodyba-muziejus 

įkurtas 1997 m. kaip tipiška žvejojančio ūkininko 

sodyba. Sodyboje yra tiek senovinių, dabar jau 

nebenaudojamų daiktų, kad sužinoti visų jų istorijas 

bei paskirtį prireiktų ilgo laiko. Sodybai yra apie 200 

metų. Martos sodyboje buvo daugybė įvairiausių 

rakandų, žemės dirbimo ir žvejybos įrankių, kitų 

antikvarinių daiktų. 
 
PASTABA: objektas priklauso privačiam asmeniui, 

todėl jo lankymas yra ribotas (ne darbo dienomis, iš 

anksto susitarus). Objekto lankomumas vertinamas 

kaip ribotas 

 
Informacijos šaltinis: http://www.tpl.lt/ 

Lankytini objektai (kultūros paveldas)  

http://www.tpl.lt/


117 

 

15 Šilutės evangelikų liuteronų 

bažnyčia, Lietuvininkų g. 21 LT 

99134 Šilutė 

Šilutės bažnyčia buvo laikoma viena gražiausių Rytų 

Prūsijos evangelikų liuteronų bažnyčių. Tai buvo 

dailininko Richardo Pfeiferio (vok. Richard Pfeifer), 

buvusio Karaliaučiaus meno akademijos profesoriaus, 

nuopelnas. Ant 80 m² altoriaus sienos jis nutapė 

freską su 120 originalaus dydžio figūrų. Iš jų 80 

suvaidino svarbų vaidmenį bažnyčios istorijoje. 

Viršuje, virš altoriaus priešais dievo avinėlį klupo 

Adomas ir Ieva, o iš kairės ir dešinės pavaizduoti 

žmonės iš bažnyčios istorijos. Tarp jų: reformatoriai 

Martynas Liuteris ir Žanas Kalvinas bei Paul 

Gerhardt, Lukas Kranachas Vyresnysis, Albrechtas 

Diureris, Johanas Sebastianas Bachas, Georgas 

Frydrichas Hendelis, August Hermann Francke, 

Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, Friedrich 

Bodelschwingh, Matthias Claudius, Amalie 

Sieveking ir daug kitų (tarp jų ir Hugo Šojus)[9]. Taip 

pat ir kitos bažnyčios sienos yra papuoštos biblinėmis 

scenomis 

 
http://fotokudra.lt/img.php?img=408048&nav=aut 

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilut%C4%97s_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia#cite_note-9
http://fotokudra.lt/img.php?img=408048&nav=aut
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16 Šv. Kryžiaus katalikų bažnyčios 

pastatų kompleksas, Katalikų 

Bažnyčios gatvė 1, Šilutė 99169 

Katalikų bažnyčia buvo pastatyta 1854 m. Bažnyčia 

turi neogotikos ir neoromanikos bruožų, stačiakampio 

plano, vienabokštė, su išsikišusiu prieangiu. Sakykla 

– medinė, gotikinio stiliaus su keturių evangelistų ir 

Dekalogo bareljefais.  

1888m. kunigo Wichmann pastangomis buvo įsteigta 

katalikiška vaikų prieglauda, kuriai Prūsijos 

vyriausybė kasmet skyrė pašalpą. Po karo 1961m. 

buvusioje vaikų prieglaudoje įsikūrė tuberkuliozinė 

vaikų sanatorija „Eglutė“. Joje buvo gydomi vaikai 

nuo 6 iki 16 metų iš 28 Lietuvos rajonų. Prie 

sanatorijos veikė aštuonmetė mokykla. Šiuo metu 

pastatas uždarytas ir nenaudojamas, perduotas 

privatizavimui. 

 
Šaltinis: silutesmuziejus.lt  

17 Šilutės Senojo turgaus aikštė Iki pat Antrojo pasaulinio karo ryškiausias Šilutės 

miesto reprezentacinis elementas buvo Senojo 

turgaus aikštėje vykę savaitiniai turgūs ir 

prekymečiai. Tiek 1748 m. išleistame A. Lucano 

Prūsijos miestų aprašyme, tiek 1911 m. žinyne apie 

Gumbinės apygardą, Šilutė pirmiausiai minima kaip 

svarbus regionui prekybinis centras bei turgavietė. 
Šilutės senoji turgaus aikštė, vis dar juosiama senųjų 

pastatų, jos erdvė, nedaug pakitusi dėl supilto pylimo 

palei Šyšos vingį bei po asfaltu pakišto akmeninio 

grindinio, yra išlikę iki šiol. Ši vieta prie Šyšos 

vingio, Šilutės dvaro ir metalinio tilto kelyje į Rusnę, 

turgaus aikštės paskirtį atliko bemaž 500 metų. 
Aikštės geografinė vieta, svarbių objektų artumas 

apsprendžia šios vietos svarbą miesto veidui, 

funkcijai ir reprezentacinei vertei.  
Šaltinis: www.siluteszinios.lt 

http://www.siluteszinios.lt/
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18 Šilutės Hugo Šojaus dvaras 

(Šilutės muziejaus filialas) ir 

miesto parkas, Lietuvininkų g. 

4, Šilutė 

1721 m. Šilutėje įsteigtas valstybinis dvaras. 

Reorganizavus Prūsijos valstybės valdymo sistemą 

1808 - 18 m. dvarą įsigijo Radkių šeima. 
Dvaro atgimimas ir klestėjimas prasidėjo 1889 m., 

kai jį įsigijo dvarininkas Hugo Šojus. Pastarasis 

pertvarkė dvaro ūkį, dalį žemių išnuomojo bei 

dovanojo miesto plėtrai. Atkurtame dvare įsteigtas 

pirmasis Klaipėdos krašto muziejus, kuriame kauptos 

unikalios kolekcijos. 
1944 m. spalio mėn. dvare apsistojus Raudonajai 

armijai didelė dalis muziejinių vertybių buvo 

sunaikinta. Sovietiniais metais čia veikė pagalbinis 

vykdomojo komiteto ūkis, Žemės ūkio mokykla ir 

Žemės ūkio technikumas. 
Po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo pradėti 

dvaro komplekso projektavimo ir restauravimo 

darbai. 2015 metais miestiečiams ir svečiams bus 

atvertos H. Šojaus dvaro komplekso durys. Šiuo metu 

čia veikia muziejaus mokslinis archyvas – biblioteka, 

restauracijos centras, vykdoma edukacinė veikla, 

vyksta virtualios bei kilnojamosios parodos. 
Šalia dvaro buvo įkurtas angliško tipo parkas su 

trimis tvenkiniais ir pasivaikščiojimo takais. Parke, 

kuris driekiasi palei Šyšos upę iki senojo geležinkelio 

tilto, būta apie 150 rūšių augmenijos. Dabar parke yra 

40 rūšių medžių, krūmų. 
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19 Gaisrinės pastatas, Lietuvininkų 

g. 22, Šilutė 
Šilokarčemos apskrities gaisrininkų komanda buvo 

įsteigta 1897 metais. Miestui H.Šojus padovanotame 

žemės sklype 1911 metais buvo pastatytas ugniagesių 

reikmėms pritaikytas pastatas, kuris, atlaikęs net du 

pasaulinius karus ir išstovėjęs 100 metų, išlaikė savo 

pirminę išvaizdą. Pastatas buvo statomas labai 

šlapioje vietoje, šalia Šret upelio, kurio Šilutėje 

šiandien jau nebėra. 

 
Informacijos šaltinis: www.wikipedia.lt 

20 Šilutės pašto pastatas, 

Lietuvininkų g. 23, Šilutė 
Šilutės paštas pastatytas 1909 m., pastatė Rytų 

Prūsijos centrinė pašto įstaiga. Pastatas mūrinis, 

stačiakampio plano, sudėtingo tūrio mansardiniu 

stogu. pastatas dviejų aukštų su palėpe, įspūdingas 

pagrindinis įėjimas.  
 

 
Informacijos šaltinis: www.wikipedia.lt 
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21 Viešbučio „Deims“ pastatas 
Lietuvininkų g. 70, Šilutė 

Viešbutis įkurtas 1870 metais. Pavadinimas kilęs iš 

savininko vardo Hermann Deim. Kada viešbučio 

savininku tapo H. Deim, tiksliai nežinoma. Manoma, 

kad tai įvyko XX a. pirmame dešimtmetyje, nes 

viešbutis tokiu pavadinimu buvo įtrauktas į tuometinę 

Šilutės apskrities adresų knygą. Tačiau jau 1922 m. 

viešbutį su kavine įsigijo p. Haupt. Po Antrojo 

pasaulinio karo viešbutis vėl pradėjo veikti. Iš senojo 

pavadinimo „Deims Hotel“ jis buvo pervadintas į 

„Nemuną“, netrukus pradėjo veikti ir kavinė 

„Žibintas“. Pokaryje buvo atliktas pastato kapitalinis 

remontas, rekonstrukcija. Pastato išorė pakito nedaug, 

buvo išlaikyti pagrindiniai prieškario pastato išorės 

elementai.  
Informacijos šaltinis:www.silutesmiestas.lt 

22 Buvę teismo rūmai ir 200 vietų 

kalėjimas, Lietuvininkų g. 72, 

Šilutė 

1848 m. tuometinio Žibų kaimo žemėje buvo 

pastatyti apskrities teismo ir kalėjimo pastatai, kurie 

talpino 200 kalinių. Čia buvo kalinami už 

nusikaltimus iki 3 metų bausmę gavę aplinkinių 

kaimų gyventojai. 1909 m. teismo rūmų pastatai buvo 

rekonstruoti ir padidinti  -  pastatytas trečias aukštas 

ir prijungtas trečias pastatas. Šie pastatai kalėjimo 

funkcijas atliko prijungus Klaipėdos kraštą prie 

Nepriklausomos Lietuvos ir hitlerinės okupacijos 

metais. Po 1944 m. juose įsikūrė stalininio režimo 

kalėjimas. Po Stalino mirties kalėjimas buvo 

panaikintas.  
Dabar čia įsikūrusi turizmo ir paslaugų verslo 

mokykla: pastatai pertvarkyti ir 1954 m. pritaikyti bei 

perduoti profesinei mokyklai. Buvusiuose teismo 

rūmuose įkurdintos mokymo klasės, o buvusiame 

kalėjime – bendrabutis. 
Beveik šimtmetį veikusio kalėjimo karceryje 2011 m. 

įkurtas muziejus, pagal poreikį gali būti 

organizuojama edukacinė programa. 
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23 Tilžės gatvės skverelis Šilutės miesto 500 metų jubiliejaus  proga buvo 

rekonstruotas Tilžės gatvės skverelis 
 

 
24 Šilutės senosios evangelikų 

liuteronų kapinės, Tilžės g. 19 

LT 

99134 Šilutė 

Šilutės senosios evangelikų-liuteronų kapinės – 

vertinga Šilutės miesto architektūrinio, istorinio, 

kultūrinio palikimo dalis. Istorinių žinių apie šį 

objektą išliko palyginti mažai. Lietuvos archyvų 

duomenys apie šias kapines yra labai fragmentiški. 

Žinoma, kad nemaža dalis evangelikų bažnytinio 

archyvo ir sanitarinės policijos, kuri rūpinosi 

kapinėmis, dokumentų pražuvo Antrojo pasaulinio 

karo metais, kita dalis atsidūrė Vokietijoje. Daug 

informacijos galėję suteikti kapaviečių paminklai su 

metrikomis, deja, smarkiai buvo apgadinti 

sovietmečiu. 
1907 m. kapinėse pastatyta mūrinė šarvojimo 

koplyčia, kuri išliko iki šių dienų (buvo atlikta 

koplyčios restauracija). 
Kapinėse yra trys į Lietuvos kultūros vertybių registrą 

įtrauktos kapavietės – istorijos paminklai: knygininkų 

Sekunų, Štalių ir garsaus rašytojo Hermano 

Zudermano tėvų šeimyniniai kapai 

 
Informacijos šaltinis:  
http://silute.lelb.eu/?p=837 , www.silaine.lt 
 

25 Buvusio dujų fabriko pastatų 

kompleksas 
1907 m. Verdainėje pradėjo veikti dujų fabrikas, 

tiekęs dujas į visuomeninius pastatus, jomis 

apšviestos gatvės. Dujos gamintos iš akmens anglies, 

kuri vežta iki Šilutės geležinkeliu, o toliau – 

vežimais. Mieste buvo nutiesti požeminiai ketaus 

vamzdžių tinklai, gatvėse ir gyventojų butuose įrengti 

Nėra foto 

http://silute.lelb.eu/?p=837
http://www.silaine.lt/


123 

 

dujiniai žibintai, dujų matavimo skaitikliai, o vėliau ir 

dujinės viryklės. 1950 m. dujų fabriko pastatai ir 

teritorija buvo atiduota Šilutės melioracijos statybos 

valdybai. 
26 Geležinkelio stoties pastatas, 

Geležinkelio g. 4, Šilutė 
1875 m., nutiesus Klaipėdos -Tilžės geležinkelį, 

pastatyta geležinkelio stotis su pagalbiniais pastatais 

(vandentiekis, gyvenamieji geležinkelininkų namai 
Šilutės geležinkelio stoties pastatų kompleksą dėl 

plačiai išsidėsčiusių atskirų pastatų suskaidytas į du 

kompleksus - G520K ir G521K. Geležinkelio stoties 

pastatų pirmojo komplekso stambiausias pastatas - 

stotis yra Geležinkelio g. rytinėje pusėje, komplekso 

teritorijos šiaurės rytinėje dalyje, šalia geležinkelio 

bėgių. Į pietus nuo jo yra vandentiekio pastatas. 

Kitoje gatvės pusėje yra du namai - pietų ir šiaurės. 
Moderno stiliaus pastatų kompleksas statytas  XIX a. 

pab.-XX a. pr., yra valstybės saugomas 

nekilnojamasis kultūros pavldo objektas: 
-  Mūrinis, vieno - dviejų aukštų, laiptuoto tūrio 

pastatas. Centrinė pastato dalis dviejų aukštų, 

priestatai - pietinis vieno aukšto, šiaurinis dviaukštis. 

Išilgine ašimi orientuotas š.v.-p.r. kryptimi, 

lygiagrečiai geležinkelio bėgiams. Rytinėje pusėje 

stoties peronas. Įėjimai rytų ir vakarų pusėse. 

Antrame aukšte penki gyvenamieji butai. Laiptinė 

centrinės dalies šiaurės vakariniame kampe. 

Kapitalinių sienų tinklas išlikęs. Pakitusi patalpų 

paskirtis. Spėjama, kad pietiniame priestate buvo 

restoranas, dabar laukiamoji salė 
-  Mūrinis dviejų skirtingų tūrių pastatas. Šiaurinė 

dalis - bokštas kvadratinio plano, trijų aukštų. Pietinė 

dalis stačiakampio plano, vieno aukšto. Išilgine ašimi 

orientuotas š.v.-p.r. kryptimi, lygiagrečiai 

geležinkelio bėgiams. Į bokštą įėjimas vakarų pusėje. 

Pietų korpuse įėjimai ir platūs įvažiavimo vartai 

vakarų, rytų ir pietų pusėse. Pastate išlikęs kapitalinių 

sienų tinklas, angos šiaurės korpuse ir angų žymės 

pietų korpuse. Šiaurinėje pusėje pristatytas 

 
Informacijos šaltinis: www.wikipedia.lt 
http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=30555 
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vienaukštis priestatas. 
-  Mūrinis, dviejų aukštų su ertikiu ir nedideliu rūsiu 

rytinėje dalyje pastatas. Planas "L" raidės formos. 

Pagrindinis įėjimas iš rytų pusės. Laiptinė 

pietrytiniame pastato kampe. Kitas įėjimas kiemo 

pusėje. Dabar namo kiekviename aukšte yra po du 

butus. Patalpos pereinamos. Išplanavimas analogiškas 

abiejuose aukštuose. Rytų pusėje, į Geležinkelio 

gatvę, dviejų aukštų medinė galerija. Išlikęs 

kapitalinių sienų tinklas. 
-  Mūrinis, dviejų aukštų su mansarda ir nedideliu 

rūsiu, stačiakampio plano, simetrinės kompozicijos 

pastatas. Išilgine ašimi orientuotas š.v.-p.r. kryptimi. 

Rūsys po centrine pastato dalimi. Planas simetrinės 

kompozicijos skersinės ašies atžvilgiu. Iš gatvės 

pusės, rytinėje pastato pusėje, centre dvejos durys į 

dvi atskiras laiptines. Kiemo pusėje taip pat du 

įėjimai per pristatytą prieangį. Kiekviename aukšte 

po du nedidelius butus. Išlikęs kapitalinių sienų 

tinklas. 
27 Rusnės evangelikų liuteronų 

bažnyčia 
Pirmoji rašytinė žinia apie šią bažnyčią žinoma iš 

1544 m. Prūsijos kunigaikščio Albrechto rašto apie 

pamaldas lietuvių ir vokiečių kalbomis. Po Melno 

taikos vokiečių ordinui priklausė Rusnės apylinkės. 

Vėjarodė ant bažnyčios bokšto liudija pirmuosius jos 

statybos metus – 1419 m. Iki 1541 m. bažnyčia 

priklausė katalikų parapijai, ir tik vėliau, įsigalėjus 

reformacijai, visi gyventojai turėjo pripažinti Liuterio 

mokymą. 1583 m. prie bažnyčios veikė parapijos 

mokykla, viena iš pirmųjų Klaipėdos krašte. 

Bažnyčią, pastatytą XVIII a., niokojo 3 gaisrai (1739, 

1774, 1789). Nauja bažnyčia, sumūryta iš plytų, 

pašventinta 1809 m. Dabartinis mūrinis pastatas 

iškilo XIX a. Sovietmečiu ilgą laiką bažnyčia buvo 

uždaryta, gausus jos turtas sunaikintas, pats pastatas 

atiduotas Rusnės pagalbinei internatinei mokyklai. 

Čia buvo mokyklos sporto salė, katilinė. 1991 m. 

pradėta tvarkyti senoji Rusnės bažnyčia, pamaldas 

 
Informacijos šaltinis: nemunodelta.lt  
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atnaujino diakonas G. Pareigis. 
28 Rusnės pašto pastatas ir Senojo 

Peterso tilto liekanos, Šilutės g. 

13/ Nemuno g. 1, Rusnė 

Tilto statybos prasidėjo 1912 m., jų dėka, buvo 

pastatyta elektrinė ir į Rusnės miestelį buvo įvesta 

elektra. 1914 m. rugsėjo 1 d. turėjo įvyki iškilmingas 

Peterso tilto atidarymas, deja, rugpjūčio 1 d. prasidėję 

Pirmasis pasaulinis karas sutrukdė baigiamuosius 

darbus. Vis dėlto 1914 m. spalio 10 d. tilto statyba 

buvo baigta. Per Antrąjį pasaulinį karą Rusnės tiltas 

išliko sveikas, gyventojai juo naudojosi daugiau kaip 

30 metų. iš keleivių buvo renkami tiltpinigiai.1944 m. 

spalio mėn., jau baigiantis Antrajam pasauliniam 

karui, dalį tilto atsitraukiantys vokiečiai susprogdino. 

Po karo ne tik susprogdintąją tilto dalį, bet ir visos 

metalinės dalys naujieji buvo atiduotos į metalo 

laužą.  
Prie Peterso tilto buvo įkurtas Rusnės senasis paštas. 

Dabar pro buvusio pašto langus matosi Atmatos upė, 

garsiojo Peterso tilto liekanos ir jo žibintas, apžvalgos 

aikštelė. Praeičiai būdingas pašto pastatas, stovėjęs 

prieš pat įvažiavimą į tiltą – dailus vokiško  
 
nacionalinio stiliaus statinys.  Dabar čia įsikuręs 

restoranas „Prie Peterso tilto“. 

 

 
Informacijos šaltinis: http://divyciokelias.lt/ 



126 

 

29 Kintų buvusioji evangelikų 

liuteronų bažnyčia 
Kintų buvusi liuteronų  bažnyčia (kultūros paveldo 

objekto Nr. 1637) pastatyta 1705m.  yra tipiškas 

XVIII a. pradžios rytprūsių architektūros statinys, 

plane išlaikantis vokiečių ordino gotinių statinių 

formą su istoriniu bažnyčios bokštu. 
Žiniasklaidos duomenimis, „Tai antroji bažnyčia po 

Švėkšnos, kurioje daugiausia rajone registruojama 

santuokų“ 

 
Informacijos šaltinis: www.silokarcema.lt 
 

30 Kintų girininkijos tuja Didžiausia Lietuvos tuja auga Kintuose, prie 

girininkijos pastato, – jos aukštis yra apie 18 metrų, 

lajos plotis – apie 12 metrų. Europoje didesnė žinoma 

tik Šveicarijoje. Kokio amžiaus Kintų Didžioji tuja, 

pasakyti sunku, nes medis dvikamienis, todėl pagal 

rieves nustatyti amžiaus negalima. Yra žinoma, kad 

girininkijos pastatas buvo statomas apie 1902-1912 

metus, spėjama, kad tada ir pasodinta Didžioji tuja. 

 
Informacijos šaltinis: http://www.turistopasaulis.lt 
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31 Uostadvario švyturys Uostadvario švyturys yra taisyklingo aštuonkampio 

formos, sienų briaunos papuoštos žalios spalvos 

glazūruotomis plytomis, sienos raudonų plytų mūro. 

Viduje – įvijiniai betoniniai laiptai, vedantys į žibinto 

patalpą, iš kurios patenkama į apžvalgos aikštelę. 

Švyturio aukštis 18 m. Dabar tai technikos istorijos 

paminklas. 1907 m. pastatyta vandens kėlimo stotis 

su garo turbina, susiurbianti pievų vandens perteklių 

ir nuleidžianti jį  įAtmatą. Tai pirmasis tokios 

paskirties statinys Lietuvos teritorijoje. Ji yra ne tik 

technikos istorijos paminklas, bet vertinga ir 

architektūriniu požiūriu. Šis statinys prieš keletą metų 

restauruotas. 
 
PASTABA: vandens kėlimo stotis yra privačiam 

asmeniui priklausantis objektas, todėl jo 

prieinamumas vertinamas kaip ribotas (viešiesiems 

poreikiams) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacijos šaltinis: www.nemunodelta.lt 

32 Švėkšnos evangelikų liuteronų 

bažnyčia 
Pirmoji liuteronų bažnyčia pastatyta 1819 m. (kur 

dabar yra Šv. Florijono paminklas), bet 1856 m. ją 

nusiaubė gaisras. Dabartinė bažnyčia pastatyta 1867 

m., bokštas pristatytas 1913 m. 
2005 m. bažnyčią nuniokojo uraganas „Ervinas“. 
 

 
Informacijos šaltinis: www.wikipedia.lt 

http://lt.wikipedia.org/wiki/1819
http://lt.wikipedia.org/wiki/1856
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gaisras
http://lt.wikipedia.org/wiki/1867
http://lt.wikipedia.org/wiki/Bok%C5%A1tas
http://lt.wikipedia.org/wiki/1913
http://lt.wikipedia.org/wiki/2005
http://lt.wikipedia.org/wiki/Uraganas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ervinas_%28uraganas%29
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33 Švėkšnos dvaras ir parkas: 

Genovaitės vila, saulės 

laikrodis, Dianos statula, Parko 

g. 4, Švėkšna, 

1509 m. Adomas Plateris 1880 m. čia pastatė iki 

mūsų dienų išlikusią Švėkšnos dvaro vilą, savo 

žmonos garbei pavadinęs ją- villa "Genowefa". 1918 

m. iš Rusijos į Švėkšną sugrįžęs Jurgis Pliateris 

gyveno čia iki pat sovietizacijos pradžios. Jurgio 

Pliaterio likimas tragiškas – jis buvo ištremtas. Mirė 

tremtyje, palaidotas nežinomame kape. Smarkiai 

1940-aisiais nukentėjo ir dvaras.  2001 m. dvaro 

pastatai ir parkas paveldėtojos rūpesčiu sutvarkyti - 

restauruoti rūmai, įkurtas muziejus. Švėkšnos dvaro 

parkas, dabar žaliuojantis 9,5 ha plote, - vienas 

gražiausių Lietuvoje.  
Iki mūsų dienų išliko mažoji parko architektūra: 

centriniai vartai su tvoros segmentais, sodo vartai su 

akmenų tvoros liekanomis, senovės romėnų 

medžioklės deivės Dianos statula didesniojo 

tvenkinio saloje.  Naujai atkurtas saulės laikrodis, 

vaza ant pjedestalo, apvali apžvalgos aikštelė su 

baliustrada, laiptai su vazomis, Šv. Marijos skulptūra, 

„Laisvės angelas“, liepteliai. 
Šiandien viloje teikiamos paslaugos - pasivažinėjimas 

karieta, rengiamos fotosesijos, furšetai, santuokos 

ceremonijos viloje arba parke. Teikiamos maitinimo, 

nakvynės paslaugos. 

 

 
Informacijos šaltinis:  http://www.divyciokelias.lt 
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34 Švėkšnos kapinės Tikėtina, kad Vilkėno kaime buvusios kapinės tapo 

Švėkšnos parapijos kapinėmis, kitu atveju jos 

vadintųsi Švėkšnos kapinėmis. Vilkėno kapinių 

amžių liudija 1766 m. kapinėse pastatyta medinė 

koplyčia. 1876 m. klebono P. Staškausko rūpesčiu 

pastatyti puošnūs mūriniai kapinių vartai. Kapinių 

teritorija aptverta akmenų mūro siena. Tik įžengus 

pro kapinių vartus, atsiveria gana didingas kapinių 

vaizdas, nors mirusieji buvo laidojami chaotiškai be 

jokio plano. Kairėje pusėje paminklai: pirmajam 

Švėkšnos gimnazijos direktoriui kun. A. Šarkai, 

kanauninkui P. Staškauskui, dr. E. Bieliūnui. 

Dešinėje – mauzoliejus su Pliaterių karstais. Už 

Pliaterių mauzoliejaus, šlaitu žemyn, patys seniausi 

antkapiai. Arčiau vartų, dešinėje, buvo atitvertas 

plotas stačiatikių kapinėms. 
 

 
Informacijos šaltinis: www.wikipedia.lt 

35 Vilkėno vandens malūnas Grafo Pranciškaus Pliaterio iniciatyva 1843 m. buvo 

užtvenkta Švėkšnalė ir čia pastatytas vandens 

malūnas. 1891 m. kilus potvyniui, vanduo pralaužė 

užtvanką, malūnas buvo restauruotas. 1936 m. 

malūne pastatytas dyzelinis motoras, naudotas 

pritrūkus vandens. 1993 m. dvarą grąžinus Pliaterių 

paveldėtojams, 1995 m. baigtas malūno kapitalinis 

remontas, jame įrengtas viešbutis ir restoranas. 

 
Informacijos šaltinis: www.wikipedia.lt 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Mauzoliejus
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pliateriai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sta%C4%8Diatikiai
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36 Švėkšnos bažnyčia Pirmąją medinę bažnyčią 1509 m. pastatė Žemaičių 

seniūnas Mikalojus Kęsgaila. 1732 m. Švėkšną 

nusiaubė didelis gaisras, kurio metu visiškai sudegė ir 

pirmoji medinė bažnyčia. 1742 m. Švėkšnoje, 

sudegusios bažnyčios vietoje buvo pastatyta antroji 

bažnyčia, kuri buvo medinė, kryžiaus pavidalo, su 5 

kupolais, apmuštais balta skarda, nudažytai žaliai. 

1801 m., susenus antrajai bažnyčiai, ji buvo nugriauta 

ir jos vietoje 1804 m. pastatyta nauja, kryžminio 

plano bažnyčia. Nuo XIX a. pradžios veikė parapinė 

mokykla. XIX a. pabaigoje bažnyčia tapo per maža – 

visi Švėkšnos parapijos tikintieji pamaldų metu 

nebetilpdavo. 1900 m. patvirtintas Karlo Eduardo 

Strandmano projektas, pagal kurį bažnyčios statybą 

finansavo Švėkšnos ir Vilkėno dvarų savininkai 

Pliateriai, dalis lėšų surinkta iš JAV lietuvių. Vitražus 

sukūrė dailininkas Vladislovas Pšibitnevskis. 1905 m. 

liepos 24 d. (pagal naująjį kalendorių – rugpjūčio 6 

d.) vyskupo Kasparo Cirtauto pašventinta, 1910 m. 

prelato Juliaus Maciejausko rūpesčiu buvo pastatyta 

didelė klebonija. 

 
Informacijos šaltinis: www.wikipedia.lt 
 

37 Žemaičių Naumiesčio 

evangelikų liuteronų bažnyčia 
Bažnyčia buvo pastatyta 1842 m. miestelio centre. 

1848 m. buvo atgabentas varpas. Bažnyčioje vyksta 

evangelikų liuteronų pamaldos. 1910–1914 m. joje 

kunigavo evangelikų liuteronų kunigas Fridrikas 

Megnius 

 
Informacijos šaltinis: www.wikipedia.lt 
 

http://lt.wikipedia.org/wiki/1509
http://lt.wikipedia.org/wiki/1732
http://lt.wikipedia.org/wiki/1742
http://lt.wikipedia.org/wiki/1801
http://lt.wikipedia.org/wiki/1804
http://lt.wikipedia.org/wiki/1900
http://lt.wikipedia.org/wiki/Karlas_Eduardas_Strandmanas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Karlas_Eduardas_Strandmanas
http://lt.wikipedia.org/wiki/JAV_lietuviai
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vladislovas_P%C5%A1ibitnevskis&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/1905
http://lt.wikipedia.org/wiki/Liepos_24
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rugpj%C5%AB%C4%8Dio_6
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Kasparas_Cirtautas&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/1910
http://lt.wikipedia.org/wiki/Julius_Maciejauskas
http://lt.wikipedia.org/wiki/1842
http://lt.wikipedia.org/wiki/1848
http://lt.wikipedia.org/wiki/Varpas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Evangelikai_liuteronai
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38 Žemaičių Naumiesčio turgaus 

aikštė 
Pirmą kartą Žemaičių Naumiesčio vietovė 

rašytiniuose šaltiniuose paminėta 1650 m., nors 

beveik  miestelio centre esantis Vanagių piliakalnis, 

vad. Žaliuoju kalnu, rodo, kad šioje teritorijoje 

gyvenama jau buvo I tūkstantmetyje. 
Žemaičių Naumiesčio gyventojų kasdienį gyvenimą 

labiausiai veikė šalia ėjusi siena skyrusi Mažąją ir 

Didžiąją Lietuvas. Žemaičių Naumiestis kaip paribio 

miestelis išsiskyrė savo daugiataute kultūrine aplinka. 

Dar ir šiandien miestelyje stovi trys maldos namai: 

evangelikų liuteronų (pastatyta 1842 m.), katalikų 

(pastatytas 1782 m.) bažnyčios ir žydų sinagoga 

(1816 m.). 
Akmenimis grįsta, nuo XIX a. pr. mažai pakitusi 

senoji Žemaičių Naumiesčio turgaus aikštė taip pat 

mena apie daugiakultūrinį paribio miestelio 

gyvenimą. Čia stovintys namai kaip gyvi eksponatai 

primena juose veikusias žydų, lietuvių, lietuvininkų 

parduotuves, smukles, dirbtuvėles. 
Šiandien Žemaičių krašto etnokultūros centras siekia 

atgaivinti Naumiesčio kaip paribio miestelio 

gyvenimą. Rengiamos išskirtinės jau tradicinėmis 

tapusios šventės: Dagotuvės – Mykolinės, Sekminės. 

Naujai kuriamame Žemaičių Naumiesčio muziejuje 

daug dėmesio bus skirta daugelio  tautų kultūrinei 

paribio miestelio istorijai priminti 

 
Informacijos šaltinis: http://znaumiestis.puslapiai.lt/ 
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39 Vilkėno dvaro rūmai ir parkas Vilkėno dvaras, pavaldus Švėkšnos dvarui, minimas 

nuo 1695 m. Savarankiškas dvaras atsirado po to, kai 

Švėkšnos dvaro valda padalinta keturiems Pliaterių 

sūnums – Vilkėno dvaro pirmuoju savininku tapo 

grafas Pranciškus Broel-Pliateris (1798-1867). 1880 

m. pradėtas kurti parkas. 1880–1887 m. pastatyti 

dviejų aukštų neorenesansinio stiliaus rūmai su 

bokštu. 1940 m. dvaras ir jo turtas suvalstybintas. 

1946 m. dvare buvo įsteigti Švėkšnos vaikų namai. 

1958 m. buvęs dvaro arklidės pastatas rekonstruotas 

ir pritaikytas mokyklai.1980 m. dvaro rūmai atiteko 

Šilutės hidraulinių pavarų gamyklai.1993 m. rūmai ir 

parkas grąžinti Platerių paveldėtojai Platerienei 

Laimei Felicijai. 2007 m. restauruota Vilkėno dvaro 

rūmų išorė.  
 
Informacijos šaltinis: www.wikipedia.lt 
 

40 Buvęs pasienio postas tarp 

Didžiosios ir Mažosios Lietuvos 
Žagatpurvių kaime yra trys originalios architektūros 

mūro pastatai (buvę Vokietijos imperijos muitinė, 

pasieniečių kareivinė, karininko namelis), 

stogastulpis, žymintis buvusios sienos, tarp Mažosios 

ir Didžiosios Lietuvos vietą, senosios evangelikų 

liuteronų kapinės. 

 
Informacijos šaltinis: www.sveksnosnaujienos.lt 

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C4%97k%C5%A1nos_dvaras
http://lt.wikipedia.org/wiki/1695
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C4%97k%C5%A1nos_dvaras
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pliateriai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pliateriai
http://lt.wikipedia.org/wiki/1880
http://lt.wikipedia.org/wiki/1880
http://lt.wikipedia.org/wiki/1887
http://lt.wikipedia.org/wiki/1940
http://lt.wikipedia.org/wiki/1946
http://lt.wikipedia.org/wiki/1958
http://lt.wikipedia.org/wiki/1980
http://lt.wikipedia.org/wiki/1993
http://lt.wikipedia.org/wiki/2007
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.sveksnosnaujienos.lt%2Faktualijos%2Fagatpurviai-sulauk-340-met&ei=QwjZVOO0BcTyO4bmgZAC&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNFtfUMWJjvjqPc-_J8VyCr5Ihq49A&ust=1423595965780625
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41 Gardamo bažnyčia Gardamokoplyčia minima 1636 ir 1688 m. 

Kvėdarnos seniūno Paco rūpesčiu 1706 m. pastatyta 

bažnyčia. Ji buvo Žemaičių Naumiesčio parapijos 

filija. 1908–1910 m. veikė „Saulės“ draugijos 

pradžios mokykla. 1911 m. perstatytas bažnyčios 

bokštas. 1913 m. balandžio 25 d. bažnyčia sudegė. 

Pastatyta laikina koplyčia. 1922 m. pradėta vežti 

akmenis bažnyčiai statyti. Mūryti pradėta 1929 m 

1932 m. rugsėjo 25 d. pašventinta, įkurta parapija. 
 

 
Informacijos šaltinis: www.wikipedia.lt 
 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Gardamas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gardamas
http://lt.wikipedia.org/wiki/1636
http://lt.wikipedia.org/wiki/1688
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%97darna
http://lt.wikipedia.org/wiki/1706
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemai%C4%8Di%C5%B3_Naumiestis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Filija
http://lt.wikipedia.org/wiki/1908
http://lt.wikipedia.org/wiki/1910
http://lt.wikipedia.org/wiki/Saul%C4%97_%28organizacija%29
http://lt.wikipedia.org/wiki/1911
http://lt.wikipedia.org/wiki/1913
http://lt.wikipedia.org/wiki/Baland%C5%BEio_25
http://lt.wikipedia.org/wiki/1922
http://lt.wikipedia.org/wiki/1929
http://lt.wikipedia.org/wiki/1932
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rugs%C4%97jo_25
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42 Degučių Šv. Vincento Ferero 

trikampė bažnyčia 
Medinė bažnyčia, pastatyta 1757 m., yra vienintelė 

Europoje trikampė medinė bažnytėlė. Bažnyčią 

pastatė Vainuto seniūnas Tadas Bilevičius. Jai 

dovanotas valakas žemės. 1840 m. bažnyčia 

remontuota, pristatytas bokštelis. 

Bažnyčia liaudies architektūros formų, reto trikampio 

plano (kraštinių ilgis 18 m), su 3 šoniniais priestatais, 

trišlaičiu stogu. Įrengti 3 altoriai. Šventoriaus tvora 

akmenų mūro, su vartais. Jame yra medinė varpinė, 

koplytėlė. 

 
Informacijos šaltinis: www.tpl.lt 
 

43 Vyžių liuteronų evangelikų 

bažnyčia 
Parapija įkurta 1857 m. Iš Karklės atkeltas kunigas 

įkūrė maldos namus buvusioje daržinėje. 1865 m. 

pradėti bažnyčios statybos darbai. Bažnyčia 

stačiakampė, gotiško-romaniškojo stiliaus, 

vienabokštė, su penkiakampe apside, viduje buvo 

suprojektuotos trapecijos formos medinės lubos, 

nedidelį altorių iš trijų pusių juosė talpūs kūrai. 

Vargonai įrengti 1883 m. Karo metais bažnyčia 

apgadinta, vėliau įrengtas grūdų sandėlis. 1993 m. 

bažnyčia grąžinta liuteronams. 

 
Informacijos šaltinis: www.wikipedia.lt 
 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Parapija
http://lt.wikipedia.org/wiki/1857
http://lt.wikipedia.org/wiki/Karkl%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Dar%C5%BEin%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/1865
http://lt.wikipedia.org/wiki/Apsid%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Altorius
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vargonai
http://lt.wikipedia.org/wiki/1883
http://lt.wikipedia.org/wiki/1993
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44 Juknaičių gyvenvietė – tarybinio 

architektūros stiliaus pavyzdinė 

gyvenvietė 

Dabartinė gyvenvietė suprojektuota kaip pavyzdinio 

sovietinio ūkio centras. 1996 m. savivaldybė 

Juknaičiams suteikė gyvenvietės-parko statusą, o 

kraštovaizdį paskelbė saugotinu. 
Juknaičių kaimo vardas pirmą kartą paminėtas 1540 

m. duoklių sąrašuose. 1874 m. nutiesus geležinkelį, 

pastatyta stotis. XX a. pr. Juknaičiuose buvo keliolika 

sodybų greta geležinkelio ir daug nedidelių 

viensedžių aplink. Didelės sodybos, esančios arčiau 

Šilutės–Pagėgių plento, priklausė Blauzdžių kaimui. 

1941 m. šioje teritorijoje kartu su Blauzdžių 

gyventojais buvo 571 gyventojai. Antrojo pasaulinio 

karo metu Juknaičiai sumenko. 1963 m. sujungus du 

atsilikusius kolūkius, susikūrė Juknaičių tarybinis 

ūkis. Nuo 1964 m. ūkiui pradėjo vadovauti Zigmantas 

Dokšas, kuris pagrįstai laikomas dabartinių Juknaičių 

sukūrimo iniciatoriumi. 1974 m. Kauno žemės ūkio 

statybos projektavimo institutas parengė Juknaičių 

gyvenvietės išplanavimo projektą. Gyvenvietės 

tvarkymui buvo parengti komleksiniai tvarkymo, 

apželdinimo projektai, kuriuos ūkio brigados bei 

gyventojai talkų metu įgyvendino. 

 
Informacijos šaltinis: www.wikipedia.lt 

45 Tiltas į Rusnę per Atmatos upę 1913 m. gegužės mėn. pradėta statyti kairioji kranto 

atrama. 1914 m. liepos mėn. pastatytas pirmasis 

pakeliamas tiltas per Atmatą, kurį 1944 m. 

besitraukianti Vokietijos kariuomenė susprogdino. 

Tada pradėta naudotis keltu. 1971 m. spalio mėn. 

Leningrado tiltų tyrinėjimo ir projektavimo institutas 

atliko inžinerinių, topografinių bei geodezinių darbų 

studiją. Tilto ilgis – 332 m, aukštis – 15 m. Statyba 

kainavo daugiau kaip 3 mln. rublių. Tiltas atidarytas 

1974 m. lapkričio 22 d. 

 
Informacijos šaltinis: www.wikipedia.lt 

http://lt.wikipedia.org/wiki/1913
http://lt.wikipedia.org/wiki/1914
http://lt.wikipedia.org/wiki/Atmata
http://lt.wikipedia.org/wiki/1944
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vermachtas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Keltas
http://lt.wikipedia.org/wiki/1971
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sankt_Peterburgas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lapkri%C4%8Dio_22
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46 Žalgirių pažintinis takas Žalgirio miško pažintinis takas yra įrengtas 

Žalgiriųkaimodraustinyje. Pažintinio tako ilgis 1860 

m. yra. Draustinio tikslas yra išsaugoti ir eksponuoti 

paskutinį dar išlikusį buvusios didžiausios pelkininkų 

kolonijos kaimą bei žemėnaudos ypatumus, vykdant 

rekreacinę pažintinę veiklą ir išlaikant paveldėtą 

apgyvendintą struktūrą ir bendrą kaimo vaizdą. 

 
Informacijos šaltinis: www.tpl.lt 

47 Pėsčiųjų „beždžionių“ tiltas per 

Pakalnės upę 
- 

 
Informacijos šaltinis: www.anonsas.lt 

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgiriai
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgiriai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Draustinis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rekreacija
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.tpl.lt%2Fzalgiriu-misko-pazintinis-takas%2F&ei=hgjZVKXJN4KsOuyIgIAB&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNFpabzy7JCwMcztAbIyS1IW9E2z1Q&ust=1423596033528870
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.anonsas.lt%2Fportal%2Fcategories%2F722%2F1%2F0%2F1%2Farticle%2F30676%2Flinksma-kolektyvo-kelione-is-vilniaus-i-rusne&ei=xAjZVMGxAoGzPcKngNgC&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNF6ISEGrHrTaxIO-04we0_wkbMlMw&ust=1423596094567566
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48 Skirvytės ir Atmatos upių 

atsišakojimo vieta 
- 

 
Informacijos šaltinis: www.miestai.net 

49 Aukštumalos pažintinis takas Aukštumalos pelkė yra aukštapelkėje Šilutės rajone, 

Pamario krašte. Tai viena didžiausių pelkių ne tik 

Vakarų Lietuvoje, bet ir visos Lietuvos teritorijoje. 

Kartu su šalia esančiu durpynu pelkė užima daugiau 

nei 2500 ha plotą. 

Aukštumalos pažintinis takas, kurio ilgis į abi puses 

yra 1740 metrų, įkurtas Aukštumalės telmologiniame 

draustinyje. Lankytojai šiame take turės galimybę 

susipažinti su pelke, aukštapelkei būdingais augalais 

bei gyvūnais. 
 

Informacijos šaltinis: www.tpl.lt 
50 Pakalnės pažintinis takas 3,5 km ilgio Pakalnės pažintinis takas įrengtas tarp 

dviejų upių – Pakalnės ir Rusnaitės. Jis prasideda ir 

baigiasi prie Nemuno deltos regioninio parko 

lankytojų centro. Keliaudami taku susipažinsime su 

šiam kraštui būdingu užliejamų pievų kraštovaizdžiu, 

jų augalija ir gyvūnija, tipiškais dirvožemiais, 

polderių sistema. Sužinosime etnokultūrinius vietinių 

žmonių buities bruožus. 

 
Informacijos šaltinis: www.tpl.lt 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.miestai.net%2Fforumas%2Fshowthread.php%3Ft%3D3969%26page%3D7&ei=CAnZVP_lMYXBPPWGgTg&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNFmfKeiQtN-EuPzB7wufvaNzJoGkA&ust=1423596164370399
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.tpl.lt%2Fpazintinis-takas-aukstumalos-pelkeje%2F&ei=KgnZVLPnKsHBPNLMgHA&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNGPbX4rxWSCd4uQS97hvehK6y9Mqg&ust=1423596196733517
http://www.tpl.lt/pakalnes-pazintinis-takas-silutes-rajone/
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51 Vanagių piliakalnis Piliakalnis įrengtas Vanagio upelio kairiajame krante 

esančioje kalvoje. Aikštelė netaisyklingo 

keturkampio formos, pailga šiaurės vakarų – pietryčių 

kryptimi, 177 m ilgio, 80 m pločio vakarinėje dalyje 

ir 70 m pločio rytinėje dalyje. Jos pietrytiniame 

pakraštyje buvo akmenų-medžio įtvirtinimai. Šiaurės 

vakarų ir šiaurės rytų dalyse XVIII a. – XX a. 

pirmojoje pusėje stovėjo dvaro pastatai, likę jų 

pamatų žymės. 
 

Informacijo

s šaltinis: kvr.kpd.lt 
52 Paulaičių piliakalnis Piliakalnis įrengtas aukštumos kyšulyje, Ašvos 

kairiajame krante, santakoje su Beržupiu. Iš rytų ir 

šiaurės rytų jį juosia Beržupis, iš šiaurės ir šiaurės 

vakarų – Ašvos slėniai. Aikštelė ovali, pailga šiaurės 

rytų – pietvakarių kryptimi, 30x27 m dydžio. Jos 

vakariniame krašte supiltas 50 m ilgio, 5 m aukščio, 

16 m pločio lanko formos pylimas, už kurio iškastas 

13 m pločio, 1 m gylio griovys. Šlaitai statūs, 9 m 

aukščio. Piliakalnis apaugęs lapuočiais.800 m į rytus 

nuo piliakalnio Žiogų kalne yra II a. – XII a. 

senkapis. 

 
Informacijos šaltinis: lt.wikipedia.org 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fkvr.kpd.lt%2Fheritage%2FPages%2FKVRDetail.aspx%3Flang%3Dlt%26MC%3D27087&ei=SIbZVL7bLoawPJXRgdgB&bvm=bv.85464276,d.ZWU&psig=AFQjCNEqMcV_fN0iomlNzbDZxHRJ140r6Q&ust=1423628228380651
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fkvr.kpd.lt%2Fheritage%2FPages%2FKVRDetail.aspx%3Flang%3Dlt%26MC%3D27087&ei=SIbZVL7bLoawPJXRgdgB&bvm=bv.85464276,d.ZWU&psig=AFQjCNEqMcV_fN0iomlNzbDZxHRJ140r6Q&ust=1423628228380651
http://lt.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1va
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ber%C5%BEupis
http://lt.wikipedia.org/wiki/II_a.
http://lt.wikipedia.org/wiki/XII_a.
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Flt.wikipedia.org%2Fwiki%2FPaulai%25C4%258Di%25C5%25B3_piliakalnis&ei=WYfZVLymJM6tPLrkgJgB&bvm=bv.85464276,d.ZWU&psig=AFQjCNEcjWG41b6AJ-Ba9wfL2YicD_jTdQ&ust=1423628503138935
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53 Juodžių piliakalnis Piliakalnis įrengtas aukštumos krašte, Mirglono 

dešiniajame krante. Aikštelė ovali, orientuota vakarų 

– rytų kryptimi, 30 m ilgio, 68 m pločio. Jos 

vakariniame krašte supiltas 70 m ilgio, 2,5 m aukščio, 

18 m pločio lanko formos pylimas, kurio išorinis 4 m 

aukščio šlaitas leidžiasi į 20 m pločio, 1 m gylio 

griovį. Rytiniame šlaite, 4 m žemiau aikštelės yra 3 m 

pločio terasa. Šlaitai statūs, 8-9 m aukščio 

Informa

cijos šaltinis: www.piliakalniai.lt 
Apgyvendinimas, maitinimas, pramogos (šią dalį transformuoti ir papildyti iš prisegamos galimybių studijos) 
54 Alsė, sodyba; Alseikių kaimas, 

Švėkšnos seniūnija, Šilutės r. 

savivaldybė 

Sodyba „Alsė“ – tai nauja, moderni sodyba Alseikių 

kaime, prie upelio Alsė. Kambariai yra šiuolaikiškai 

ir patogiai įrengti, su WC ir dušu. Sodyboje telpa iki 

60 svečių 

 
Informacijos šaltinis: http://www.alse.lt/page11.aspx 

http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirglonas&action=edit&redlink=1
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.piliakalniai.lt%2Fgallery.php%3Fpiliakalnis_id%3D556%26tipas%3D1%26foto_id%3D6368&ei=dYjZVIHzD4TZOOTagBg&bvm=bv.85464276,d.ZWU&psig=AFQjCNGfQudeMbyqQmE0ZN6wo9b86GKEew&ust=1423628787024699
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.piliakalniai.lt%2Fgallery.php%3Fpiliakalnis_id%3D556%26tipas%3D1%26foto_id%3D6368&ei=dYjZVIHzD4TZOOTagBg&bvm=bv.85464276,d.ZWU&psig=AFQjCNGfQudeMbyqQmE0ZN6wo9b86GKEew&ust=1423628787024699
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55 „Aukštumalės krantas“, kaimo 

turizmo sodyba, Šyšgirių 

kaimas, Kintų seniūnija, LT-

99187 Šilutės r. savivaldybė  

Apgyvendinimo paslaugos teikiamos 8 kambariuose, 

kuriuose gali būti apgyvendinta apie 26 asmenis.  
Sodyboje aktyvaus sporto mėgėjams siūloma pažaisti 

krepšinį, futbolą, paplūdimio tinklinį, badmintoną, 

stalo tenisą, biliardą, pasivažinėti keturračiu 

motociklu, o žiemą pamušinėti ledo ritulį. 
Kitos paslaugos: ekskursijos laivu, konferencijų-

pokylių salės nuoma 

 
Informacijos šaltinis: http://www.aukstumaleskrantas.lt/ 

56 Dainoros ir Kęstučio Laukevičių 

kaimo turizmo sodyba, 

Lakštingalų g. 5, Rusnė, LT-

99343 Šilutės r. savivaldybė 

Vietų skaičius: 14 (yra atskiras 6-vietis namelis).  
Pramogos: pliažo tinklinis, 6 baidarės, medinė irklinė 

aštuonių vietų valtis su burėmis – kurėnas, 12 vietų 

medinė pramoginė valtis, valčių nuoma, žvejybos 

organizavimas mariose ir Rusnės saloje, sauna. 

Pobūvių, konferencijų salė, kurioje telpa iki 30 

žmonių 

 
Informacijos šaltinis: www.siluteinfo.lt 

http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/dainoros-ir-kestucio-laukeviciu-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/dainoros-ir-kestucio-laukeviciu-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.siluteinfo.lt%2Fapgyvendinimas%2Fsodybos%2Fdainoros-ir-kestucio-laukeviciu-kaimo-turizmo-sodyba%2F&ei=lcjYVJzzG8TuUqKig_gH&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNFlBZIeL0_GfhEAUrnERpaDS1KSJg&ust=1423579664350175
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57 Daivos ir Ringaudo Paulių 

sodyba, Grabupių kaimas, 

Šilutės r. savivaldybė 

3 kambarių (6 vietų) skirta apnakvindinimo paslaugų 

teikimui. 
Pagrindinės paslaugos yra vandens turizmas ir 

žvejyba (kelionės laivu, žvejyba, menkių žvejyba 

jūroje, pirtis) 

 
Informacijos šaltinis: www.siluteinfo.lt 

58 Dalios ir Arūno Drobnių kaimo 

turizmo sodyba, Lakštingalų g. 

2, Rusnė, LT-99343 Šilutės r. 

savivaldybė 

6 kambarių/ 14 vietų Kaimo turizmo sodybą rasite ant 

Pakalnės upės kranto Rusnės miestelyje.  
Yra 30 vietų pobūvių salė (indai, kava, arbata, 

cukrus) su židiniu bei pirtele (šalto vandens kubilas, 

vantos, rankšluosčiai), 20-ies vietų pavėsinė su 

židiniu, vieta pastatyti palapinę. 
Organizuojamos iškylos laivu į Nidą, apie Rusnės 

salą. Teikiamos transporto paslaugos. Dviračių, 

baidarių ar valčių nuoma. 

 
Informacijos šaltinis: www.siluteinfo.lt 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.siluteinfo.lt%2Fapgyvendinimas%2Fsodybos%2Fdainoros-ir-kestucio-laukeviciu-kaimo-turizmo-sodyba%2F&ei=lcjYVJzzG8TuUqKig_gH&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNFlBZIeL0_GfhEAUrnERpaDS1KSJg&ust=1423579664350175
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/dalios-ir-aruno-drobniu-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/dalios-ir-aruno-drobniu-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.siluteinfo.lt%2Fapgyvendinimas%2Fsodybos%2Fdainoros-ir-kestucio-laukeviciu-kaimo-turizmo-sodyba%2F&ei=lcjYVJzzG8TuUqKig_gH&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNFlBZIeL0_GfhEAUrnERpaDS1KSJg&ust=1423579664350175
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59 Danutės Vaičiulienės kaimo 

turizmo sodyba, Rusnė, Šilutės 

r. savivaldybė 

5 kambarių (iki 10 vietų) sodyba įsikūrusi Rusnės 

saloje, 3,3 km nuo Rusnės tilto važiuojant link 

Uostadvario, šalia Atmatos upės. Sodyboje veikia 

bevielis internetas, galima paplaukioti valtimi, 

pažvejoti, šeimininkai užsako pramoginius laivus ir 

ekskursijas. Turi kanoją, 2 dviračius, galima 

pasinaudoti 12 vietų pirtele 

 
Informacijos šaltinis: www.siluteinfo.lt 

60 Danutės Vaitkienės sodyba (bed 

and breakfast), Kęstučio g. 22, 

LT-99182 Šilutė 

Apgyvendinimas privačiame dviejų aukštų name 

netoli Šyšos upės. 

Kambarių skaičius: 5 (2 vienviečiai ir 3 dviviečiai) 

Dviejų aukštų privatus namas šalia Šyšos upės, žalia 

teritorija, yra pavėsinė, garažas. Apgyvendinama 

antrame namo aukšte, kur yra WC, dušas, vonia, 

skalbimo mašina, televizorius, šaldytuvas, stalo 

įrankiai 

 
Informacijos šaltinis: www.siluteinfo.lt 

61 Deims, viešbutis-restoranas, 

Lietuvininkų g. 70, LT-99172 

Šilutė  

Viešbutis yra pačiame Šilutės miesto centre. Tai – 

vienintelis viešbutis Šilutės mieste, vienu metu 

galintis priimti iki 85 svečių. Kiekviename kambaryje 

yra dušas, tualetas, telefonas, kabelinė televizija, 

internetinis ryšys. 
Viešbutyje yra 43 kambariai. Yra sąlygos atvykti bet 

kokia transporto priemone, nes viešbutį juosia uždara 

ir saugoma teritorija. 
Kitos paslaugos: maitinimas, konferencijų ir mokymų 

organizavimas, salių nuoma pobūviams ir pan. 

 
Informacijos šaltinis: www.deims.lt 

http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/danutes-vaiciulienes-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/danutes-vaiciulienes-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.siluteinfo.lt%2Fapgyvendinimas%2Fsodybos%2Fdainoros-ir-kestucio-laukeviciu-kaimo-turizmo-sodyba%2F&ei=lcjYVJzzG8TuUqKig_gH&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNFlBZIeL0_GfhEAUrnERpaDS1KSJg&ust=1423579664350175
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/nakvyne-ir-pusryciai/danutes-vaitkienes-sodyba/
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.siluteinfo.lt%2Fapgyvendinimas%2Fsodybos%2Fdainoros-ir-kestucio-laukeviciu-kaimo-turizmo-sodyba%2F&ei=lcjYVJzzG8TuUqKig_gH&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNFlBZIeL0_GfhEAUrnERpaDS1KSJg&ust=1423579664350175
http://www.deims.lt/
http://www.deims.lt/


143 

 

renginiams, turizmo informacijos teikimas 
62 Emilijos Petravičienės sodyba 

(bed and breakfast), Macikų 

kaimas, LT-99156 Šilutės r. 

savivaldybė 

Apgyvendinimo paslaugų teikimui pritaikyta 12 vietų 

6 kambariai.  
Kieme tvenkinys su vandens lelijomis, yra 

gandralizdis, tiltelis į miškelį. Turi laužavietę, grilį, 

šašlykinę. Galima statyti palapinę 

 
Informacijos šaltinis: www.katinodienos.lt 

63 Emilijos Pužienės kaimo 

turizmo sodyba, Pylimo g. 4, 

Rusnė, LT-99349 Šilutės r. 

savivaldybė 

Jauki sodyba įkurta netoli Pakalnės upės, skirta 

šeimoms, nedidelėms grupėms, žmonėms, 

mėgstantiems ramų poilsį – įrengti 4 kambariai (iki 9 

žmonių). Norintiems pavakaroti yra pavėsinė su 

židiniu. Įrengta sauna 

 
Informacijos šaltinis: www.siluteinfo.lt 

http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/nakvyne-ir-pusryciai/emilijos-petravicienes-sodyba/
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fkatinodienos.lt%2Femilijos-petravicienes-sodyba&ei=u8_YVPeMIczlUpzggvAF&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNGOf-Tea1j-ZUxgjBkKVaehNSmLZg&ust=1423581497691057
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/emilijos-puzienes-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/emilijos-puzienes-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.siluteinfo.lt%2Fapgyvendinimas%2Fsodybos%2Fdainoros-ir-kestucio-laukeviciu-kaimo-turizmo-sodyba%2F&ei=lcjYVJzzG8TuUqKig_gH&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNFlBZIeL0_GfhEAUrnERpaDS1KSJg&ust=1423579664350175
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64 Ėvė, kaimo turizmo sodyba, 

Minijos kaimas, Kintų seniūnija, 

LT-99360 Šilutės r. savivaldybė 

Kaimo turizmo sodyba „Ėvė“ tai 1900 metų statybos 

didysis pievininkų laukininkų namas (Minijos kaimo 

mokykla) su ūkiniais pastatais – staldu, skūnia, rūsiu 

– čia įrengti 7 kambariai (iki 30 vietų). 
Kitos paslaugos: pirtis, pramoginių ir žvejybinių 

laivų, valčių, dviračių nuoma, stalo žaidimų, sūpynių 

vaikams organizavimas. Yra bevielis internetas. 

Sodyboje yra vieta rengti seminarus, mokymus, 

šeimynines šventes. 

Erdvioje teritorijoje prie įžuvinto tvenkinio yra 

laužavietės, vaikų žaidimo aikštelės, lauko baldai, 

baseinas, meno akcentai. 

Užsisakiusiems iš anksto organizuojamas maitinimas 

 
Informacijos šaltinis: http://www.mingeseve.lt/ 

65 Genės Gečienės kaimo turizmo 

sodyba, Lakštingalų g. 1, Rusnė, 

LT-99343 Šilutės r. savivaldybė 

Kaimo turizmo sodyba netoli Vorusnės ir Pakalnės 

upelių. Poilsis mėgstantiems ramybę, žvejybą, 

paukščių stebėjimą. Yra pirtis, židinys, televizorius, 

laužavietė, pavėsinės, valtis. Organizuojame išvykas 

laivu į Kuršių marias. 

Nakvynė 20 asmenų, yra pirtis, židinys, televizorius, 

laužavietė, pavėsinės, valtis. 

 
Informacijos šaltinis: http://www.atostogoskaime.lt 

http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/genes-gecienes-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/genes-gecienes-kaimo-turizmo-sodyba/
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66 Vila „Genowefa“, Švėkšnos 

miestelis, Šilutės r. 
Vila Genowefa – tai 1880 m. grafo Adomo Alfredo 

Gustavo Pliaterio statyti nedideli ampyro stiliaus 

rūmai, skirti pokyliams, grafų pamėgtiems poezijos 

vakarams, nuotaikingoms puotoms, šeimos šventėms 

rengti. 
Viloje siūloma pasivažinėti karieta, surengti 

fotosesiją, furšetą ar santuokos ceremoniją viloje arba 

parke. Teikiamos maitinimo, nakvynės paslaugos.  

 
Šaltinis:  http://www.villagenowefa.lt 

67 Gilija, viešbutis-restoranas, 

Vytauto g. 17, LT-99175 Šilutė 
4 žvaigždučių 16 numerių viešbutis, iš kurių 2 – po 

porą kambarių turintys liuksai. Kiekviename 

kambaryje yra televizorius, telefonas, interneto ryšys. 

Viešbutis turi pirtį su baseinu 
Kitos paslaugos: maitinimas, konferencijų ir mokymų 

organizavimas, salių nuoma pobūviams ir pan. 

renginiams, turizmo informacijos teikimas, baseinas-

sauna 

 
Informacijos šaltinis: http://www.silutesgilija.lt/ 

http://www.villagenowefa.lt/
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68 Jono Bulavino kaimo turizmo 

sodyba, Minijos kaimas, Kintų 

seniūnija, LT-99360 Šilutės r. 

savivaldybė 

Apgyvendinimui pritaikyti 6 kambariai (iki 20 vietų). 
Pramogos: yra 14 vietų rusiška pirtis, sporto aikštelė, 

nuomojami dviračiai, vandens dviračiai, valtys. 

Galima išsinuomoti 12 ir 20 vietų laivus. Lauko 

pavėsinė iki 20 žmonių. Organizuojama žvejyba, 

rengiamos pramoginės išvykos laivu 

 
Informacijos šaltinis: http://www.minges.lt/ 

69 „Jotovila“, Viktorijos ir Jono 

Vėtrinų kaimo turizmo sodyba, 

Macikų kaimas, LT-99156 

Šilutės r. savivaldybė 

Sodyboje 1 apartamentai su visais patogumais, 4 

vasarnamiai. Pavėsinė telpa 20 žmonių, yra židinys. 
Kitos paslaugos: pirtis, salė renginiams 

 
Informacijos šaltinis: http://www.atostogoskaime.lt 
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70 Karpis Vivo, sodyba, Pievų g., 

Šyšos kaimas, Šilutės r. 

savivaldybė 

Sodyboje yra namas, pirtis, banketinė salė, mini 

krepšinio aikštelė, mini futbolas. 
Kitos paslaugos: pirtis, banketinė salė, mini krepšinio 

aikštelė, mini futbolas, vandens pramogos 

 
Informacijos šaltinis: www.siluteinfo.lt 

71 Klimų sodyba Ventėje, Žvejų g. 

13, Ventės kaimas, Šilutės r. 

savivaldybė 

Klimų sodyba įsikūrusi ant marių kranto Ventės rage. 

Sodyboje gali apsistoti iki 30 žmonių, yra didelė salė 

tinkama vestuvėms švęsti. Šalia sodybos yra vieta 

palapinėms. Sodyboje įrengta laivų prieplauka. 

Organizuojamos pažintinės kelionės po Nemuno 

deltos regioninį parką su 46 vietų laivu „Ugnė“. 
Kitos paslaugos: pirtis, vieta palapinėms, pažintinės 

kelionės laivu, tinklinio ir krepšinio aikštelės, 

supynės vaikams 

 
Informacijos šaltinis: www.siluteinfo.lt 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.siluteinfo.lt%2Fapgyvendinimas%2Fsodybos%2Fdainoros-ir-kestucio-laukeviciu-kaimo-turizmo-sodyba%2F&ei=lcjYVJzzG8TuUqKig_gH&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNFlBZIeL0_GfhEAUrnERpaDS1KSJg&ust=1423579664350175
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/klimu-sodyba-venteje/
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.siluteinfo.lt%2Fapgyvendinimas%2Fsodybos%2Fdainoros-ir-kestucio-laukeviciu-kaimo-turizmo-sodyba%2F&ei=lcjYVJzzG8TuUqKig_gH&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNFlBZIeL0_GfhEAUrnERpaDS1KSJg&ust=1423579664350175
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72 „Pakalnė“, Živilės 

Skirkevičienės etnografinė 

sodyba, Pakalnės 48, Pakalnės 

kaimas, Rusnės seniūnija, LT-

99343 Šilutės r. savivaldybė 

Name: 4 miegamieji, veranda, virtuvė, kurioje svečiai 

gali ruoštis maistą. Atvira lauko veranda – jauki vieta 

ryto pusryčiams ir vakarojimui. 
Sodyboje yra sodas, tinklinio, krepšinio aikštelės, 

vieta laužavietei. Baidarių, 12 vietų laivo nuoma. 

Papildomos paslaugos: vietos palapinėms statyti 

 
Informacijos šaltinis: www.siluteinfo.lt 

73 Pakalnės vingis, kaimo turizmo 

sodyba, Pakalnės kaimas, 

Rusnės seniūnija, LT-99343 

Šilutės r. savivaldybė 

Kaimo sodyba su 12 kambarių, kuriuose gali būti 

pagyvendinta iki 40-45 (su palapinėmis – iki 90 

žmonių). 
Aktyvaus sporto mėgėjams – dviračiai, baidarės, 

kelionės į marias ir aplink salą motorlaiviu. Žvejams 

– kateriuko nuoma, žvejybos mariose organizavimas. 

Sveikuoliams – kaimiškos ir japoniškos pirčių 

malonumai 

 
Informacijos šaltinis: http://www.pakalnesvingis.lt/ 
 

http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/ziviles-skirkevicienes-etnografine-sodyba-pakalne/
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.siluteinfo.lt%2Fapgyvendinimas%2Fsodybos%2Fdainoros-ir-kestucio-laukeviciu-kaimo-turizmo-sodyba%2F&ei=lcjYVJzzG8TuUqKig_gH&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNFlBZIeL0_GfhEAUrnERpaDS1KSJg&ust=1423579664350175
http://www.pakalnesvingis.lt/


149 

 

74 Prie Peterso tilto, vila, Šilutės g. 

13/ Nemuno g. 1 Rusnės mstl., 

Šilutės r. savivaldybė 

Vila įsikūrusi senajame Rusnės pašte vaizdingoje 

vietoje, netoli Atmatos upės ir rekonstruotos 

prieplaukos. Vienu metu viloje gali būti apgyvendinta 

20 poilsiautojų. Yra 6 numeriai: 2 apartamentai, 3 

dviviečiai, 1 vienvietis. Šalia įrengta automobilių 

stovėjimo aikštelė. 
Kitos paslaugos: maitinimas, pokylių-konferencijų 

salės nuoma (iki 25 asmenų), laisvalaikio ir pramogų 

organizavimas (dviračių, baidarių nuoma, kelionių į 

marias ir aplink salą motorlaiviu ar dideliu laivu 

organizavimas, žvejybos mariose organizavimas) 

 
Informacijos šaltinis: www.siluteinfo.lt 

75 Vila „Rusnė“, Pakalnės 82, 

Rusnės sen., Šilutės r. 

savivaldybė 

Įrengti 7 kambariai, galintys priimti iki 30 žmonių. 

Dauguma miegamųjų turi balkonus su vaizdu į 

tekančią upę. Tarp jų yra net 5 en-suite tipo kambariai 

su atskirais koridoriais ir voniomis. Vienas jų, 

aprūpintas labai patogia dvigule lova ir itin jaukiu 

balkonu, skirtas specialiai jauniesiems. 
Kitos paslaugos: maitinimas (restoranas), banketų 

salės nuoma ir renginių organizavimas 

 
Šaltinis:  http://www.rusnevilla.lt 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.siluteinfo.lt%2Fapgyvendinimas%2Fsodybos%2Fdainoros-ir-kestucio-laukeviciu-kaimo-turizmo-sodyba%2F&ei=lcjYVJzzG8TuUqKig_gH&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNFlBZIeL0_GfhEAUrnERpaDS1KSJg&ust=1423579664350175
http://www.rusnevilla.lt/
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76 „Skirvytėlė“, Laimutės ir 

Vaclovo Nausėdų sodyba, 

Skirvytėlės g. 3, Rusnė, Šilutės 

r. savivaldybė 

„Skirvytėlė“ įsikūrusi Rusnės saloje, 400 m. nuo 

Rusnės miestelio centro ant vaizdingo Pakalnės upės 

kranto. Pastatai naujai pastatyti 2007 metais buvusios 

senos etnografinės sodybos vietoje. 
Kitos paslaugos: dviračių nuoma, pirtis kubile (ant 

tvenkinėlio kranto), kaimiška pirtis, greitaeigis 

pramoginis kateris (aštuonvietis), yra vietos 

palapinėms. 

 
Informacijos šaltinis: http://skirvytele.lt/ 

77 „Mingės egzotika“ 
Stasio Petrošiaus sodyba, 

Minijos kaimas, Kintų seniūnija, 

LT-99360 Šilutės r. savivaldybė 

Pagal savitą tradicinį kaimo stilių ant Minijos kranto 

pastatyta graži sodyba su visais patogumais. 

Sodyboje 3 nameliai, kuriuose telpa 18 žmonių, 4 

kambariai šalia pirties, 5 kambariai sodyboje, 2 

kambarių butas. 
Kitos paslaugos: keturratis motociklas, vandens 

slidės, vandens „padanga“, maitinimas, pirtis. 

Nuomoja laivus: 
Nuomuojami laivai: 

Forelle - 80 vietų. Maršrutinis laivas. 

Neptūnas - 50 vietų. Skirtas didesnėms grupėms 

žmonių. 

Minija - 24 vietų. Skirtas žvejybai ir kitoms 

pramogoms.  

Upaitis - 18 vietų. Skirtas įvairiausioms pramogoms.  

Jachta Silverton - Prabangaus laivo nuoma Kuršių 

mariose, Baltijos jūroje 
 

Informacijos šaltinis: http://www.mingeskaimas.lt/ 

http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/laimutes-ir-vaclovo-nausedu-sodyba-skirvytele/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/stasio-petrosiaus-sodyba/
http://www.mingeskaimas.lt/laivas-forelle
http://www.mingeskaimas.lt/laivas-neptunas
http://www.mingeskaimas.lt/laivas-minija
http://www.mingeskaimas.lt/laivas-upaitis
http://www.mingeskaimas.lt/jachta-silverton
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1Šturmų uostas mena XIX a. ir yra apsuptas tylaus šurmulio. Dalyje uosto šeimininkauja žvejai, čia atplaukia ir išplaukia jų laivai, užklysta pavienės, ramybės ieškančių turistų 

jachtos bei maži kateriukai. Pakrantėje stovi trys senoviniai kurėnai-poilsinės, kurie yra savotiškas prieglobstis visiems, norintiems mėgautis subtilaus veiksmo kupina erdve, stebėti 

žvejų darbą, saulės kelionę per dangų ir virpantį vandenį 

78 Šilutės turizmo ir paslaugų 

verslo mokykla (Mokomasis 

viešbutis), Lietuvininkų g. 72, 

LT-99172 Šilutė 

Mokomajame viešbutyje gali būti apgyvendintos 

turistinės grupės iki 60 žmonių. Mokykloje yra salės 

su internetiniu ryšiu ir naujausia demonstracine 

technika. Moksleiviai rengia ir aptarnauja įvairius 

banketus ir furšetus, konferencijas (iki 70 žmonių) 

 
Informacijos šaltinis: www.silutesspc.istaiga.lt 

79 Šturmų švyturys, viešbutis-

restoranas, Šturmų k., Šilutės r. 

savivaldybė 

Šiuo metu viešbutyje yra 10 numerių: 2 apartamentai, 

3 keturviečiai, 1 trivietis ir 4 dviviečiai. Šalia 

viešbučio įrengta uždara automobilių stovėjimo 

aikštelė 
Kitos paslaugos: maitinimas, turizmo informacijos 

teikimas, pramogų organizavimas (dviračių, baidarių, 

sniego motociklų nuoma, kelionių laivu 

organizavimas), pirtys, tiesioginis priėjimas prie 

Šturmų uosto1 

 
Informacijos šaltinis: http://www.sturmusvyturys.lt/ 

http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/viesbuciai-ir-sveciu-namai/silutes-turizmo-ir-paslaugu-verslo-mokykla-mokomasis-viesbutis/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/viesbuciai-ir-sveciu-namai/silutes-turizmo-ir-paslaugu-verslo-mokykla-mokomasis-viesbutis/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/viesbuciai-ir-sveciu-namai/silutes-turizmo-ir-paslaugu-verslo-mokykla-mokomasis-viesbutis/
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.silutesspc.istaiga.lt%2Fnaujienos%2Fbendradarbiavimo-sutartis-su-silutes-turizmo-ir-paslaugu-verslo-mokykla&ei=99bYVKv2F8mxUaOMgUA&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNFuAHSKR1s--8yomETHAR-mwAJOGg&ust=1423583291814069
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80 Ventainė, laisvalaikio ir poilsio 

centras, Marių g. 7, Ventės 

kaimas, Šilutės r. savivaldybė 

Laisvalaikio ir poilsio centras „Ventainė“ yra įsikūręs 

ant Kuršių marių kranto, vaizdingame Ventės rago 

pusiasalyje. Pro Ventės ragą praskrenda tūkstančiai 

paukščių, kurie privilioja daugybę paukščių stebėtojų 

iš visos Europos. Apgyvendinimo paslaugos 

teikiamos 3 žvaigždučių viešbučio kambariuose, 

atskirame namelyje, taip pat 2 žvaigždučių kempinge. 
Kitos paslaugos: maitinimas, konferencijų ir mokymų 

organizavimas, salių nuoma pobūviams ir pan. 

renginiams (yra mažosios ir didesnės salės, kuriose 

gali būti talpinama iki 10-20-40-80 žmonių vienu 

metu), turizmo informacijos teikimas, pirtys, vandens 

pramogų organizavimas, įvairiausių renginių 

(ornitologijai, menui ir pan.) organizavimas ir 

viešinimas 
 

Informacijos šaltinis: http://www.ventaine.lt/ 
81 Virginijos ir Kazimiero 

Gudžiūnų kaimo turizmo 

sodyba, Vilkyčių kaimas, Saugų 

seniūnija, LT-99369 Šilutės r. 

savivaldybė 

Kaimo turizmo sodyba yra tarp Saugų ir Priekulės 

gyvenviečių, ant Veiviržo upės kranto. Galima rengti 

banketus, konferencijas, kitus renginius (telpa 60 

žmonių). 

Sodyboje yra kavinė – baras, aptarnaujantis iki 70 

žmonių. Sodybos teritorijoje yra 2 tvenkiniai, galima 

žvejoti. Nuomojama valtis, yra rusiška pirtis, 

baseinas, teniso kortai, dviračiai, krepšinio aikštelė, 

vaikų žaidimų aikštelė, galima žaisti badmintoną 

 
Informacijos šaltinis:  
http://www.gudziunusodyba.lt/apie.php?act=1 

http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/virginijos-ir-kazimiero-gudziunu-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/virginijos-ir-kazimiero-gudziunu-kaimo-turizmo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/virginijos-ir-kazimiero-gudziunu-kaimo-turizmo-sodyba/
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82 Vyndario Česlovo sodyba, 

Žagatpurvių kaimas, Švėkšnos 

seniūnija, Šilutės r. savivaldybė 

Ūkyje vaišinama naminiu vynu, pagamintu iš 

ekologiškai užaugintų uogų, vyno rūsyje rengiamos 

degustacijos. 2010 m. gautas tautinio paveldo 

sertifikatas 

 
Informacijos šaltinis: http://www.vyndariosodyba.lt/ 

83 „Vorusnėlė“, Romualdos ir 

Gedimino Vasiliauskų sodyba, 

Skirvytėlės g. 17, Rusnės 

seniūnija, LT-99350 Šilutės r. 

savivaldybė 

Čia sukurtos puikios sąlygos šeimos poilsiui ar 

bičiulių susibūrimams. Sodyboje yra 4 nameliai su 

visais patogumais, graži pavėsinė su židiniu, 

laužavietės, pirtelė, tinklinio, krepšinio aikštelės. Yra 

valtis, kuria galima paplaukioti po upelius, taip pat 

yra ir greitaeigis kateris, kuriuo per 20 min. galima 

pasiekti Nidą, Mingę, Kintus, Juodkrantę ar tiesiog 

paplaukioti po marias. Norintiems organizuojame 

žvejybą 

 
Informacijos šaltinis: www.siluteinfo.lt 

http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/vyndario-ceslovo-sodyba/
http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/romualdos-ir-gedimino-vasiliausku-sodyba-vorusnele/
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.siluteinfo.lt%2Fapgyvendinimas%2Fsodybos%2Fdainoros-ir-kestucio-laukeviciu-kaimo-turizmo-sodyba%2F&ei=lcjYVJzzG8TuUqKig_gH&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNFlBZIeL0_GfhEAUrnERpaDS1KSJg&ust=1423579664350175
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84 Kaimo turizmo ir sporto bazė 

„Kaimo pirtelė“, Virkytų k., 

Švėkšnos sen., Šilutės r. LT-

99390 

Sodyba įkurta 2014 m. – čia įrengti keturi dviviečiai 

kambariai, kuriuose gali būti apnakvindinta iki 40 

svečių. Sodybos pastate bei jos teritorijoje yra 

galimybių organizuoti renginius iki 40 asmenų 

grupėms.  
Kitos paslaugos: vandens telkinys maudymuisi ir 

žvejybai, pirtis, banketinės salės nuoma. Sodyba 

pritaikyta aktyviam ar ramiam poilsiui. 
Sporto bazė:  krepšinio, tinklinio bei futbolo 

aikštelės, jojimas (profesionalams, mėgėjams ir 

suinteresuotiems asmenims), komercinė šaudykla 

 
Šaltinis: www.kaimopirtele.lt 

85 Viešbutis „Vilkėnų malūnas“, 

Žalgirio g. 29, Švėkšna, Šilutės 

r. 

Įrengta 12 dviviečių, keturviečių, šešiaviečių 

numerių, kuriuose vienu metu galima apgyvendinti 

iki 70 asmenų. 

- 

86 Žvejų užeiga, svečių namai 

(UAB „Kintai“), Kuršių g. 11, 

Kintų miestelis, LT-99358 

Šilutės r. savivaldybė 

3 žvaigždučių 5 numerių svečių namai, vienu metu 

galintys apgyvendinti iki 20 svečių.  
Kitos paslaugos: maitinimas  

 
Informacijos šaltinis: www.siluteinfo.lt 

http://www.siluteinfo.lt/apgyvendinimas/sodybos/romualdos-ir-gedimino-vasiliausku-sodyba-vorusnele/
http://www.kaimopirtele.lt/
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.siluteinfo.lt%2Fapgyvendinimas%2Fsodybos%2Fdainoros-ir-kestucio-laukeviciu-kaimo-turizmo-sodyba%2F&ei=lcjYVJzzG8TuUqKig_gH&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNFlBZIeL0_GfhEAUrnERpaDS1KSJg&ust=1423579664350175
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87 Pelikanas, viešbutis (UAB 

„Kintai“) 
Greta svečių namų, Minijos upėje, įrengtas 10 

numerių, 25 vietų viešbutis „Pelikanas“ . Kiekvienas 

numeris turi atskirą įėjimą iš lauko, numeriuose yra 

TV, įrengti dušai.  
Kitos paslaugos: konferencijų ir mokymų 

organizavimas, salių nuoma pobūviams ir pan. 

renginiams, turizmo inventoriaus nuoma (valtelių ir 

vandens dviračių nuoma) 

 
88 UAB „Kintai“, Kuršių g. 11, 

Kintų miestelis, LT-99358 

Šilutės r. savivaldybė 

Vietos kemperiams, keliautojams su palapinėmis 
Vandens pramogų, laisvalaikio organizavimas (laivų 

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

„Ventvėjas“; 40 vietų vidaus kavinė ir 100 vietų 

lauko kavinė; žvejyba tvenkiniuose ir Nemuno 

deltoje; valčių ir vandens dviračių nuoma; dviračių 

nuoma; žūklės reikmenų nuoma ir pardavimas; 

paukščių stebėjimas; kubilo nuoma), įvairių teminių 

renginių organizavimas (ornitologija, vandens 

pramogos), turizmo informacijos teikimas 

 

Turizmo informacija 
89 Šilutės turizmo informacijos 

centras 

Lietuvininkų g. 4, LT-99179 

Šilutė, http://www.siluteinfo.lt/ 

Teikia turizmo informacijos bei kitas turizmo 

paslaugas: turizmo maršrutų planavimas ir 

organizavimas, turizmo informacijos rengimas ir 

sklaida, savivaldybei svarbių renginių koordinavimas, 

bendradarbiavimas su turizmo verslo atstovais, gido 

paslaugos 

- 

90 Šilutės turizmo informacijos 

entro filialas „Tradicinių amatų 

centras“ 
Liepų a. 25A, Švėkšnos mstl., 

Švėkšnos sen., Šilutės r. sav., 

LT-99383 

Šis TIC padalinys veikia kaip tradicinių amatų 

centras, čia vyksta kultūrinės veiklos organizavimas, 

edukaciniai užsiėmimai. 

- 

91 Salos etnogkultūros ir 

informacijos centras 
Neringos g. 7, Rusnė LT-99350 
www.rusne.org 

Gido paslaugos, kilnojamų parodų rengimas, turizmo 

informacijos istorine, etnografine  tematika rengimas 

ir pristatymas, edukacinių renginių orgnizavimas 

(Užuolaidėlių karpymas, Advento angelų karpymas, 

Keramika, Vilnos vėlimas, Bučiukų pynimo 

- 

http://www.rusne.org/
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edukacija) 
92 Nemuno deltos regioninio parko 

direkcija, Lietuvininkų g. 10 LT 

99185, Šilutė 

Teikia turizmo informacijos bei kitas turizmo 

paslaugas: turizmo maršrutų planavimas ir 

organizavimas, turizmo informacijos rengimas ir 

sklaida, edukacinių užsiėmimų rengimas ir 

organizavimas 

- 

93 Šilutės F. Bajoraičio viešoji 

biblioteka 
Prie turizmo informaciją teikiančių įstaigų galima 

būtų priskirti ir Šilutės F. Bajoraičio viešąją 

biblioteką – bibliotekos pastato geografinė vieta yra 

palanki informacijos teikimui lankytojams, kurie į 

Šilutę atvyksta ar laiką leidžia ne iš Klaipėdos-

Rusnės kryptis (šie srautai aptarnaujami Šilutės TIC 

patalpose) – istorinėje Žibų kaimo teritorijoje. Į šį 

objektą svečiai dažniau, nei į Šilutės TIC, atvyksta 

pasinaudoti interneto, spausdinimo, kopijavimo, 

mieste vykstančios kultūros ir pan. veiklos, renginių 

klausimais. Tuo pačiu svečiai teiraujasi turizmo 

informacijos – lankytini objektai, kultūros paveldas, 

miesto ir rajono turistiniai žemėlapiai ir pan. 
Dalis informacijos teikiama ir bibliotekos interneto 

svetainėje  http://silutevb.lt/lt/ 

- 

Tradicinės didesnės/svarbesnės šventės 

http://silutevb.lt/lt/
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94 Miesto šventė Šilutės m. Kasmet Šilutės m., gegužės mėn. organizuojama 

Miesto šventė. Pvz., 2014 m. Miesto šventės metu 

buvo organizuojamos specialiosios erdvės šeimoms, 

vaikams, jaunimui, menininkams ir pan. (dailininkų 

pleneris, meninės instaliacijos, kūrybinės dirbtuvės ir 

studijos. Renginyje dalyvavo ir palaikymas „iš oro“:  

Lietuvos ultra lengvųjų orlaivių Šilutės klubas   
 
Šaltinis: www.siluteszinios.lt 

 
95 Žuvienės virimo čempionatas  

Šilutės m. 
Kasmet Šilutės m. organizuojamas Žuvienės virimo 

čempionatas (data kintama). Čempionato dalyviai 

kulinarinį meistriškumą demonstruoja ir varžosi dėl 

geriausios žuvienės ar geriausios žuvies sriubos 

titulų. Absoliučiam Žuvienės virimo čempionui 

įteikiamas Šilutės rajono savivaldybės mero 

pagrindinio prizas – Žuvienės virimo čempiono 

žiedas 

 

http://www.siluteszinios.lt/
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96 Laivininkų šventė Rusnės saloje Kasmet liepos-rugpjūčio mėn. Rusnės saloje 

organizuojama Laivininkų šventė – vienu metu saloje 

vyksta keli renginiai (mugės, žirgų konkūras, eisenos, 

organizuojamos diskotekos, vietos meno kolektyvų 

pasirodymai ir pan.) 
 
Šaltinis: www.siluteszinios.lt 

 
97 Laivų paradas Nemuno deltos 

regioninio parko teritorijoje 
2014 m. pirmą kartą Šilutės rajono savivaldybėje 

Nemuno deltoje buvo organizuojamas Laivų paradą. 

Renginys vyko gegužės mėn ir planuojamas 

organizuoti kaip tradicinis renginys – kas dvejus 

metus. Paradą organizavo Nemuno regioninio parko 

direkcija kartu su Tradicinių ir istorinių laivų 

asociacija, Šyšos kaimo bendruomene bei Šilutės 

kultūros ir pramogų centru. 
Į paradą užsiregistravo 72 laivai (žvejybiniai laivai, 

burinės jachtos, istoriniai ir tradiciniai laivai,  

pramoginės valtys,  motorlaiviai) kurių bendras ilgis 

sudarė 580 m 65 cm. 
 
Šaltinis: www.nemunodelta.lt 

 

http://www.siluteszinios.lt/
http://www.nemunodelta.lt/
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98 Šaktarpis Rusnės saloje Daugiau kaip 10 metų, Rusnės saloje balandžio mėn. 

organizuojama tradicinė kasmetinė šventė – Šaktarpis 

(šaktarpiu Pamario krašte vadinamas metas, kai 

upėmis Kuršių marių link pajuda ledai). 
Renginio metu vyksta žvejyba, meno kolektyvų 

pasirodymai, svečiai vaišinami tradiciniais 

patiekalais, organizuojamos mugės ir/ar 

tautodailininkų parodos bei kt. 
 
Šaltinis: www.silutesetazinios.lt 

 
99 Šilutės mieste Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos 

organizuojami renginiai: 

Pasaulio šilutiškių sueiga 

„Šviesos parnešti, gera 

padaryti...“, literatūrinis ruduo 

„Prisijaukinkim žodį, paukštį, 

debesį...“ ir tarptautinė vaikų 

knygos mugė „Mes iš Baltijos 

valstybių“ 

Kiekvienas iš šių renginių organizuojamas kas 3 

metai yra prestižinis savivaldybės strateginis 

renginys, vyksta aktyvaus turizmo sezono metu. 

Pasitarnauja krašto kultūrai, istoriniam pažinimui, 

turizmo verslui. Sutelkia per 200 turistų iš Lietuvos ir 

pasaulio. 
 
Šaltinis: Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka 

- 

Kiti objektai/ veikla 
100 Polderių sistema Polderiu vadinama žema teritorija, nuo nuolatinio ar 

periodinio užliejimo apsaugota pylimais, nusausinta ir 

sukultūrinta. Vandens perteklius iš tokios teritorijos 

ištekėti savitaka dažniausiai negali, todėl jį reikia 

pašalinti mechaniniu būdu. Polderinę sausinimo 

sistemą sudaro melioracinių įrenginių kompleksas: 

apsauginiai pylimai, detalus sausinimo tinklas, 

nuvedamieji grioviai, gaudomieji ir apsauginiai 

grioviai, magistralinis kanalas ir vandens stotys bei 

automatinės pralaidos – šliuzai. 
Su polderių sistema Šilutės rajono savivaldybės 

teritorijoje lankytojai gali susipažinti Pakalnės 

pažintiniame take, įrengtame pakalnės polderių 
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kraštovaizdžio draustinio teritorijoje Rusnės saloje. 

Pakalnės polderių kraštovaizdžio draustinis įsteigtas 

siekiant išsaugoti polderių kraštovaizdį su Nemuno 

protakomis, seniausią Lietuvoje vandens kėlimo stotį, 

Uostadvario švyturį, paukščių perimvietes bei jų 

poilsio vietas migracijos  metu. Pažintinis takas 

prasideda ir baigiasi, apsukęs 3,5 km lanką, ties 

Nemuno deltos regioninio parko direkcija ir 

informaciniu centru, aplankant polderių muziejų ir 

Uostadvario vandens kėlimo stotį bei stebint tik šiam 

kraštui būdingą kraštovaizdį ir daugybę ten perinčių 

bei migruojančių paukščių. 
101 Potvynio stebėjimas Nemuno delta – viena iš nedaugelio vietų Europoje, 

kur galima nuolat stebėti itin didelius potvynius. 

Potvynio jėga ir rūstus grožis niekur kitur Lietuvoje 

taip nepasireiškia kaip  Nemuno deltoje. Tokios 

gamtos stichijos neregėjusiems žmonėms užlieti 

keliai ir pievos bei sodyboms grasinantis vanduo, 

didžiulės ledų sangrūdos palieka neišdildomus 

įspūdžius. 
Užliejamos teritorijos plotas siekia apie 400 km². 

Pamariui yra būdingi pavasario bei rudens – žiemos 

potvyniai. Potvyniai dažniausiai vyksta pavasarį, kai 

Nemunas išsilieja iš krantų. Pavasario potvyniai 

Nemuno žemupyje prasideda kovo mėnesio 

pabaigoje, o maksimalų lygį pasiekia praėjus 6-8 

dienoms nuo upės išsiliejimo iš vagos. Išsiliejęs 

vanduo ir ledai griauna pylimus, apsemia 

gyvenvietes, ardo kelius, krantines, derlingus žemės 

plotus užneša nešmenimis. Kasmet potvyniai atneša 

daug nuostolių. Didžiųjų potvynių metu apsemiama 

daugiau nei 1 500 žmonių, potvynis priartėja ir iki 

Šilutės miesto prieigų. 
Tikrą gamtos stichiją (potvynio užlietus kelius, 

didžiulius pievų ir miškų plotus bei galingas ledų 

sangrūdas) kovo mėnesio pabaigoje – balandžio 

mėnesio pradžioje kasmet galima stebėti Rusnės 

saloje, ties keliais Šilutė–Rusnė, Šilutė–Ventė, 
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Žemaitkiemis–Sakučiai, prie Šilininkų, Paleičių ir 

Sausgalvių kaimų bei kitose Nemuno deltos 

vietovėse. 
Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje 

organizuojamos išvykos-potvynių stebėjimas tiek 

vandens transportu, tiek organizuojant kelionę 

specialiai pritaikytomis transporto priemonėmis. 
Vis dėlto potvynių stebėjimas turi būti 

organizuojamas itin kruopščiai dėl šių priežasčių: 

pasienio zonos artumas (kad potynio stebėtojai 

neišplauktų į pasienio zoną), potvynio vandens 

užlietose teritorijose yra tvorų, kurios gali sugadinti 

vandens transporto priemones ir kelti grėsmę 

stebėtojams. 

 

102 Šilutės aerodromas 
Šalia Armalėnų k.  

Aerodromui priklauso angaras, pieva, įsteigta 

ultralengvųjų orlaivių pilotų mokykla. 
Aerodrome veiklą vykdo Šilutės aviacijos klubas, 

dalyvaujantis respublikinėse varžybose (kai kurios jų 

rengiamos Šilutės aerodrome), atstovaujantis Lietuvai 

Europos ir pasaulio čempionatuose. 
Vienas rimtas kliuvinys aviacijos sporto plėtrai 

Armalėnuose vis dėlto yra: aerodromas vis dar 

priklauso Krašto apsaugos savanorių pajėgoms (toliau 

– KASP), kurios kada panorėjusios gali nutraukti su 

Šilutės aviacijos klubu sudarytą aerodromo panaudos 

sutartį. 
 


