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1. ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURIZMO VERSLO IŠVYSTYMO
ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ
Šioje galimybių studijos dalyje pateikiama informacija apie Šilutės rajono savivaldybės
teritorijoje esančius turizmo išteklius, turizmo verslą.

1.1.BENDRAS ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖSEKONOMINĖS SITUACIJOS ĮVERTINIMAS
Geografinė padėtis.Šilutės rajono savivaldybė išsidėsčiusi vakarinėje Lietuvos dalyje,
prie Kuršių marių. Savivaldybė yra viena iš septynių, sudarančių Klaipėdos regioną. Šilutės rajono
savivaldybė ribojasi su Klaipėdos regiono Klaipėdos rajono savivaldybe ir Tauragės regiono
Šilalės rajono, Tauragės rajono, Pagėgių savivaldybėmis, taip pat su Rusijos Federacijos
Kaliningrado sritimi. Šilutės rajono savivaldybę sudaro 11 seniūnijų: Gardamo, Juknaičių,
Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų, Šilutės, Švėkšnos, Usėnų, Vainuto, Žemaičių Naumiesčio.

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

Šilutės rajono savivaldybė yra svarbių tarptautinių kelių įtakos zonoje. Savivaldybės
teritoriją šiaurės-pietų kryptimi kerta karšto kelias 141, jungiantis Kauną ir Klaipėdą, kuris
jungiasi su šalies magistraliniu keliu A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas ir IXB transporto
koridoriumi Kijevas-Minskas-Vilnius-Klaipėda, sutampančiu su magistraliniu keliu A1 VilniusKaunas-Klaipėda. Susisiekimui taip pat labai svarbi savivaldybės teritoriją kertanti geležinkelio
linija Klaipėda-Pagėgiai. Visa tai sudaro strategiškai patogią Šilutės rajono savivaldybės
geografinę padėtį.
Šilutės rajono savivaldybės administracinis centras – Šilutės miestas, kuris nuo šalies
sostinės Vilniaus nutolęs 299 km, nuo Kauno miesto – 204 km, nuo Klaipėdos – 53 km.
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1.1.1. lentelė. Atstumai nuo Šilutės miesto iki pagrindinių Lietuvos miestų ir Klaipėdos
regiono turistinių vietovių
Miestas / turistinė vietovė
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Šiauliai
Panevėžys
Rusnė (Šilutės r. sav.)
Uostadvaris (Šilutės r. sav.)
Minija (Mingė) (Šilutės r. sav.)
Kintai (Šilutės r. sav.)
Ventė (Šilutės r. sav.)
Nida (Neringos sav.)
Juodkrantė (Neringos sav.)
Preila (Neringos sav.)
Pervalka (Neringos sav.)
Palanga (Palangos m. sav.)
Šventoji (Palangos m. sav.)
Mosėdis (Skuodo r. sav.)
Kretinga (Kretingos r.)
Žibininkai (Kretingos r.)
Gargždelė (Kretingos r.)
Gargždai (Klaipėdos r. sav.)
Karklė (Klaipėdos r. sav.)
Dreverna (Klaipėdos r. sav.)
Giruliai (Klaipėdos m. sav.)
Smiltynė (Klaipėdos m. sav.)

Atstumas, km
299
204
53
163
241
10
16
21
19
24
98
69
91
86
75
89
115
72
83
105
62
67
36
61
57
Šaltinis: www.maps.lt

Demografinė situacija. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 m. pradžioje
Šilutės rajono savivaldybėje gyveno 42 447 gyventojai. 2010–2014 m. savivaldybėje, kaip ir
visoje šalyje, dėl neigiamo gyventojų prieaugio ir neigiamos neto migracijos gyventojų skaičius
mažėjo. Minimu laikotarpiu savivaldybė neteko 11 proc. gyventojų – daugiau nei vidutiniškai
Klaipėdos regionas ar Lietuva (virš 6 proc.). Ryškiausias savivaldybės gyventojų skaičiaus
mažėjimas stebimas 2010–2011 m. Kitose regiono savivaldybėse taip pat stebimas gyventojų
skaičiaus mažėjimas, išskyrus Klaipėdos rajono ir Neringos savivaldybes, kuriose 2010–2014 m.
laikotarpiu gyventojų skaičius atitinkamai išaugo 0,5 proc. ir 14,5 proc.
1.1.2. lentelė. Gyventojų skaičius 2010–2014 m.
Teritorija / Metai
Lietuvos Respublika
Klaipėdos regionas
Šilutės r. sav.

2010
3 141 976
350 306
47 713

2011
3 052 588
340 047
45 380

2012
3 003 641
334 744
44 040

2013
2 971 905
331 553
43 218

2014
2 943 472
329 013
42 447

Pokytis, proc.
-6,3
-6,1
-11,0

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Gyventojų tankis (gyventojų skaičius viename km²) Šilutės rajono savivaldybėje 2014 m.
pradžioje siekė 24,9 (Klaipėdos regiono tankis – 63,2, Lietuvos – 45,1). Iš visų regiono
savivaldybių mažesnis nei Šilutės rajono savivaldybėje gyventojų tankis stebimas tik Skuodo
rajono savivaldybėje (20,8).
2014 m. pradžioje Šilutės rajono savivaldybėje gyveno 7 204 vaikai (0–15 metų amžiaus).
Jie sudarė 17,0 proc. visų savivaldybės gyventojų. Tais pačiais metais regione ir šalyje šios
4

amžiaus grupės gyventojų dalis buvo mažesnė (atitinkamai 16,4 proc. ir 15,7 proc.). Nepaisant to,
2010–2014 m. pradžios laikotarpiu vaikų dalis bendrame gyventojų skaičiuje sumažėjo 1,8 proc.
p., kai regione nekito, o šalyje mažėjo žymiai lėčiau – 0,5 proc. p.
Darbingo amžiaus gyventojų skaičius taip pat turi mažėjimo tendenciją. 2014 m. pradžioje
Šilutės rajono savivaldybėje gyveno 26 169 darbingo amžiaus gyventojai, kurie sudarė 61,6 proc.
visų savivaldybės gyventojų. Šis savivaldybės rodiklis mažesnis nei regione (61,8 proc.) ir šalyje
(61,9 proc.). Lyginant 2014 ir 2010 m. duomenis, darbingo mažiaus gyventojų dalis nuo visų
gyventojų savivaldybėje sumažėjo 0,7 proc. p., regione – 1,7 proc. p., šalyje – 0,6 proc. p.
2014 m. pradžioje Šilutės rajono savivaldybėje gyveno 9 074 pensinio amžiaus gyventojai,
o jų dalis bendrame gyventojų skaičiuje siekė 21,4 proc. 2010–2014 m. pradžios laikotarpiu
pensinio amžiaus gyventojų dalis savivaldybėje išaugo 2,5 proc. p. – sparčiau nei regione (1,7
proc. p.) ir šalyje (1,1 proc. p.). Nežiūrint to, 2014 m. pradžioje pensinio amžiaus gyventojų dalis
savivaldybėje buvo mažesnė nei regione (21,8 proc.) ir šalyje (1,1 proc.).
1.1.3. lentelė. Gyventojų struktūra pagal amžiaus grupes 2010–2014 m. pradžioje
Teritorija / Metai
Lietuvos Respublika
Klaipėdos regionas
Šilutės r. sav.
Lietuvos Respublika
Klaipėdos regionas
Šilutės r. sav.
Lietuvos Respublika
Klaipėdos regionas
Šilutės r. sav.

2010

2011
2012
2013
Vaikai iki 15 m. amžiaus, proc.
16,2
16,1
16,0
15,8
16,4
16,7
16,6
16,5
18,8
18,1
17,8
17,4
Darbingo amžiaus gyventojai, proc.
62,5
61,9
61,6
61,7
63,5
62,2
61,8
61,8
62,3
61,3
61,1
61,3
Pensinio amžiaus gyventojai, proc.
21,3
22,0
22,4
22,5
20,1
21,1
21,6
21,7
18,9
20,6
21,1
21,3

2014

Pokytis, proc. p.

15,7
16,4
17,0

-0,5
0,0
-1,8

61,9
61,8
61,6

-0,6
-1,7
-0,7

22,4
21,8
21,4

1,1
1,7
2,5

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Šilutės rajono savivaldybėje gimstamumą viršijantis mirtingumas lemia neigiamą natūralų
gyventojų prieaugį. 2013 m. savivaldybėje mirė 137 žmonėmis daugiau nei gimė. Neigiamas
gyventojų prieaugis 2010–2013 m. vyravo tiek savivaldybėje, tiek regione ir šalyje. Analizuojamu
laikotarpiu neigiamas gyventojų prieaugis Šilutės rajono savivaldybėje sumažėjo trečdaliu (33,2
proc.), kai regione ir šalyje išaugo (atitinkamai 4,5 proc. ir 1,6 proc.). Iš visų regiono savivaldybių,
teigiamas gyventojų prieaugis buvo stebimas Neringos savivaldybėje (visu 2010–2013 m.
laikotarpiu) ir Klaipėdos rajono savivaldybėje (2010 m. ir 2013 m.).
2013 m. neigiamas natūralus gyventojų prieaugis, tenkantis 1 000-iui gyventojų, Šilutės
rajono savivaldybėje siekė -3,2 ir 39,1 proc. buvo didesnis nei vidutiniškai regione, tačiau
17,9 proc. mažesnis nei šalyje.
1.1.4. lentelė. Natūralus gyventojų prieaugis 2010–2013 m.
Teritorija / Metai
Lietuvos Respublika
Klaipėdos regionas
Šilutės r. sav.

2010
-11 444
-719
-205

2011
-10 769
-818
-188

2012
-10 479
-585
-112

2013
-11 626
-751
-137

Pokytis, proc.
1,6
4,5
-33,2

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Prie gyventojų skaičiaus mažėjimo prisideda ne tik neigiamas gyventojų prieaugis, bet ir
neigiama neto migracija, kuri parodo skirtumą tarp išvykstančių ir atvykstančių gyventojų
skaičiaus. Neigiama neto migracija Šilutės rajono savivaldybėje, kaip ir regione bei šalyje, išliko
visu 2010–2013 m. laikotarpiu. Klaipėdos regione teigiama neto migracija fiksuojama Klaipėdos
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rajono savivaldybėje (2011–2013 m.), Neringos savivaldybėje (2010–2013 m.) ir Palangos miesto
savivaldybėje (2013 m.). 2010–2013 m. laikotarpiu migracija Šilutės rajone mažėjo lėčiau (70,2
proc.) nei regione (81,2 proc.) ir šalyje (78,4 proc.). Minimu laikotarpiu savivaldybėje neto
tarptautinė migracija sumažėjo nuo -1 951 (2010 m.) iki -442 (2013 m.), tačiau padidėjo vidaus
migracija (nuo -177 – 2010 m. iki -192 – 2013 m.).
Migracijos mastai Šilutės rajono savivaldybėje yra žymiai didesni nei regione ir šalyje.
2013 m. 1 000–iui gyventojų tenkanti neto migracija Šilutės rajono savivaldybėje siekė –14,8 ir
buvo 2,7 karto didesnė nei regione ir 2,6 karto – nei šalyje.
1.1.5. lentelė. Neto migracija 2010–2013 m.
Teritorija / Metai
Lietuvos Respublika
Klaipėdos regionas
Šilutės r. sav.

2010
-77 944
-9 540
-2 128

2011
-38 178
-4 485
-1 152

2012
-21 257
-2 603
-712

2013
-16 807
-1 789
-634

Pokytis, proc.
-78,4
-81,2
-70,2

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Užimtumas ir darbo rinka. Vidutinis metinis užimtųjų skaičius Šilutės rajono
savivaldybėje didėjo 2010–2012 m., tačiau 2013 m. sumažėjo ir nuo 2010 m. lygio atsiliko 6,0
proc. Užimtųjų skaičius regione, lyginant 2010 m. ir 2013 m., išaugo 5,9 proc., šalyje – 3,6 proc.
Užimtųjų skaičius didėjo ir daugumoje regiono savivaldybių, išskyrus Neringos savivaldybę,
kurioje šis rodiklis nekito.
Analizuojant užimtųjų gyventojų dalį nuo visų gyventojų pastebima, kad 2013 m. Šilutės
rajono savivaldybėje užimtųjų gyventojų dalis (43,9 proc.) buvo panaši į užimtųjų gyventojų dalį
šalyje (43,7 proc.), tačiau mažesnė nei regione (46,4 proc.).
1.1.6. lentelė. Vidutinis metinis užimtųjų skaičius 2010–2013 m., tūkst.
Teritorija / Metai
Lietuvos Respublika
Klaipėdos regionas
Šilutės r. sav.

2010
1 247,7
144,6
20,0

2011
1 253,6
148,3
20,5

2012
1 275,7
153,3
21,4

2013
1 292,8
153,1
18,8

Pokytis, proc.
3,6
5,9
-6,0

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2013 m. registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (nedarbo lygis)
Šilutės rajono savivaldybėje siekė 14,0 proc. ir buvo didesnis nei regione (9,4 proc.), šalyje (10,9
proc.) ir daugumoje regiono savivaldybių (išskyrus Skuodo rajono savivaldybę). Nedarbo lygis
savivaldybėje, kaip ir regione bei šalyje 2010–2013 m. tendencingai mažėjo, tačiau savivaldybėje
mažėjo lėčiausiai.
1.1.7. lentelė. Registruotų bedarbių ir darbingo mažiaus gyventojų santykis 2010–
2013 m., proc.
Teritorija / Metai
Lietuvos Respublika
Klaipėdos regionas
Šilutės r. sav.

2010
15,9
15,3
16,3

2011
13,1
12,3
15,6

2012
11,7
10,4
15,2

2013
10,9
9,4
14,0

Pokytis, proc.
-5,0
-5,9
-2,3

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2013 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Šilutės rajono savivaldybėje siekė
526,5 EUR ir buvo mažesnis nei regione (628,8 EUR) ir šalyje (646,3 EUR). 2010–2013 m.
laikotarpiu darbo užmokestis savivaldybėje nuolat augo ir šis augimas siekė 10,6 proc.
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1.1.8. lentelė. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2010–2013 m., EUR
Teritorija / Metai
Lietuvos Respublika
Klaipėdos regionas
Šilutės r. sav.

2010
575,8
576,0
476,1

2011
592,5
586,0
481,1

2012
615,1
603,8
499,3

2013
646,3
628,8
526,5

Pokytis, proc.
12,2
9,2
10,6

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2014 m. pradžioje savivaldybėje veikė 495 (76,4 proc.) mikroįmonės, 131 (20,2 proc.)
maža įmonė, 20 (3,1 proc.) vidutinių ir 2 (0,3 proc.) stambios įmonės. 2010–2014 m. labiausiai
pakito smulkų verslą vystančių, 0–4 darbuotojus turinčių įmonių skaičius – išaugo 24 įmonėmis.
1.1.10. lentelė. Veikiančių įmonių skaičius pagal darbuotojų skaičių Šilutės rajono
savivaldybėje 2010–2014 m. pradžioje
Darbuotojų
skaičius / Metai
0–4 darbuotojai
5–9 darbuotojai
10–19 darbuotojų
20–49 darbuotojai
50–99 darbuotojai
100–149 darbuotojai
150–249 darbuotojai
250–499 darbuotojai
500–999 darbuotojai

2010
318
143
87
56
18
6
7
0
1

2011

2012

2013

358
319
322
139
140
144
81
67
81
48
53
47
16
14
15
3
4
5
6
3
2
0
1
1
1
1
1
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2014

Pokytis, vnt.

342
153
84
47
12
6
2
1
1

24
10
-3
-9
-6
0
-5
1
0

Iš daugiausiai darbo vietų kūrusių Šilutės rajono savivaldybės įmonių, 2014 m. pradžioje
AB „Šilutės baldai“ dirbo 761 darbuotojas, UAB „Germanika“ – 570, ABF „Šilutės Rambynas“ –
177, UAB „Klasmann-Deilmann Šilutė“ – 163, UAB „Šilutės prekyba“ – 128. Šios įmonės
koncentruojasi Šilutės mieste arba netoli jo.
1.1.11. lentelė. Didžiausios įmonės pagal darbuotojų skaičių Šilutės rajono
savivaldybėje 2014 m. pradžioje
Eil.
Pavadinimas
nr.
1. AB „Šilutės baldai“
2. UAB „Germanika“
3.
4.
5.

ABF „Šilutės rambynas“
UAB „KlasmannDeilmann Šilutė“
UAB „Šilutės prekyba“

Pagrindinė veiklos rūšis
Baldų gamyba
Baldų gamyba

Darbuotojų
skaičius
761
570

Pieno gaminiai
Durpių substratų gamyba

177
163

Mažmeninė prekyba maisto,
namų apyvokos ir ūkinėmis
prekėmis

128

Veiklos
vykdymo vieta
Šilutės m.
Sakūtėlių k.,
Saugų sen.
Šilutės m.
Traksėdžių k.,
Šilutės sen.
Šilutės m.

Šaltinis: rekvizitai.lt

Daugiau nei pusę (55,1 proc.) ūkio subjektų 2014 m. pradžioje veikė paslaugų sektoriuje.
Didžiausias įmonių skaičius šioje veiklos sferoje telkėsi į transporto ir saugojimo (78), meninės,
pramoginės ir poilsio organizavimo veiklos (72), švietimo (42) paslaugas. 2010–2014 m.
veikiančių ūkio subjektų skaičius kilo paslaugų ir žemės ūkio sektoriuose, tuo tarpu pramonės,
statybos ir prekybos sektoriuose – mažėjo. Labiausiai išaugo žemės ūkio (14) bei transporto ir
saugojimo (9) ūkio subjektų, sumažėjo – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos (8) bei
didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto (7)
ūkio subjektų.
7

1.1.12. lentelė. Veikiančių ūkio subjektų pasiskirstymas pagal pagrindinius verslo
sektorius Šilutės rajono savivaldybėje 2010–2014 m. pradžioje, proc.
Verslo sektorius
/ Metai
Žemės ūkis (A)
Pramonė (B-E)
Statyba (F)
Prekyba (G)
Paslaugos (H-S)

2010

2011

2012

2013

2014

5,1
10,3
7,5
23,7
53,4

5,7
9,9
6,9
23,7
53,8

5,7
9,9
7,1
22,5
54,8

5,7
10,6
6,7
21,7
55,3

6,3
9,9
6,9
21,8
55,1

Pokytis,
proc. p.
1,2
-0,4
-0,6
-1,9
1,7

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos. 2013 m. Šilutės rajono savivaldybėje, remiantis
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, apgyvendinimo paslaugas teikė 21 apgyvendinimo
įstaiga ir tai buvo didžiausias rodiklis 2010–2013 m. laikotarpiu. Minimu laikotarpiu
apgyvendinimo įstaigų skaičius savivaldybėje tendencingai augo ir siekė 162,5 proc.Šis Šilutės
rajono savivaldybės apgyvendinimo įstaigų skaičiaus pokytis buvo didesnis nei šalyje (34 proc.),
regione (50 proc.) ir visose regiono savivaldybėse.
1.1.13. lentelė. Apgyvendinimo įstaigų skaičius 2010–2013 m.
Teritorija / Metai
Lietuvos Respublika
Klaipėdos regionas
Šilutės r. sav.

2010
908
334
8

2011
966
374
11

2012
1 032
422
16

2013
1 217
501
21

Pokytis, proc.
34,0
50,0
162,5

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2011–2013 m. laikotarpiu Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje apgyvendinimo
paslaugas teikiančių subjektų užimtumas kito netolygiai: 2010–2011m. apgyvendintų turistų
išaugo nuo 8 522 iki 10 907, o 2012–2013 m. sumažėjo (2012 m. iki 9 413 apgyvendintų turistų,
2013 m. – iki 8 291). 2013 m., lyginant su 2010 m., savivaldybės apgyvendinimo įstaigose
apgyvendintų svečių skaičius sumažėjo 2,7 proc. Regione ir šalyje apgyvendintų turistų skaičius
augo visu 2010–2013 m. laikotarpiu ir 2013 m. šis rodiklis buvo aukštesnis nei 2010 m.
1.1.14. lentelė. Apgyvendintų svečių skaičius apgyvendinimo įstaigose, 2010–2013 m.
Teritorija / Metai
Lietuvos Respublika
Klaipėdos regionas
Šilutės r. sav.

2010
1 552 874
336 074
8 522

2011
1 792 626
385 049
10 907

2012
1 977 526
423 504
9 413

2013
2 184 456
454 895
8 291

Pokytis, proc.
40,7
35,4
-2,7

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Iš 9 413 per 2012 m. Šilutės rajone apgyvendintų svečių, 2 612 arba 31,5 proc. sudarė
užsienio svečiai. Apgyvendintų užsieniečių svečių dalis nuo viso apgyvendinto svečių skaičiaus
2013 m. savivaldybėje buvo mažiausia visu 2010–2013 m. laikotarpiu, taip pat mažesnė nei
regione (39,2 proc.) ir šalyje (56,5 proc.).
1.1.15. lentelė. Apgyvendintų užsieniečių svečių apgyvendinimo įstaigose dalis,
2010–2013m., proc.
Teritorija / Metai
Lietuvos Respublika
Klaipėdos regionas
Šilutės r. sav.

2010
54,1
34,9
37,5

2011
56,0
37,2
42,1

2012
56,9
39,1
41,1

2013
56,5
39,2
31,5

Pokytis, proc. p.
2,4
4,3
-6,0

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2013 m. Šilutės rajono savivaldybėje vienas svečias apgyvendinimo įstaigoje vidutiniškai
apsistodavo 2,0 nakvynėms – trumpiau nei vidutiniškai Lietuvoje (2,5 nakvynėms) ir regione (3,1
nakvynėms).
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2013 m. numerių užimtumas savivaldybės viešbučiuose ir moteliuose siekė 28,0 proc. ir
buvo mažesnis nei regione (54,8 proc.) ir šalyje (42,9 proc.). Numerių užimtumas 2010–2013 m.
savivaldybėje išaugo 2,7 proc. p., regione – 34,3 proc. p., šalyje – 10,4 proc. p.
Šilutės rajono savivaldybėje pakankamai išplėtotas kaimo turizmo sodybų tinklas –2013
m. savivaldybėje veikė 16 kaimo turizmo sodybų. 2010–2012 m. laikotarpiu kaimo turizmo
sodybų skaičius nuolat mažėjo (nuo 15 sodybų 2010 m. iki 11 – 2012 m.), tačiau 2013 m.
padidėjo. 2013 m. kaimo turizmo sodybose, esančiose savivaldybės teritorijoje, buvo
apgyvendinta 3,8 tūkst. turistų, kuriems buvo suteikta 8,1 tūkst. nakvynių.
Šalia apgyvendinimo paslaugų svarbi turizmo paslaugų sudėtinė dalis yra maitinimo
paslaugos. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2013 m. pabaigoje Šilutės
rajono savivaldybėje veikė 38 maitinimo įstaigos.Vertinant 2010–2013 m. laikotarpį, maitinimo
paslaugas teikiančių įstaigų skaičius savivaldybėje nuolat augo ir 2013 m., lyginant su 2010 m.,
buvo 31,0 proc. didesnis.Pagal šį rodiklį Šilutės rajono savivaldybė lenkė tiek regiono, tiek šalies
rodiklius (kur maitinimo įstaigų skaičius palyginamaisiais metais didėjo atitinkamai 16,9 proc. ir
9,4 proc.).
1.1.16. lentelė. Maitinimo įstaigų skaičius 2010–2013 m. pabaigoje
Teritorija / Metai
Lietuvos Respublika
Klaipėdos regionas
Šilutės r. sav.

2010
3 080
437
29

2011
3 107
445
31

2012
3 179
468
35

2013
3 369
511
38

Pokytis, proc.
9,4
16,9
31,0

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Pagal 1 000-iui gyventojų tenkantį maitinimo paslaugas teikiančių įstaigų skaičių 2013 m.
pabaigoje Šilutės rajono savivaldybei teko 0,9 maitinimo įstaigos ir šis rodiklis nežymiai atsiliko
nuo Lietuvos rodiklio (1,1). Regiono 1 000-iui gyventojų teko 1,5 maitinimo įstaigos. Aukštesnį
regiono rodiklį lėmė Neringos savivaldybės (13,9) ir Palangos miesto savivaldybės (6,3) rodikliai.
Maitinimo įstaigų vietų 2013 m. pabaigoje savivaldybėje buvo 2,8 tūkst. Vietų skaičius
maitinimo įstaigose, kaip ir pačių maitinimo įstaigų skaičius, didėjo visu 2010–2013 m.
laikotarpiu. Šis didėjimas siekė 40,0 proc., regione – 35,4 proc., šalyje – 16,4 proc. Vertinant
maitinimo įstaigų vietų skaičių, tenkantį 1 000–iui gyventojų, stebima ta pati tendencija, kaip ir su
maitinimo įstaigų skaičiumi 1 000-iui gyventojų. 2013 m. pabaigoje šis rodiklis savivaldybėje
siekė 65 ir buvo mažesnis nei šalyje (73) ir regione (99).

1.2. TURIZMO PLANAVIMO DOKUMENTŲ TRUMPAS VERTINIMAS
Turizmo planavimo dokumentams, turintiems įtakos turizmo verslo sistemos sukūrimui ir
turizmo vystymui Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, priskiriami teritorinio planavimo
(bendrieji, specialieji planai) bei strateginio planavimo (plėtros ir veiklos) dokumentai. 1 priede
pateikiamas nurodytų dokumentų nuostatų, susijusių su turizmo verslo vystymu, suvestinė.
Minėtuose dokumentuose reikėtų pabrėžti šias pagrindines nuostatas:
1. Susisiekimas. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje vietinio ir tarptautinio turizmo
plėtrai prioritetinėmis laikomos šios susisiekimo rūšys:
 Keliais (automaršrutų žymėjimas, susisiekimo infrastruktūros kokybės
gerinimas – kelių asfaltavimas, šaligatvių įrengimas, eismo saugumo priemonių diegimas ir pan.);
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 Dviračiais (trasų žymėjimas, dviračių takų įrengimas ir atnaujinimas, trasų
sužiedinimas ir maršrutų plėtra, susijusios infrastruktūros įrengimas – poilsio vietos ir pan.);
 Vandeniu (prieplaukų tinklo, vandens kelių ir maršrutų palaikymas, vandens
pramogų pasiūla ir pan.).
2. Turizmo paslaugas sudaranti infrastruktūra:
 Apgyvendinimo, maitinimo ir aptarnavimo infrastruktūros plėtra;
 Susisiekimą užtikrinanti infrastruktūra;
 Turizmo informacijos infrastruktūros plėtros poreikis;
 Kultūros paveldo infrastruktūros palaikymas, paveldo skaitmenizavimas;
 Kultūros paslaugas teikiančių įstaigų materialinės bazės stiprinimas;
3. Vienos labiausiai sutinkamų/ didžiausią potencialą turinčių turizmo rūšių:
 Ornitologinis turizmas, paukščių stebėjimas;
 Kultūrinis, pažintinis turizmas;
 Gamtinis turizmas, sporto, aktyvus poilsio veiklos ir rekreacija;
 Kaimo turizmas.
Strateginiuose (įskaitant teritorinio planavimo) dokumentuose apibrėžti tiek vystytini
objektai, tiek veiklos ar jų grupės. Informacija apie vystytinus objektus bei paslaugas turėtų būti
vienas iš vertintinų objektų, formuojant turizmo verslo sistemos sukūrimo alternatyvas ir
prioritetus tolimesniuose galimybių studijos rengimo etapuose.

1.3. TURIZMO PLĖTROS IŠTEKLIAI
Pajūrio regionas kaip prioritetinis išskiriamas visuose
nacionalinio lygmens turizmo planavimo dokumentuose (LR
bendrasis planas, Nacionalinė turizmo plėtros programa,
Nacionaliniai vandens turizmo trasų ir autoturizmo trasų specialieji
planai). Klaipėdos regionas Nacionalinėje turizmo plėtros
programoje išskirtas kaip didžiausio turistinio potencialo teritorija:
„Lietuvos gamtinių ir kultūrinių turizmo išteklių potencialas ir
teritorinė sklaida netolygūs, todėl pagal jų išskirtinumą ir sankaupą
Programoje skiriami šie savivaldybių teritorijose esančius
patraukliausius turistinius objektus apimantys prioritetiniai turizmo
plėtros regionai: Pajūrio regionas, apimantis Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Palangos miesto,
Kretingos rajono, Neringos, Šilutės rajono savivaldybes“. Didžiausio turistinio potencialo
regionuose numatyti šie prioritetiniai turizmo produktai: kultūrinis turizmas, aktyvus poilsis
(nacionalinė Minijos vandens turizmo trasa, tarptautinė dviračių trasa EuroVelo 10) ir sveikatos
turizmas.
Šilutės rajono savivaldybės turizmo plėtros išteklius sudaro: gamtinis turizmas, vandens
turizmas, kultūrinis turizmas, tautinis paveldas, kulinarinis paveldas, savivaldybės teritorijoje
organizuojama kultūrinė-pramoginė-rekreacinė veikla.
Gamtinis turizmas. Gamtinio turizmo Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje karkasą
sudaro Nemuno deltos regioninio parko teritorija. Parkas įsteigtas 1992 m., siekiant išsaugoti
Nemuno deltos regiono kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Parko
plotas – daugiau nei 29000 ha. Nemuno deltos regioninio parko kraštovaizdis itin turtingas. Parko
teritorija apima seklias Kuršių marių įlankas, ištisą Nemuno deltos upių ir upelių sistemą,
senvaginius ežerus (žiogius), Krokų lankos ežerą, Nemuno žemupio užliejamas pievas, didžiausią
regione polderių sistemą, Aukštumalos aukštapelkę ir kitas pelkes, didžiausią Lietuvoje Rusnės
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salą (plotas – 46 km) bei Ventės rago pusiasalį. Parko unikalumas – galimybė organizuoti ir
vystyti tiek kultūrinį, tiek gamtinį (pažintinį, ekologinį, vandens) turizmo rūšis. Detalesnis
gamtinio turizmo Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje išteklių aprašymas pateikiamas 2
priede.
Atskiras gamtinio turizmo aspektas – ornitologinis turizmas. Nemuno deltos regioninis
parkas – viena svarbiausių Europos vietų migruojantiems vandens paukščiams. Visas Nemuno
deltos regioninis parkas su nežymiomis ribų korektūromis patenka į NATURA 2000 teritorijų
tinklą tiek kaip paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST), tiek kaip buveinių apsaugai svarbi
teritorija (BAST).
Nemuno deltoje aptikta daugiau nei 300 paukščių rūšių. Čia peri apie 180 paukščių rūšių.
Deltoje ir ją supančiose apsemiamose lankose, pelkėse ir drėgnuose miškuose yra svarbiausios
Lietuvoje daugelio retų ir nykstančių paukščių rūšių perimvietės. Nemuno deltos regioniniame
parke perinčios 58 paukščių rūšys įrašytos į Lietuvos Raudonąją knygą, o 54 rūšys yra įtrauktos į
Europos Sąjungos šalyse labiausiai saugomų paukščių sąrašą. Šioje unikalioje gamtinėje
teritorijoje peri globaliai nykstančios vandens ir pelkių paukščių rūšys – stulgys ir meldinė
nendrinukė, perėjimo metu aptikta rudė. Nemuno deltoje yra svarbiausios daugelio retų paukščių
rūšių (juodakaklio krago, didžiojo baublio, pilkosios žąsies, urvinės anties, šaukštasnapės anties,
jūrinio erelio, griežlės, jūrinės šarkos, gaiduko, juodkrūčio bėgiko, mažosios žuvėdros, juodosios
žuvėdros, didžiojo apuoko, ūsuotosios zylės ir kt.) perimvietės Lietuvoje.
Šioje unikalioje teritorijoje yra tarptautinės svarbos migruojančių ausuotojų kragų, didžiųjų
baltųjų garnių, gulbių giesmininkių, mažųjų gulbių, baltaskruosčiųberniklių, pilkųjų, baltakakčių ir
želmeninių žąsų, cyplių, pilkųjų, smailiauodegių, šaukštasnapių, rudagalvių ir kuoduotųjų ančių,
klykuolių, didžiųjų ir mažųjų dančiasnapių, laukių, gervių, mažųjų kirų, juodųjų žuvėdrų ir kitų
vandens paukščių poilsio ir maitinimosi vietos.
Spalio mėnesį paukščių stebėtojai kviečiami į kasmet Pamario krašte rengiamas
išskrendančių paukščių palydėtuvės bei į tradicinį „Paukščių ralį“ (paukščių stebėjimo varžybos
mėgėjams ir profesionalams).
Su paukščių migracija lankytojai kviečiami susipažinti Tado Ivanausko Zoologijos
muziejaus Ventės Rago ornitologinėje stotyje. Ornitologinėje stotyje įrengtas nedidelis muziejus,
kuriame galima susipažinti su paukščių žiedavimo istorija, paukščių migravimo tyrimais ir
unikaliu Nemuno deltos sparnuočių pasauliu. Ventės Ragas – itin svarbi vieta migruojantiems
paukščiams. Kai kada per Ventės Ragą per dieną praskrenda iki 300000 paukščių. 1929 m. prof.
T. Ivanauskas įsteigė Ventės Rago paukščių žiedavimo stotį. Ši stotis – viena seniausių pasaulyje.
Pastaraisiais dešimtmečiais ornitologinėje stotyje įrengtos didžiausios pasaulyje paukščių
gaudyklės (jų plotis – 60 m, aukštis – 25 m) bei modernios „zigzaginės“ gaudyklės. Šių gaudyklių
autorius – ilgametis ornitologinės stoties direktorius Leonas Jezerskas. Ventės Rago ornitologinėje
stotyje nuo jos įkūrimo iš viso apžieduota apie 2 milijonai paukščių, kurie buvo 226 rūšių.
Daugiau nei 95% visų žieduotų paukščių sudarė smulkūs žvirbliniai paukščiai (varnėnai,
didžiosios zylės, šelmeninės kregždės ir kt.). Pastaraisiais metais kasmet gaunama apie 300 – 400
pranešimų apie ornitologinėje stotyje žieduotus paukščius iš įvairių Europos, Azijos ir Afrikos
šalių.
Vandens turizmas ir vandens pramogos. Šilutės kraštas garsėja pramoginiu vandens
turizmu ir puikiomis žūklės vietomis žvejams mėgėjams bei profesionalams.
Vandens turizmo maršrutai. Šilutės rajono savivaldybėje parengtas ir platinamas
(lankstinuką galima rasti turizmo informacijos platinimo vietose) Šilutės krašto vandens kelių
žemėlapis, kuriame pateikiama pagrindinė informacija apie vandens kelių sąlygas, apribojimus ir
galimybes Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje. Pateikiama ir papildoma būtina informacija apie
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laivininkų paslaugas galinčius suteikti asmenis ir jų kontaktai (žr. 1.4 Galimybių studijos dalį).
Uostų, uostelių ir prieplaukų sąrašas pateiktas 2 Galimybių studijos priede.
Vandens maršrutai organizuojami:
 Šyšos upe (nuo Atmatos iki Šilutės uosto Šyšos upe – apie 5 km) 12-14 vietų, 18
vietų, 24-50 vietų laivais, jachtomis;
 Atmatos upe su kilpa į Krokų Lankos ežerą 12-14 vietų, 18 vietų, 24-50 vietų laivais,
jachtomis;
 Minijos upe 12-14 vietų, 18 vietų, 24-50 vietų laivais, jachtomis;
 Upaitės upe 12-14 vietų, 18 vietų, 24-50 vietų laivais, jachtomis;
 Pakalnės-Rusnaitės upėmis 12-14 vietų, 18 vietų laivais (ne visose atkarpose);
 Vorusnės-Skatulės upėmis 12-14 vietų, 18 vietų laivais (ne visose atkarpose);
 Vitinio-Šakutės upėmis 12-14 vietų laivais;
 Namuno-Skirvytės upėmis pasienio regione 12-14 vietų laivais;
 Kuršių mariomis 12-14 vietų, 18 vietų, 24-50 vietų laivais, jachtomis (pažymėtos
vietos ir jėgos aitvarams);
 Baidarių ir kanojų maršrutai pažymėti Nemuno, Skirvytės, Vitinio (su atšakomis į
Kuršių marias), Vorusnės, Skatulės, Pakalnės, Rusnaitės upėmis, kilpoje po Krokų Lanko ežerą ir
Purvalankio, Upaitės upes, Aukštumalos upe (čia draudžiama plaukti savaeigėmis ir burinėmis
transporto priemonėmis), Kuršių marių pakrantėmis.
Vandens pramogos: baidarės, buriavimas (Ventės pusiasalis tampa Lietuvos buriuotojų
sostine, ypač dėl palankių oro, vėjo, vandens ir apgyvendinimo sąlygų. Šiltuoju metų laiku čia
nuolat veikia buriavimo mokykla, skirta pirmiesiems buriavimo įgūdžiams formuoti), etnografinė
burvaltė – kurėnas, kateriais, laivai, valtys, vandens dviračiai, laivai-plaustai, šaltuoju metų laiku
vyksta ledrogių ir slidrogių su burėmis čempionatai, galima pasivažinėti sniego motociklais,
rogėmis ir specialiu pamariui pritaikytu transportu – „šumacheriu“.
Tenka pastebėti, kad vandens turizmo (maršrutų) viešinimas yra kone mažiausias –
informaciją dažniausiai suteikia/skelbia tik atskiri paslaugų teikėjai, todėl mažėja informacijos
sklaida ir pasiekiamos tikslinės grupės.
Žūklė (žvejyba). Pamarys ir delta nuo seno garsėjo kaip žvejų kraštas – žuvies čia išties
daug, tačiau verslinė žvejyba daugelyje parko vandens telkinių reguliuojama ir ribojama. Nemuno
deltos regioninio parko vandens telkiniuose, išskyrus esančius Nemuno priešakinės deltos
gamtiniame rezervate, Krokų lankos botaniniame-zoologiniame draustinyje, Kuršių marias tarp
Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto, Kniaupo įlanką,
organizuojama limituota žvejyba (TAR, 2014-06-04, 2014-06206).
Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:
 Žvejoti leidžiama ištisus metus, laikantis Mėgėjiškos žūklės taisyklių reikalavimų.
Išduodamos meškeriotojo kortelės parai, savaitei (7 d.) arba mėnesiui (30 d.).
 Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti ne daugiau kaip 7 kg bendro svorio žuvų.
 Nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. visus sugautus karšius privaloma nedelsiant
paleisti atgal į vandens telkinį.
 Teisė mėgėjiškai žūklei įgyjama sumokėjus įmoką žuvų ištekliams atkurti ir
išsaugoti.
Žvejybos arealai:
 Stintos (Minija nuo Tenenio žiočių iki Atmatos; Atmata nuo Skirvytės iki
Uostadvario švyturio; Aukštumalė nuo Atmatos iki pirmojo tilto; Pakalnė nuo Skirvytės iki
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Nemuno priešakinės deltos rezervato ribos Rusnaitės upėje; Skirvytė nuo 1, 2, 3 gelžbetonių
krantinių; Nemunas (Rusnė) Senvagė ties Galzdonų sala).

Lašišos ir šlakiai (Minija nuo Tenenio žiočių iki Atmatos; Skirvytė nuo Atmatos iki
Vytinės; Atmata visa upė; Nemunas (Rusnė) nuo Gilijos iki Atmatos).

Upiniai nėgiai (Minija nuo Tenenio žiočių iki Atmatos; Nemunas (Rusnė) nuo
Šilininkų iki Šakūnėlių kaimo; Kuršių marios nuo Šturmų uosto iki Ventės rago).

Ešerys - kimba visais metų laikais Minijoje, Minijos senvagėje, Kuršių mariose,
Skirvytėje (nuo Atmatos iki Vytinio), Pakalnėje (Rusnės miestelio ribose), Atmatoje.

Karosas – vasarą (liepos ir rugpjūčio mėn.), rudenį (rugsėjo ir spalio mėn.) Kuršių
mariose ir Nemuno deltoje.

Karpis - vasarą (liepos ir rugpjūčio mėn.), rudenį (rugsėjo ir spalio mėn.) Kuršių
mariose.

Karšis - vasarą (liepos ir rugpjūčio mėn.), rudenį (rugsėjį) Kuršių mariose ir Nemuno
deltoje.

Kuoja - visąžiemą, pavasarį (kovo mėn.), visą vasarą ir rudenį Kuršių mariose ir
Nemuno deltoje.

Lydeka - žiemą (gruodžio ir sausio mėn.),pavasarį (gegužės mėn.), visą vasarą
ir rudenį Nemuno deltoje.

Lynas – visąpavasarį , vasarą (rugpjūčio mėn.), rudenį (rugsėjo ir spalio mėn.)
Nemuno deltoje.

Plakis - pavasarį (balandžio mėn.), vasarą (liepos ir rugpjūčio mėn.), rudenį (rugsėjo
ir spalio mėn.) Nemuno deltoje.

Raudė - žiemą (vasario mėn.), pavasarį (kovo ir balandžio mėn.), visą vasarą
ir rudenį Kuršių mariose ir Nemuno deltoje.

Salatis - visą vasarą ir rudenį Kuršių mariose, Nemuno deltoje ir Minijoje.

Sterkas – visą vasarą, rudenį (rugsėjo ir spalio mėn.) Kuršių mariose, Nemuno
deltoje ir Minijoje.

Šamas - pavasarį (gegužės mėn.) , vasarą (liepos ir rugpjūčio mėn.), visą rudenį
Kuršių mariose, Rusnės, Skirvytės, Šakutės sūkuriuose.

Šapalas - žiemą (sausio ir vasario mėn.), vasarą (liepos ir rugpjūčio mėn.) ir visą
rudenį Kuršių mariose ir Nemuno deltoje.

Ungurys – pavasarį (gegužės mėn.), visą vasarą, rudenį (rugsėjo ir spalio
mėn.) Kuršių mariose ir Nemuno deltoje.

Ūsorius – pavasarį (balandžio mėn.), vasarą (liepos ir rugpjūčio mėn.), rudenį
(rugpjūčio mėn.) Minijoje.

Žiobris – pavasarį (kovo mėn.), vasarą (liepos ir rugpjūčio mėn.), rudenį (rugsėjo
mėn.) Kuršių mariose, Nemuno deltoje, Minijoje.

Lašiša – pavasarį (kovo ir balandžio mėn.) Kuršių mariose.
Kultūrinis turizmas. Didžiausia kultūrinio turizmo išteklių koncentracija Šilutės rajono
savivaldybėje – Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje, tai šios gyvenvietės:
 Minija (Mingė, Minė) – kaimas Kintų seniūnijoje, abipus Minijos žemupio, tarp
Kuršių marių, Kniaupo ir Krokų Lankos. Vietinės reikšmės architektūrinis paminklas: gatvinis (19
sodybų), išretėjusio užstatymo žvejų kaimas. Yra 11 XIX a. pab.–XX a. pr. paminklinių pastatų.
Sodybos išsidėstę Minijos krantuose, kiemai (su darželiais) atgręžti į upę, prie kiekvieno kiemo
buvo įrengtos prieplaukos valtims, sodybas su sausumos keliais jungia keliukai. Dauguma
gyvenamųjų namų dvigaliai, tvartai su paaukštintomis pastogėmis (ertikiais; juose laikomi pašarai,
kraikas), mūryti iš raudonų plytų. Yra ir medinių pastatų – jų planai, konstrukcijos, išorės formos,
tūriai, dekoras būdingas Pamario krašto liaudies architektūrai. Minijos kaimas minimas XVII a.
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Pradinė mokykla veikė jau 1736 m., 1802 m. G. Genškė (Genschke) Minijoje įsteigė burių, o
paskui ir burinių valčių dirbtuvę.
 Pakalnė – žvejų kaimas. Vokiečiai jį vadino Pakallna, vietos lietuvininkai – Pakalna.
Pirmą kartą šis kaimas paminėtas 1613-09-27, kai žvejybos meistras V. Baugartas, gavęs žemės
sklypą ir privilegiją, čia įsteigė smuklę. 1897 m. Pakalnė jau buvo nemažas kaimas, kuris siekė
Rusnę ir tapo Rusnės priemiesčiu. Nuo 1736 m. čia veikė pradžios mokykla. 1880 m. atidaryta
antroji klasė. Pakalnėje yra evangelikų liuteronų kapinės.
 Rusnė – miestas, minimas nuo XIV a., įsikūręs 8 km į pietvakarius nuo Šilutės,
Nemuno deltoje, prie Rusnės upės išsišakojimo į Atmatą ir Skirvytę. Teritorijos plotas – 45,2 km2,
ji užima visą Rusnės salą. 1419 m. pastatyta medinė bažnyčia, 1448 m. jau veikė smuklė. 1553 m.
įsteigta lietuviška parapinė mokykla, dirbo kunigas Mikalojus Siautima. Nuo 1596 m. vyko
savaitiniai turgūs. XVIII a. atsirado amatininkų cechai, medienos apdorojimo pramonė. Pro Rusnę
iš Didžiosios Lietuvos Nemunu buvo plukdoma mediena. 1544 m. pamaldos bažnyčioje vyko
lietuvių ir kuršių kalbomis. Čia kunigavo lietuvių raštijos darbuotojai Mykolas Gaidys, Lozorius
Zengštokas, J. Šperberis. Nuo 1750 m. Rusnė – valsčiaus centras. XIX a. veikė biblioteka, keli
knygynai, knygrišykla. 1914 m. per Atmatos upę pastatytas tiltas, kuris Antrojo pasaulinio karo
metu buvo susprogdintas. 1946 m. Rusnei suteiktos miesto teisės, o 1967 visa Rusnės sala tapo
miestu. 1974 m. pastatytas tiltas per Atmatos upę ties Rusne. Nuo 1997 01 30 Rusnei suteiktas
miestelio statusas. Nuo 1961 m. pradėjo veikti žuvivaisos įmonė, 1962 m. – ichtiologijos stotis,
1946 m. – biblioteka, žuvų apdirbimo įmonė, 1948 m. – kultūros namai, 1954 m. – vid. mokykla,
1957 m. – ligoninė. Tik pervažiavus tiltą per Atmatą, dešinėje kelio pusėje 1990-04-21 pastatytas
Šv. Jurgio koplytstulpis Žemės dienai atminti. Čia švenčių proga susirenka tremtiniai ir kiti salos
gyventojai. Skulptūros autorius rusniškis A. Šalkauskas. Rusnėje gyveno: 1815 m. – 1907, 1939
m. – 2000, 1997 m. – 2301 gyventojas. Čia gimė mikrobiologas J. Ambrozaitis, Klaipėdos krašto
politinis veikėjas A. Baldžius.
 Vorusnė – kaimas Rusnės seniūnijoje, per kelis km nutolęs nuo Rusnės gyvenvietės.
Kaimas yra prie Vorusnės upės žiočių, kadaise stovėjo ant Kuršių marių kranto. Priaugant krantui,
nuo marių nutolo. Vorusnė – tai viena seniausių šio krašto gyvenviečių. 1366 m. Kryžiuočių
ordino rašte minima kaip Variszkin, t. y. Variškinė. Vėliau kaimą vadino Waruss, t. y. Vorusne
arba AltRuss – Senąja Rusne. XIX a. per. Vorusnė dokumentuose minima kaip skurdi žvejų ir
padienių darbininkų gyvenvietė.
 Uostadvaris – kaimas Rusnės seniūnijoje, į pietus Krokų Lankos, kairiajame
Atmatos krante, 6 km į šiaurės vakarus nuo Rusnės. Jis įkurtas planuojant vykdyti užliejamų pievų
nusausinimo darbus. 1907 m. prie Dumblės kanalo pastatyta pirmoji vandens kėlimo stotis,
kurioje buvo įtaisyta garinė turbina, sutraukianti pievų vandens perteklių ir nuleidžianti jį Nemuno
link.
 Ventė – kaimas Kintų seniūnijoje, 25 km į pietus nuo Priekulės, Kuršių marių krante,
Ventės rage. Pusiasalio ilgis – 5,5 km, didžiausias plotis – 2,2 km. Iš Ventės išeina kelias į Kintus.
Čia veikia Ventės Rago ornitologinė stotis, Lietuvos MA Hidrobiologijos stotis, pradinė mokykla.
Ventė jau XIV a. minima kelių į Lietuvą aprašymuose. 1360 m. Ventės rago smaigalyje
kryžiuočiai pastatė pilį, vadintą Vindenburgu (Windenburg), vėliau ją nugriovė marių bangos.
XVI a. pr. tebuvo likę tik griuvėsiai. Pilies akmenys panaudoti statyti Ventės bažnyčiai, kuri 1705
m. buvo nugriauta ir pastatyta Kintuose.
 Skirvytėlė. 1949 m. prie radialinio Rusnės miestelio buvo prijungta periferinė gatvė,
besitęsianti rytų-vakarų kryptimi. Tada ji vadinta Skirvytėlės, o nuo 1953 m. – Žvejų g. Tai
vienintelis Nemuno deltos regioninio parko kaimas – respublikinės reikšmės architektūros
paminklas, kurį sudaro 20 sodybų. Šiame kaime gyventojai įsikūrė XVI a. pab. Jis galutinai
susiformavo po baudžiavos panaikinimo parceliuojamose dvarų žemėse. Žvejai apsigyvendavo
Pakalnės ir Vorusnės miškingose pakrantėse atskirais vienkiemiais, kurie ilgainiui sudarė grupes,
o supylus apsauginį pylimą juos sujungė bendra gatvė. Atstumas tarp atskirų sodybų nevienodas.
Pastatų dydis ir jų gausumas priklausė nuo žvejų turtingumo. Naujų pastatų atsiradimas susijęs su
1888 m. potvyniu, Rusnėje sunaikinusių apie 70 pastatų. Buvęs Skirvytėlės kaimas, nusitęsęs
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Pakalnės ir Vorusnės slėniu, nežymiai praturtina banguotą vietovaizdį. Be žvejybos ir
žemdirbystės, vietos gyventojai vertėsi nendrių pjovimu ir pardavimu. Visos kaimo trobos
medinės, dauguma statytos XIX a. antroje pusėje. Daugelyje sklypų yra gyvenamasis namas,
tvartas ir daržinė. Pastatai išdėstyti aplink stačiakampės ir trapecijos formos kiemą. Namų
išplanavimas ir architektūra išliko be didesnių pakitimų.
 Žalgirių miške išliko ir unikalus buvusios didžiausios pelkininkų kolonijos kaimas.
Žalgirių kaimas susiformavo XIX a., pradėjus kurti pelkininkų kolonijas ir įkuriant nedideles
sodybėles su 1-3 ha žemės sklypeliais aukštapelkių pakraščiuose, grioviais nusausintuose durpynų
plotuose. Pelkininkų kolonijose sodybos ir gyvenamieji pastatai buvo taisyklingai surikiuoti palei
tiesius keliukus, buvo suformuoti stačiakampiai sklypų kvartalai. Pelkininkų kolonijų gyventojai
augino bulves bei kitas daržoves ir jas tiekdavo tuometinės Rytų Prūsijos miestams, dirbo
durpynuose. Siekiant išsaugoti ir eksponuoti paskutinį išlikusį pelkininkų kaimą ir jo žemėnaudos
ypatumus įsteigtas Žalgirių kaimo kraštovaizdžio draustinis.
Prie kultūrinio turizmo galima priskirti ir 3 Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje
aptinkamus turizmo produktus, susijusius su atskirais segmentais bei istorijos laikotarpiais –
sakralinį turizmą (savivaldybės teritorijoje esančios bažnyčios, laidojimo vietos, koplyčios ir pan.
– beveik išskirtinai kultūros paveldo objektai), žydų palikimą (sinagogos, laidojimo vietos,
istorinės vietos) ir istorinį II pasaulinio karo/pokario palikimą (Macikai, Juknaičiai):
 Sakralinio turizmo objektų Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje yra gana daug, jie
yra tvarkomi ir tinkamai pristatomi leidiniuose, turizmo informacijos šaltiniuose, tačiau labiau
priskirtini viešojo turizmo sričiai, o ne turizmo verslo objektui (kas yra šios galimybių studijos
objektas). Tikėtina, kad sakralinio turizmo objektų tvarkymas, prieinamumo didinimas yra labiau
viešųjų investicijų objektas ir prisideda prie turizmo skatinimo, bet ne skatina turizmo verslo
sistemos aktyvinimą. Tokia pat išvada darytina apie istorinį II pasaulinio karo/pokario palikimą
(išimtis galėtų būti pritaikyta nebent Juknaičių kaimo atveju – akcentuoti sovietmečio palikimo
elementus užsienio turistams, kuriems tai galėtų būti ir savotiška egzotika).
 Turizmo skatinimui galėtų būti panaudojamas ir žydų palikimas, jį aktualizuojant,
pritaikant vietos bendruomenei, ieškant įdomesnių formų ir apraiškų, kadangi objektų skaičius
nėra didelis, sukoncentruotas pagrinde Rusnėje1, Švėkšnoje ir Žemaičių Naumiestyje. Reikėtų
atkreipti dėmesį ir į tai, kad Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje nėra žydų bendruomenės ar
kitos pan. organizacijos, kuri galėtų užtikrinti tinkamą kultūrinės ir istorinės dalies puoselėjimą ir
pristatymą.
Kultūrinio turizmo dalis – kultūrinio paveldo objektų panaudojimas. Remiantis Šilutės
rajono savivaldybės administracijos duomenimis, Savivaldybės teritorijoje yra apie 400 kultūros
paveldo objektų, tarp jų geriausiai išlikęs yra architektūros, archeologijos, technikos ir marinistinis
paveldas. 3 priede pateikiama informacija apie pagrindinius materialinius Šilutės rajono
savivaldybės turizmo išteklius – atskirus objektus (objektų pavadinimai, geografinė vieta, trumpas
aprašymas, nuotraukos).
Turizmo plėtrai didelės įtakos turi ir nematerialiniai Savivaldybės ištekliai – kultūros ir
pramogų paslaugas teikiančių įstaigų veikla (pvz., meno kolektyvų pasirodymai, sporto ir meno
renginiai, šventės ir pan.), tautinis paveldas, kulinarinis paveldas.
Tautinis paveldas.Kultūros turizmo plėtrai įtakos turi puoselėjamos tradicijos, tarp kurių
svarbų vaidmenį vaidina tinkamai kaupiamas, saugomas, puoselėjamas ir pristatomas tautinis
paveldas – Šilutės rajono tautodailininkai, amatininkai ir liaudies meistrai, kuriantys kraštą
reprezentuojančius gaminius, skleidžiantys tradicijas ir istoriją – Šilutės rajono savivaldybės
administracijos duomenimis, savivaldybės teritorijoje tautinį paveldą puoselėja 12 tautinio
paveldo kūrėjų, 43 tautodailininkai ir liaudies meistrai (http://www.silute.lt:50080/index.php?Rusnės miestelio žydų kultūrinis ir architektūrinis paveldas yra primirštas, apleistas ir netyrinėtas
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1763224164). Didelė dalis šių asmenų – senųjų, tradicinių amatų puoselėtojai (medžio drožyba,
pynimas iš šiaudelių, kalvystės darbai, tapyba ir pan.), labai mažą dalį sudaro unikalių produktų
(pvz., vėtrungių) kūrėjai, kulinarinio paveldo puoselėtojai.
Tautinio paveldo vystymui didelės įtakos turi muziejų, kultūros centrų ir pan. įstaigų
organizuojama veikla – edukaciniai užsiėmimai, parodos, simpoziumai. Pagrindiniai edukaciniai
renginiai, pamokos ir pan. veikla apibūdinta 3 priede (prie atitinkamą veiklą organizuojančių
įstaigų).
Kulinarinis paveldas. Informacija apie Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esantį
kulinarinį paveldą nėra tinkamai renkama, kaupiama ir pristatoma: savivaldybės tautodailininkų
sąrašuose nurodyti asmenys, kurie užsiima kraštui būdingų patiekalų ruoša, atskirų
maitinimo/apgyvendinimo paslaugų teikėjų internetinėse svetainėse randama informacijos, kad
virėjai gali pasiūlyti kraštui būdingų žuvies patiekalų, Šilutės muziejus siūlo edukacines
programas šia tema. Vis dėlto susistemintos informacijos nėra. Dalinis krašto kulinarinio paveldo
pristatymas atliktas per turistinio maršruto „Divyčio kelias“ pristatymą (www.divyciokelias.lt),
tačiau jokios informacijos nėra, pvz., Europos regioninio kulinarinio paveldo tinklo svetainėje
http://www.culinary-heritage.com. Divyčiokelias siūlo 9 kulinarinius objektus, supažindinančius
keliautojus su Šilutės kraštui būdingais patiekalais – tautinio paveldo statusą turinčiomis
rūkytomis žuvimis, tradiciniais žuvies patiekalais, žuviene, senovėje itin mėgiamu desertu bei
pirmojo Lietuvoje šeimos vyno ūkio gaminamais vaisių ir uogų vynais:
 Kavinė-baras „Viesulas (Vilkėno g. 8, Švėkšna). Kavinė – baras „Viesulas“ įsikūręs
prie vieno gražiausių Lietuvoje parkų, kurį XIX a. viduryje įrengė grafai Pliateriai. Kavinė – baras
siūlo patiekalą „Karpis su žirniais“. Pagal grafų tradicijas, jis patiekiamas ne su bulvėmis, bet su
virtais žirniais.
 Česlovo Ramoškos vyno ūkis (Virkytų k. 1, Švėkšnos sen.). Pirmasis Lietuvoje
šeimos vyno ūkis „Česlovo Ramoškos vyno ūkis“. Tautinio paveldo statusas suteiktas visiems
Česlovo gaminamiems vynams: juodųjų serbentų, aronijų, aviečių, obuolių ir svarainių. Vyno
ūkyje taip pat rengiamos vynų degustacijos.
 Kavinė „Kuršiai“ (Kuršių g. 8, Kintai). Kavinė „Kuršiai“ įsikūrusi Kintų miestelio
pačiame centre, buvusiame Kintų banko ir vaistinės pastate. Kavinės įkūrėja pati gamina
patiekalus iš senųjų receptų, pagal kuriuos žuvį gamindavo vietinių žvejų žmonos. Turistiniam
maršrutui „Divyčio kelias“ kavinė „Kuršiai“ siūlo žuvies patiekalą „Žuvis bulvių plutelėje“.
 Turizmo kompleksas UAB „Kintai“ (Povilų g. 11, Kintai).UAB „Kintai“ įkurti
Nemuno deltos regioniniame parke, vienoje pusėje Minijos upė, kitoje didžiuliai tvenkinių plotai.
Turistiniam maršrutui „Divyčio kelias“ kavinė siūlo tradicinę Šilutės krašto žuvienę „Žvejo
sriuba“, kuri gaminama iš savo pačių užaugintų šviežių žuvų.
 Poilsio ir laisvalaikio centras „Ventainė“ (Marių g. 7, Ventė).„Ventainė“ yra
įsikūrusi ant Kuršių marių kranto Ventės rago pusiasalyje. Turistinio maršruto „Divyčio kelias“
siūlomas patiekalas „Ventainėje“ yra vieni skaniausių senų laikų tradicinių saldumynų – šventiniai
vofeliai (vafliai).
 Kavinė „Mingės egzotika“ (Krokų lankos g. 33, Minija). Kavinė „Mingės Egzotika“
įsikūrusi ant Minijos upės kranto, tai vienintelė kavinė Minijos (Mingės) miestelyje. Turistiniam
maršrutui „Divyčio kelias“ kavinė „Egzotika“ siūlo patiekalą „Sterko žuvies blyneliai“, kurių
receptas sukurtas nuo seno žinomu tradiciniu mėsos kepsnelių pagrindu, kadangi „Mingės
Egzotika“ yra prie vandens - mėsa pakeista į žuvį.
 Viešbutis - restoranas „Deims“ (Lietuvininkų g. 70, Šilutė). Viešbutis - restoranas
„Deims“ yra įsikūręs pačiame Šilutės centre. Turistiniam maršrutui „Divyčio kelias“ „Deims“
restoranas siūlo žvejybos kulinarinį patiekalą „Sterką su keptomis daržovėmis“.
 Žuvies rūkykla „Anitos žuvys“ (Skalvių g. 6, Rusnė). Rusnėje įsikūrusi rūkykla. Jos
įkūrėjas J. Belokopytovas buvo pirmasis, kurio rūkomam karšiui saloje suteiktas tautinio paveldo
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produkto sertifikatas, liudijantis, jog jis tai daro laikydamasis senųjų šio krašto tradicijų. Čia
galima įsigyti karšto bei šalto rūkymo karšių, rūkytų jūros ešerių, stintų, ungurių bei vytintų žuvų.
 Restoranas „Prie Peterso tilto“ (Šilutės g. 13/ Nemuno g. 1, Rusnė). Restoranas „Prie
Peterso tilto“ įkurtas istoriniame Rusnės senojo pašto pastate. Restorane daugelis patiekalų kepami
ant žarijų, kurie įgauna dūmų skonį. Turistiniam maršrutui „Divyčio kelias“ restoranas „Prie
Peterso tilto“ siūlo patiekalą „Prūsiškai ruošta žuvis“.
Renginiai. Šilutės rajono savivaldybėje kasmet tvirtinamas kitų metų strateginių renginių
sąrašas – šių renginių organizavimui tradiciškai skiriamas didžiausias dėmesys. Pvz., 2015 m.
Šilutės
rajono
savivaldybėje
paskelbtas
25
švenčių
sąrašas
(http://www.infolex.lt/silute/Default.aspx?Id=3&DocId=32756). Didelė šių renginių dalis yra
skirta seniūnijos bendruomenei ir/arba valstybės šventėms/ renginiams, todėl dažnai nesiejama su
turizmo potencialu. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje organizuojamiems renginiams,
pritraukiantiems ir turintiems galimybių pritraukti didesnius lankytojų (įskaitant turistus) srautus,
priskirtini šie renginiai:
 Šilutės m. renginiai: Šilutės miesto šventė, Žuvienės virimo čempionatas Šilutės m.;
 Laivininkų šventė Rusnės saloje (pagrindiniai renginiai vyksta Rusnės gyv.);
 Švėkšnos mstl. renginiai: Moliūgų šventė, Šv. Jokūbo atlaidai Švėkšnoje,
Vestuvininkų festivalis, „Dvaro“ šventė;
 Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje organizuojami renginiai: 2014 m.
pradėtas, kas 2 metai vykstantis Laivų paradas, baidarių maratonas.
Galimybių studijos rengėjų nuomone, verta paminėti ir kitus mažiau žinomus renginius,
kurie turi plėtros potencialą: Meno laboratorija „Pamario ženklai“ Kintuose (organizuoja Kintų
Vydūno kultūros centras), Kintų festivalis, 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“. Platesnė informacija apie renginius pateikiama 3 priede.
Prie turizmo paslaugų išteklių galima būtų priskirti ir žmogiškuosius išteklius, tačiau nėra
jokios statistikos, leidžiančios pateikti pagrįstos ir objektyvios informacijos apie turizmo verslo
žmogiškuosius išteklius, jų kvalifikaciją. Turizmo verslo žmogiškųjų išteklių stiprybes ir
potencialą vi dėlto galima būtų apibrėžti šitaip:
 Šilutės m. veikia Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla, viena seniausių
profesinių mokyklų Lietuvoje, 2012 m. sutikusi 60 metų įkūrimo jubiliejų. Viename iš mokyklos
skyrių (turizmo ir aptarnavimo) yra mokoma turizmo aptarnavimo, prekybos ir pan. profesijų.
Galima sakyti, kad Šilutės rajono savivaldybėje sudarytos sąlygos įgyti profesinį išsilavinimą
turizmo paslaugų teikimo ir administravimo srityse: virėjas, barmenas-padavėjas, viešbučio
darbuotojas. Mokyklos socialinių partnerių sąraše taip pat pažymėti savivaldybės teritorijoje
veikiantys turizmo paslaugų subjektai.
 2012-2013 m. Šilutės rajono savivaldybės turizmo verslo atstovai dalyvavo
bendrajame Leonardo da Vinči mobilumo projekte „Atrask Europos skonį (Škotija)“ (LLP-LdVVETPRO-2012-LT-0727)2, kurios tikslas – tobulinti apgyvendinimo ir maitinimo sektoriaus
darbuotojų (virėjų, padavėjų, barmenų, viešbučio darbuotojų) profesinio mokymo specialistų ir
įmonių personalo, atsakingo už profesinį mokymą įmonėse, kvalifikaciją Škotijoje. Projekte
dalyvavę turizmo verslo atstovai turėjo galimybių patobulinti turizmo produktus ir paslaugas.
 Šilutės turizmo informacijos centro duomenimis, Šilutės rajono savivaldybėje gido
paslaugas gali teikti apie 20 žmonių (15 iš jų yra pateikę savo informaciją TIC), tačiau su TIC
aktyviai bendradarbiauja ir prisideda prie ekskursijų, kelionių planavimo, organizavimo ir
maršrutų aptarnavimo – apie 10. Didžioji gidų dalis gyvena Šilutės mieste, todėl kelionės po
Pamario krašto dažniausiai organizuojamos būtent iš Šilutės. Gido paslaugos prieinamos lietuvių,
http://www.stpm.silute.lm.lt/index.php?page=projektas-atrask-europos-skoni-skotija
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anglų, rusų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Tikslinga paminėti, kad dėl Šilutės rajono
savivaldybėje paslaugas teikiantys gidai turi tam tikrą specializaciją – pvz., yra gidų, kurie dirba
su kruizinių laivų grupėmis, dirba išvykų laivais metu, geriausiai pristato atskiras Šilutės rajono
vietas (pvz., Ventės ragą) ir pan. Toks pasiskirstymas leidžia iš anksto planuoti kelionės taškus,
gido paslaugas, sukuria gerą bendradarbiavimo tinklą su turizmo paslaugų teikėjais.

1.4. TURIZMO PASLAUGŲ ANALIZĖ
Turizmo verslininkai teikia ne tik apgyvendinimo paslaugas, bet siūlo ir įvairias pramogas:
žvejyba, plaukiojimas laivais, įvairios vandens pramogos, aktyvus poilsis, ekskursijos,
ekstremalūs mokymai, konferencijų, pobūvių ir seminarų organizavimas.
Šilutės rajone su Šilutės turizmo informacijos centru bendradarbiauja 33 turizmo paslaugų
veikla užsiimantys verslininkai, kurių didžiausia koncentracija yra Rusnės saloje. Iš viso Šilutės
rajone yra 8 viešbučiai, 21 kaimo turizmo sodyba, 2 nakvynės ir pusryčių paslaugų teikėjai, 6
stovyklavietės bei 2* kempingas.
Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje ypatingai dažnas atvejis, kuomet tas pats turizmo
verslo atstovas teikia tiek apgyvendinimo, tiek maitinimo ir pramogų organizavimo paslaugas,
todėl 1.4.1 lentelėje pateikiamas turizmo paslaugų (apgyvendinimo, maitinimo, turizmo paslaugų
organizavimo) teikėjų sąrašas.
1.4.1. lentelė. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje veikiantys turizmo paslaugų teikėjai
(abėcėlės tvarka)
Eil.
Nr.
1

Pavadinimas, tipas

Adresas

Alsė, sodyba

Alseikių kaimas,
Švėkšnos seniūnija,
Šilutės r. savivaldybė

2

„Aukštumalės
krantas“, kaimo
turizmo sodyba

Šyšgirių kaimas, Kintų
seniūnija, LT-99187
Šilutės r. savivaldybė

3

Dainoros ir Kęstučio
Laukevičių kaimo
turizmo sodyba

Lakštingalų g. 5,
Rusnė, LT-99343
Šilutės r. savivaldybė

4

Daivos ir Ringaudo
Paulių sodyba

Grabupių kaimas,
Šilutės r. savivaldybė

Trumpas aprašymas
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
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
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
3 kambarių (6 vietų) skirta apnakvindinimo
paslaugų teikimui.
Pagrindinės paslaugos yra vandens turizmas ir
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Eil.
Nr.

Pavadinimas, tipas

Adresas

5

Dalios ir Arūno
Drobnių kaimo
turizmo sodyba

Lakštingalų g. 2,
Rusnė, LT-99343
Šilutės r. savivaldybė

6

Danutės
Vaičiulienės kaimo
turizmo sodyba

Rusnė, Šilutės r.
savivaldybė

7

Danutės Vaitkienės
sodyba
(bedandbreakfast)

Kęstučio g. 22, LT99182 Šilutė, LT99390

8

Deims, viešbutisrestoranas

Lietuvininkų g. 70, LT99172 Šilutė, LT99390

9

Emilijos
Petravičienės sodyba
(bedandbreakfast)

Macikų kaimas, LT99156 Šilutės r.
savivaldybė

10

Emilijos Pužienės
kaimo turizmo
sodyba

Pylimo g. 4, Rusnė,
LT-99349 Šilutės r.
savivaldybė

11

Ėvė, kaimo turizmo
sodyba

Minijos kaimas, Kintų
seniūnija, LT-99360
Šilutės r. savivaldybė

Trumpas aprašymas
žvejyba (kelionės laivu, žvejyba, menkių
žvejyba jūroje, pirtis)
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.
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
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
Viešbutis yra pačiame Šilutės miesto centre. Tai
– vienintelis viešbutis Šilutės mieste, vienu
metu galintis priimti iki 85 svečių. Kiekviename
kambaryje yra dušas, tualetas, telefonas,
kabelinė televizija, internetinis ryšys.
Viešbutyje yra 43 kambariai. Yra sąlygos
atvykti bet kokia transporto priemone, nes
viešbutį juosia uždara ir saugoma teritorija.
Kitos paslaugos: maitinimas, konferencijų ir
mokymų organizavimas, salių nuoma
pobūviams ir pan. renginiams, turizmo
informacijos teikimas
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
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
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
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Eil.
Nr.

Pavadinimas, tipas

Adresas

12

Genės Gečienės
kaimo turizmo
sodyba

Lakštingalų g. 1,
Rusnė, LT-99343
Šilutės r. savivaldybė

13

Vila „Genowefa“

Švėkšnos miestelis,
Šilutės r. LT-99390

14

Gilija, viešbutisrestoranas

Vytauto g. 17, LT99175 Šilutė, LT99390

15

Jono Bulavino
kaimo turizmo
sodyba

Minijos kaimas, Kintų
seniūnija, LT-99360
Šilutės r. savivaldybė

16

„Jotovila“,
Viktorijos ir Jono
Vėtrinų kaimo
turizmo sodyba
Karpis Vivo, sodyba

Macikų kaimas, LT99156 Šilutės r.
savivaldybė

Klimų sodyba
Ventėje

Žvejų g. 13, Ventės
kaimas, Šilutės r.

17

18

Pievų g., Šyšos kaimas,
Šilutės r. savivaldybė

Trumpas aprašymas
(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
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.
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.
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
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
Sodyboje 1 apartamentai su visais patogumais,
4 vasarnamiai. Pavėsinė telpa 20 žmonių, yra
židinys.
Kitos paslaugos: pirtis, salė renginiams
Sodyboje yra namas, pirtis, banketinė salė, mini
krepšinio aikštelė, mini futbolas.
Kitos paslaugos: pirtis, banketinė salė, mini
krepšinio aikštelė, mini futbolas, vandens
pramogos
Klimų sodyba įsikūrusi ant marių kranto Ventės
rage. Sodyboje gali apsistoti iki 30 žmonių, yra
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Eil.
Nr.

Pavadinimas, tipas

Adresas
savivaldybė

19

„Pakalnė“, Živilės
Skirkevičienės
etnografinė sodyba

Pakalnės 48, Pakalnės
kaimas, Rusnės
seniūnija, LT-99343
Šilutės r. savivaldybė

20

Pakalnės vingis,
kaimo turizmo
sodyba

Pakalnės kaimas,
Rusnės seniūnija, LT99343 Šilutės r.
savivaldybė

21

Prie Peterso tilto,
vila

Šilutės g. 13/ Nemuno
g. 1 Rusnės mstl.,
Šilutės r. savivaldybė

22

„Skirvytėlė“,
Laimutės ir Vaclovo
Nausėdų sodyba

Skirvytėlės g. 3, Rusnė,
Šilutės r. savivaldybė

23

Stasio Petrošiaus
sodyba

Minijos kaimas, Kintų
seniūnija, LT-99360
Šilutės r. savivaldybė

24

Šilutės turizmo ir
paslaugų verslo

Lietuvininkų g. 72, LT99172 Šilutė, LT-

Trumpas aprašymas
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
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
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
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, pokyliųkonferencijų 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)
„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.
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
Mokomajame viešbutyje gali būti
apgyvendintos turistinės grupės iki 60 žmonių.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas, tipas

Adresas

mokykla
(Mokomasis
viešbutis)

99390

25

Šturmų švyturys,
viešbutis-restoranas

Šturmų k., Šilutės r.
savivaldybė

26

Ventainė,
laisvalaikio ir poilsio
centras

Marių g. 7, Ventės
kaimas, Šilutės r.
savivaldybė

27

Virginijos ir
Kazimiero Gudžiūnų
kaimo turizmo
sodyba

Vilkyčių kaimas,
Saugų seniūnija, LT99369 Šilutės r.
savivaldybė

28

Vyndario Česlovo
sodyba

Žagatpurvių kaimas,
Švėkšnos seniūnija,
Šilutės r. savivaldybė

29

„Vorusnėlė“,
Romualdos ir
Gedimino
Vasiliauskų sodyba

Skirvytėlės g. 17,
Rusnės seniūnija, LT99350 Šilutės r.
savivaldybė

Trumpas aprašymas
Mokykloje yra salės su internetiniu ryšiu ir
naujausia demonstracine technika. Moksleiviai
rengia ir aptarnauja įvairius banketus ir furšetus,
konferencijas (iki 70 žmonių)
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 uosto3
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
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
Ūkyje vaišinama naminiu vynu, pagamintu iš
ekologiškai užaugintų uogų, vyno rūsyje
rengiamos degustacijos. 2010 m. gautas tautinio
paveldo sertifikatas
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

Šturmų 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
3
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Eil.
Nr.

Pavadinimas, tipas

Adresas

30

Kaimo turizmo ir
sporto bazė „Kaimo
pirtelė“

Virkytų k., Švėkšnos
sen., LT-99390, Šilutės
r. savivaldybė

31

Viešbutis „Vilkėnų
malūnas“

32

Žvejų užeiga, svečių
namai (UAB
„Kintai“)
Pelikanas, viešbutis
(UAB „Kintai“)

Žalgirio g. 29,
Švėkšna, Šilutės r. LT99390
Kuršių g. 11, Kintų
miestelis, LT-99358
Šilutės r. savivaldybė

UAB „Kintai“

Trumpas aprašymas
per 20 min. galima pasiekti Nidą, Mingę,
Kintus, Juodkrantę ar tiesiog paplaukioti po
marias. Norintiems organizuojame žvejybą
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
Įrengta 12 dviviečių, keturviečių, šešiaviečių
numerių, kuriuose vienu metu galima
apgyvendinti iki 70 asmenų.
3 žvaigždučių 5 numerių svečių namai, vienu
metu galintys apgyvendinti iki 20 svečių.
Kitos paslaugos: maitinimas
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)
Vietos kemperiams, keliautojams su
palapinėmis
Vandens pramogų, laisvalaikio organizavimas
(laivų nuoma: 45 vietų laivas „Perloja“, 30 vietų
laivas „Ventvėjas“; 40 vietų vidaus kavinė ir
100 vietų lauko kavinė; žvejyba tvenkiniuose ir
Nemuno deltoje; valčių ir vandens dviračių
nuoma; dviračių nuoma; žūklės reikmenų
nuoma ir pardavimas; paukščių stebėjimas;
kubilo nuoma), įvairių teminių renginių
organizavimas (ornitologija, vandens
pramogos), turizmo informacijos teikimas

Šaltinis: sudaryta remiantis Šilutės turizmo informacijos centro duomenimis, paslaugų teikėjų pateikta viešai
prieinama medžiaga

Apgyvendinimo paslaugos taip pat teikiamos stovyklavietėse, kurių Šilutės rajono
savivaldybės teritorijoje priskaičiuojama 6.
1.4.2 lentelėje pateikiama informacija apie Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje veiklą
vykdančius laivininkus – vandens maršrutus, vandens pramogas organizuojančius fizinius asmenis
ir verslo subjektus.
1.4.2. lentelė. Laivininkų sąrašas
Eil.
Nr.

Laivininkas

Vandens pramogų/ kelionių galimybės
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Eil.
Nr.
1
2

3
4

5
6

7
8
9
10

11

12
13
14
15
16
17
18

Laivininkas

Vandens pramogų/ kelionių galimybės

Virgis Dapševičius
Šilutė
Simo Knapkio turizmo
„Upeivis“
Rusnė

Laivas „Rytas“ – 12 vietų

sodyba Kateris – 5 vietos
Etnografinė burlaivė
4 baidarės
Keturvietė kanoja
Keturvietė irklinė valtis
Laukevičių Venterinė valtis – 6 vietos
Etnografinė burvaltė – kurėnas – 8 vietos

Dainoros ir Kęstučio
sodyba
Rusnė
Poilsio
ir
laisvalaikio
centras Keleivinis-pramoginis laivas “Ventainė” 50 vietų
„Ventainė“
Greitaeigis kateris – 6 vietos
Registruota prieplauka „Ventainė“
2 Vandens motociklai 3 vietų
Burinis katamaranas
3 burinės jachtos (švertbotai)
Vandens dviratis, 3 valtys, 3 baidarės
Prieplaukos (laivų saugojimo) paslaugos
Klimų sodyba
Laivas „Ugnė“ – 46 vietų
Ventė
UAB „Kintai“
Lėtaeigis botas „Kintai“ – 10 vietų
Kintai
Pramoginis laivas „Ventvėjas“ iki 35 vietų
Pramoginis laivas „Perloja“ iki 45 vietų
Valčių, vandens dviračių nuoma
UAB „Šturmų žuvininkystės įmonė“
Laivas „Šturmai“ – 50 vietų
Minija
Laivas „Perloja“ – 45 vietos
Laivas „Admirolas“– 22 vietos
Stasio Petrošiaus kaimo turizmo Laivas „Neptūnas-1“ – 49 vietos
sodyba
Laivas „Admirolas“ – 24 vietos
Minija
Laivas „Upaitis“ – 18 vietų
Jono Bulavino kaimo turizmo sodyba Laivas – 20 vietų
Mingėje
Minija
Algimantas Dirsė
Laivas 50 vietų
Rusnė
Laivas 12 vietų
Pontoninis laivas 14 vietų
Kateris „Amūras“ 6 vietų
Kaimo turizmo sodyba „Pakalnės Laivas – 12 vietų
vingis“
Laivas – 12 vietų
Rusnė
Baidarės – 3 vnt.
Kateris – 6 vietos
Algimanto Svitkino stovyklavietė
Laivas 12 vietų
Rusnė
Romualdos ir Gedimino Vasilauskų Pontoninis laivas – 14 vietų
kaimo turizmo sodyba – „Vorusnėlė“
Kateris „Amūras“ – 6 vietos
Rusnė
Šilutės baidarių centras
Baidarių nuoma Žemaitijoje
Grabupiai
Ringaudas Paulius,
Laivas – 12 vietų
Grabupiai
Laivas – 12 vietų
UAB „Smiltalė“
Jūrinis laivas – 20 vietų
Kintai
Ilonos ir Ovidijaus sodyba
Laivas – 12 vietų
Rusnė
Viešbutis „Šturmų švyturys“
Etnografinė burvaltė – kurėnas – 20 vietų
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Eil.
Nr.

Laivininkas
Šturmai

19
20
21
22

Vandens pramogų/ kelionių galimybės
5 baidarės
Kateris – 6 vietos
Laivas – 12 vietų
Baidarės – 15 vnt.

Algimanto Svitkino kaimo turizmo
sodyba
Runė
Jonas Zdanys
2 laivai po 12 vietų
Šilutė
Viešbutis „Deims“
Laivas „Neringa“ – 50 vietų
Šilutė
Kaimo turizmo sodyba „Auštumalės Laivas-plaustas – 12 vietų
krantas“
Šyšgiriai
Šaltinis: Šilutės turizmo informacijos centras (pastaba: informacija gali kisti, priklausomai nuo paslaugų teikėjo
pateikiamos informacijos tikslumo – ne visi laivininkai atnaujina savo informaciją)

Turizmo verslo koncentracija didžiausia šioje vietovėse: Šilutės m., Rusnės mstl., Minijos,
Kintų, Ventės kaimai. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių turizmo verslų ypatumas
– dideli paslaugų teikėjų plotai (teritorija), tiesioginis priėjimas prie vandens išteklių.
Dažniausiai sutinkamas turizmo verslo „derinys“ yra:
 Apgyvendinimas (pastatuose, kempinguose ir kemperiams skirtose vietose;
sudaromos sąlygos apgyvendinti tiek pavienius asmenis, šeimas, tiek didesnis svečių grupes)
 Maitinimas (kavinė, restoranas)
 Pramogų organizavimas (dviračių, baidarių ir pan. vandens priemonių nuoma, žūklės
organizavimas)
 Transporto, įskaitant vandens, organizavimas
 Turizmo informacijos teikimas
Atskirai tikslinga paminėti Šilutės turizmo informacijos centrą, kuris teikia įvairiapusę
informacija bei pagalbą tiek paslaugų gavėjams, tiek jų teikėjams. Šilutės turizmo informacijos
centras – turizmo verslo atstovas, prisidedantis prie paslaugų viešinimo ir rėmimo. Centro
tinklapyje sukoncentruota informacija apie Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje teikiamas
paslaugas, prieinamus maršrutus, pateikti konkretūs pasiūlymai maršrutų planavimui ir pan.

1.5. TURIZMO INFRASTRUKTŪROS ĮVERTINIMAS
Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje gausu kultūros paveldo, lankytinų, gamtos išteklių
(vien kultūros paveldo objektų priskaičiuojama daugiau, kaip 400). Dėl šios priežasties buvo
išskirti tik tie objektai, kurie:
 turi didžiausios reikšmės Klaipėdos regionui (vertinami ne vien rajono, bet ir
regiono/ šalies mastu);
 kuriuose ar kurių apylinkėse buvo vykdomi įvairūs infrastruktūros vystymo ir plėtros
projektai;
 kuriuos planuojama vykdyti infrastruktūros tobulinimo veiksmus (pagal galiojančius
strateginio ir teritorinio planavimo dokumentų nuostatas);
 kurių viešinimas yra greitai ir lengvai prieinamas (yra pakankamai informacijos,
įrengta bent dalis susisiekimo, informacijos infrastruktūros ir pan.);
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 kurie panaudojami kitokiems turizmo paslaugoms ir projektams (pvz., patalpų
nuoma, ekskursijų organizavimas, galerija ir pan.);
 yra šalia pagrindinių turizmo trasų/ maršrutų arba didelių traukos centrų/ objektų.
1.5.1. lentelė. Pagrindiniai turizmo infrastruktūros objektai Šilutės rajono savivaldybės
teritorijoje
Eil.
Nr.
1

2

3
4
5

6
7
8

9

10
11

Vietovė

Objektai

Šilutės miestas

Šilutės muziejus
Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčia
Šv. Kryžiaus katalikų bažnyčios pastatų kompleksas
Senojo turgaus aikštė
Šilutės Hugo Šojaus dvaras ir miesto parkas
Tiltas per Šyšos upę
Gaisrinės pastatas
Šilutės pašto pastatas
Viešbučio „Deims“ pastatas
Buvę teismo rūmai ir 200 vietų kalėjimas
Tilžės gatvės skverelis
Šilutės senosios evangelikų liuteronų kapinės
Buvusio dujų fabriko pastatų kompleksas
Geležinkelio stoties pastatas
Rusnės miestelis
K. Banio etnografinė žvejo sodyba-muziejus (ribotas lankymas –
privatus objektas; lankymas ne darbo dienomis, susitarus iš anksto)
Rusnės evangelikų liuteronų bažnyčia
Rusnės pašto pastatas ir Senojo Peterso tilto liekanos
Rusnės tiltas
Kintų miestelis
Kintų buvusioji evangelikų liuteronų bažnyčia
Kintų Vydūno kultūros centras
Kintų girininkijos tuja
Minijos
(Mingės) Minijos kaimas – „Lietuviškoji Venecija“
kaimas
Ventės kaimas/ Ventės Ventės švyturys
ragas
Ventės ragas, Ventės rago ornitologinė stotis, Ventės rago apžvalgos
aikštelė
Ventės evangelikų liuteronų bažnyčia
Uostadvario kaimas
Uostadvario švyturys
Uostadvario vandens kėlimo stotis ir polderių muziejus (ribotas
lankymas – privatus objektas)
Macikų kaimas
H. Zudermano memorialinis muziejus
Macikų lagerio karceris – muziejus
Švėkšnos miestelis
Švėkšnos muziejus
Švėkšnos evangelikų liuteronų bažnyčia
Švėkšnos dvaras ir parkas: Genovaitės vila, saulės laikrodis, Dianos
statula
Švėkšnos kapinės
Vilkėno vandens malūnas
Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
Švėkšnos sinagoga (objektas nepritaikytas lankymui)
Žemaičių Naumiesčio Žydų genocido ir senosios kapinės
miestelis
Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų bažnyčia
Žemaičių Naumiesčio turgaus aikštė
Žemaičių Naumiesčio krašto muziejus
Vilkėnas I kaimas
Vilkėno dvaro rūmai ir parkas
Saugų kaimas
Saugų Šv. Kazimiero bažnyčia
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Eil.
Nr.

Vietovė

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Vanagų kaimas
Paulaičių kaimas
Pavilnučių kaimas
Gedikų kaimas
Juodžių kaimas
Žagatpurvių kaimas
Gardamo miestelis
Degučių kaimas
Vyžių kaimas
Juknaičių kaimas

22
23

Bikavėnų kaimas
-

Objektai
Saugų malūnas
Vanagių piliakalnis
Paulaičių piliakalnis
Pavilnučio piliakalnis
Gedikų piliakalnis
Juodžių piliakalnis
Buvęs pasienio postas tarp Didžiosios ir Mažosios Lietuvos
Gardamo bažnyčia
Degučių Šv. Vincento Ferero trikampė bažnyčia
Vyžių liuteronų evangelikų bažnyčia
Juknaičių gyvenvietė – tarybinio architektūros stiliaus pavyzdinė
gyvenvietė
Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras
Tiltas į Rusnę per Atmatos upę
Pakalnės pažintinis takas
Pėsčiųjų „beždžionių“ tiltas per Pakalnės upę
Skirvytės ir Atmatos upių atsišakojimo vieta
Žalgirių pažintinis takas
Aukštumalos pažintinis takas
Muižės kapinės
Šaltinis: sudaryta autorių

3 priede pateikiamas pagrindinių turizmo infrastruktūros objektų sąrašas, vaidmuo ir
aprašymas.
Remiantis turizmo maršrutų planavimo įrankių sistemų informacija, Šilutės rajono
savivaldybėje rekomenduojamos šios pagrindinės turizmo vietovės4:
 Šilutės m. („Šilutės mieste išlikę daug senų pastatų, tokių kaip teismas ir kelėjimas
(1848 m.) gaisrinė (1911 m.), senasis paštas (1905 m.)“; „miestas gali didžiuotis puošnia bažnyčia,
kuri pastatyta 1926 metais. Jos bokštas siekia 50 metrų ir jame yra trys varpai ir miesto laikrodis.
Bažnyčios viduje galite pamatyti R. Pfeiferio tapybos freskas. Altoriaus freskoje nutapyti žymūs
žmonės – A. Dantė, M. Liuteris, S. Bachas, o apačioje, ypač nusipelnęs Šilutei, rankose laikąs
bažnyčios maketą – Hugo Šojus, kuris didžiąją savo energijos dalį atidavė miesto gerovei. Savo
dvare jis įkūrė muziejų (Dabartinis Šilutės muziejus)“).
 Rusnė („Tai vienintelis Lietuvos miestas esantis saloje. Vasaros metu Rusnė tampa
poilsiautojų lankoma vieta. Rusnės saloje galima aplankyti bažnyčią, etnografinę K. Banio žvejo
sodybą, kas galėtų sudominti ir daugelį Lietuvos žvejų. Taip pat čia rasite Uostadvario švyturį ir
pirmąją vandens kėlimo stotį“).
 Kintai (Tai kurortinė gyvenvietė prie Kuršių marių, turinti labai seną bažnyčią
(1705 m.). Netoli Kintų gyveno anglų kilmės žvejybos inspektorius 1844 m. įvedęs Kuršių marių
žvejų laivų žymėjimą vėtrungėse ir tokių puošnių vėtrungių nebuvo niekur kitur Europoje. Būtent
netoli Kintų yra Lietuvoje Venecijos vardą užsitarnavęs Minijos (Mingės) kaimas).
 Ventės ragas („Ventės ragas daugeliui pažįstamas dėl jame įsikūrusios paukščių
žiedavimo stoties. Ventės rago ornitologinėje stotyje veikia muziejus. Kasmet čia rengiamas
trumpametražių filmų festivalis „Tinklai“).
 Švėkšna („Šis miestelis gali pasigirti didžiausia (75 m) rajone raudonų plytų
bažnyčia ir grafų Pliaterių parku su įspūdinga liepų alėja, Genovaitės vila, rūmais, tvenkiniais ir
skulptūromis. Miesto centre rasite didžiulę turgaus aikštę. Sename parke yra ir miestelio muziejus.

http://www.tpl.lt/silutes-rajonas/; www.turizmogidas.lt; http://www.turistopasaulis.lt/

4
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Grafų rūmai ir dar vienas parkas yra miestelio gale, už senųjų kapinių, ten stovi senas malūnas,
kuriame šiuo metu įrengtas viešbutis ir puikus restoranas“).
 Žemaičių Naumiestis („Miestelio senoje medinėje bažnytėlėje galima pamatyti
senosios tapybos bei skulptūros darbų. Netoliese veikia ir muziejus. Įdomu tai, kad netoli
Žemaičių Naumiesčio gimė ir užaugo pirmosios lietuviškos knygos autorius Martynas
Mažvydas“).
 Degučiai („Čia stovi unikali medinė, 1757 m. pastatyta vienintelė Europoje
trikampė medinė bažnytėlė, o šalia jos – medinė varpinė bei koplytstulpis su kaltinio metalo
kryžiumi – saule, būdinga sakralinei lietuvių architektūrai“).
 Vainutas („Čia kelią pradeda Šyšos upė. Šiame miestelyje raštininko padėjėju dirbo
poetas Antanas Baranauskas“).
 Katyčiai („Tai vienas seniausių miestelių Šilutės rajone“).
 Juknaičiai („naujosios kaimo architektūros pavyzdys. Dabar gyvenvietė pritaikyta
poilsiui ir agroturizmui. Čia yra įkurtas Sveikatingumo centras su patogiais, jaukiais kambariais,
žiemos sodu, sauna, baseinu ir vandens kaskadomis. Lankytojai gali pasilepinti gydomosiomis
voniomis ir masažais“).

1.6. TURIZMO INFORMACIJA IR RINKODARA
Informacija apie Šilutės rajono savivaldybę bei jos turizmo išteklius yra prieinama/
skelbiama tokiuose šaltiniuose:
 leidiniai, brošiūros ir pan.;
 turizmo ir susiję interneto tinklapiai, interaktyvios nuorodos su detaliąja
aprašomojo pobūdžio informacija (pvz., www.silute.lt, www.siluteinfo.lt, www.atostogoskaime.lt,
http://silutevb.lt/lt/ ir kt.);
 informacijos skelbimas vietos, regiono, šalies bei užsienio turizmo parodose,
misijose ir pan.
Informacija apie Šilutės rajoną ir jame siūlomas turizmo paslaugas pateikiama išleistuose
turizmo leidiniuose:
1. Vienkartiniai leidiniai:
 „Lietuva. Keliaukime lėtai!“ (www.lithuania.travel.lt) – lietuvių, vokiečių, anglų ir
lenkų kalba.Tarp siūlomų paukščių stebėjimo objektų – Ventės rago ornitologijos stotis.
 „Lietuvos turistinis žemėlapis“(www.lithuania.travel.lt) – lietuvių, rusų, lenkų,
anglų, vokiečių kalba. Žemėlapyje pažymėtas ir siūlomas aplankyti objektas – Ventės ragas ir
Ventės rago ornitologijos stotis.
 „Lietuva. Išmėgink! Aktyvios laisvalaikio pramogos“ (www.lithuania.travel.lt) –
lietuvių, anglų, lenkų, vokiečių, rusų kalba. Siūloma lankytina vieta – Ventės ragas.
 „Lietuva. Kur apsistoti? Apgyvendinimo gidas“ (www.lithuania.travel.lt) – lietuvių
ir anglų kalba. Šilutės rajone siūloma apsistoti viešbučiuose „Gilija“, „Deims“, „Ventainė“ ir
svečių namuose „Žvejų užeiga“.
 „Atrask trejų vandenų kraštą. Pajūrio dviračių trasos žemėlapis“
(www.lithuania.travel.lt) – lietuvių, vokiečių, anglų kalba. Nurodyti lankytini objektai Pamaryje:
Ventės rago ornitologinė stotis ir XIX a. švyturys, Minijos (Mingės) kaimas – Lietuvos Venecija.
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 „Mano lietuviškos atostogos...“ (www.lithuania.travel.lt) – lietuvių, vokiečių, rusų
kalba. Viešint Mažojoje Lietuvoje – Pamario krašte siūloma palankyti Ventės rago ornitologijos
stotį ir Mingės kaimą.
 „Šilutės kraštas, kur vanduo kuria gyvenimą...“ (www.siluteinfo.lt) – lietuvių, anglų
ir vokiečių kalbomis. Pristatomas Šilutės kraštas, pateikiamas žemėlapis su lankytinais objektais
kiekvienoje seniūnijoje, nurodyti apgyvendinimo įstaigų adresai ir kontaktai.
 „Nemuno dviračių kelias Šilutės rajone“(www.siluteinfo.lt) – lietuvių ir rusų kalba
viename leidinyje. Leidinys skirtas dviratininkui, ketinančiam keliauti Nemuno trasos atkarpa:
Usėnai – Šilinkai – Šilutė – Rusnė (Kintai). Pateikiami žemėlapiai, apgyvendinimo įstaigų
kontaktai, lankytinos vietos, patarimai dviratininkams.
 „Pajūrio dviračių trasa. Kelionių vadovas“ (www.old.travel.lt) – lietuvių kalba.
Šiame kelionių vadove pateikiami žemėlapiai, tiksliai aprašytos trasų atkarpos su atstumais ir
pagrindine informacija apie lankytinas vietas bei turistines paslaugas dviratininkams (nakvynę,
maitinimą, dviračių remontą, nuomą ir pan.) Šilutėje, Kintuose, Ventėje, Minijoje (Mingėje),
Rusnėje, Macikuose, Pakalnėje, Uostadvaryje.
 „Atrask Lietuvą“ (www.lpva.lt) – lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų
kalba.Šiame kelionių po Lietuvą žinyną pristatoma 80 įdomiausių objektų, kuriems atgauti
pirmykštį žavesį arba atsirasti padėjoLietuvos projektų vadybos asociacijos administruojami
projektai, įgyvendinti pagal ES 2007–2013m. struktūrinės paramos Sanglaudos skatinimo veiksmų
programą. Tarp šių objektų patenka ir Šilutės miesto ir istorinio parko dviračių bei pėsčiųjų takai.
Keliaujant po Šilutės kraštą, Šilutės rajone siūloma aplankyti Rusnę (vienintelį Lietuvos miestelį,
įsikūrusį saloje), Uostadvarį (XIX a. švyturį), Ventės ragą ir čia įsikūrusią ornitologinę stotį,
Lietuvos „Veneciją“ – Mingę; Šilutės mieste –Šilutės senamiestį, Šilutės evangelikų liuteronų
bažnyčią, Turgaus aikštę, miesto parką ir kt.
 2014 m. Šilutės TIC pradėjo platinti informacinio pobūdžio knygelę skirtą Šilutės
miesto gyventojams ir svečiams „Šilutė pėsčiomis...“, kurią parengė Šilutės rajono savivaldybės
administracijos Kultūros skyrius.
 Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos išleistos knygos „Šilutės kraštas“,
meninis albumas „Šilutė. Potvynis ir jo žmonės“ ir tarptautinio ekslibrisų konkurso parodos
katalogas „Kuršių marių vetrungės - praėjusių amžių „feisbukas“.
2. Nuolatiniai ir pan. pobūdžio leidiniai:
 „Lietuva. Apvažiuok! Kelionių dviračiais maršrutai“ (www.lithuania.travel.lt) –
2013 m. – lietuvių, rusų, anglų, lenkų kalba, 2012 m. – lietuvių kalba, 2011 m. – lietuvių, lenkų,
anglų, vokiečių, rusų kalba. Aprašytas dviračių maršrutas Klaipėda – Rusnė, pateikiamas
žemėlapis, informacija apie apgyvendinimą, maitinimą, dviračių nuomą ir remontą.
 „Lietuva.
Išsaugotos
tradicijos.
Kelionės
po
kultūros
objektus“
(www.lithuania.travel.lt) – 2012 m. – rusų, lenkų, anglų, prancūzų, vokiečių kalba, 2011 m. –
lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių, anglų, prancūzų kalba. Iš 72 siūlomų aplankyti objektų – Švėkšnos
dvaras ir Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia.
 „Lietuva. Pasinerk! Vandens turizmo maršrutai“ (www.lithuania.travel.lt) 2013 m.
ir 2012 m. – lietuvių kalba. Iš leidinyje siūlomų vandens turizmo maršrutų, 3 apima ir Šilutės
rajono savivaldybės ribas: Žarėnai – Minija (Mingė), Kintai ir Ventė, Minijos (Mingės) kaimas –
Uostadvaris. Šalia aprašytų maršrutų, pateikiami žemėlapiai, informacija apie apgyvendinimą,
laivų, baidarių, kanojų, plaustų nuomą, pramogas.
 „Lietuva.
Konferencinis
turizmas.
Erdvės
jūsų
konferencijoms“
(www.lithuania.travel.lt) – 2013 m. – anglų kalba, 2011 m. – lietuvių, anglų kalba. Konferencijas
siūloma rengti dviejuose Šilutės mieste įsikūrusiuose viešbučiuose – „Gilija“ ir „Deims“.
Šilutės turizmo informacijos centre galima įsigyti šiuos pagrindinius leidinius:
 Baltijos šalių ir Lietuvos žemėlapius;
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 Didžiųjų Lietuvos miestų (Vilnius, Kaunas, Klaipėda), kurortinių miestų
(Druskininkai, Palanga) ir šalia Šilutės rajono esančių rajonų bei rajonų centrų (Kretinga, Tauragė)
žemėlapius;
 Dviračių takų maršrutai: „Lietuvos dviračių maršrutų žemėlapis“, „Dviračiais po
Vakarų Lietuvą ir Žemutinį Kuršą Latvijoje“, „Klaipėdos miesto žemėlapis dviratininkas“;
„Pajūrio dviračių trasa“ (lietuvių, vokiečių ir anglų kalbomis), „Panemunės maršrutai“ (lietuvių ir
anglų kalbomis);
 Įvairius Šilutės rajoną pristatančius leidinius: „Šilutė pėsčiomis..“; „Nemuno
dviračių kelias Šilutės rajone“ (lietuvių, rusų, vokiečių ir anglų kalbomis), Rusnės salos ir Šilutės
miesto bei rajono žemėlapiai, bukletas apie Šilutės miestą ir rajoną, Nemuno deltos regioninį
parką pristatantys leidiniai;
 Lankstinuką lietuvių ir anglų kalbomis „Šilutės krašto vandens kelių žemėlapis“;
 Lankstinuką lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis „Šilutės kraštas, kur vanduo kuria
gyvenimą...“;
 Kitus įvairius turistinius leidinius
Taip pat Šilutės kraštas kasmet pristatomas tarptautinėse turizmo, laisvalaikio ir sporto
parodose:pvz., 2014 m. informacija apie Šilutės rajoną buvo pristatyta 6 parodose, tame tarpe:
 2014 m. sausio 24 – 26 dienomis Vilniuje kartu su rajono savivaldybės atstovais bei
turizmo paslaugų teikėjais Šilutės TIC dalyvavo tarptautinėje turizmo parodoje „ADVENTUR
2014“, kurioje buvo pristatyti Šilutės rajono turizmo ištekliai ir galimybės. Šilutės TIC darbuotojai
ruošė informacinę medžiagą ir pristatė rajono turizmo verslo galimybes parodos lankytojams.
 2014 m. vasario 5-9 dienomis Vokietijoje, vyko „ReisenHamburg“ paroda, kurioje
buvo pristatomi Šilutės rajono turizmo ištekliai kartu su Klaipėdos regiono turizmo ištekliais. Tai
vienas iš daugelio bendradarbiavimo rezultatų su Klaipėdos regiono Turizmo informaciniais
centrais ir taip pat su Klaipėdos regiono Turizmo taryba.
 2014 m. balandžio 11-13 dienomis Kaliningrade (Rusija) Šilutės Turizmo
informacijos centras kartu su Klaipėdos regiono Turizmo informacijos centrais dalyvavo
Tarptautinėje turizmo parodoje „JANTUR 2014“ ir Valstybinio Turizmo departamento
organizuotoje Turizmo verslo misijoje Kaliningrade (Rusija).
Verta pastebėti, kad Klaipėdos regiono turizmo informacijos centrai aktyviai
bendradarbiauja, skleidžiant informaciją apie visas Klaipėdos regiono savivaldybes parodose,
mugėse ir pan. renginiuose, todėl informacija apie Šilutės rajoną skleidžiama ne tik tuose
renginiuose, kuriuose dalyvauja tik Šilutės TIC.
Nuo 2009 m. VšĮ „TerraPublica“ kiekvienais metais skelbia vietinio turizmo reitingus –
lankytinų vietovių trisdešimtuką. Visu 2009–2013 m. laikotarpiu 23–25 vietą patraukliausių
Lietuvos vietinio turizmo vietovių sąraše užima Ventės ragas. Kaip nurodoma, tai vieta, kur
sustoja laikrodis, o išvykus iš jos – vis traukia grįžti dar ir dar. Be to, šalia esantys Mingės ir Kintų
kaimai papildo turisto kuprinę vietos žvejų siūlomu šviežiu karšiu, o įspūdžius – ekskursijomis
laivu Minija, Atmata ar Kuršių mariomis – iki pat Nidos. Taip pat VšĮ „TerraPublica“ paskelbė
šeimai palankių turistinių vietų reitingus 2014, į kuriuos patenka ir Šilutės rajono savivaldybės
turistinės vietos – tai restoranas „Gilija“, Šilutės muziejus ir jo padaliniai, viešbutis „Deims“,
sodyba „Skirvytėlė“, etnografinė žvejo sodyba, Nemuno deltos regioninis parkas, poilsio ir
laisvalaikio centras „Ventainė“, Ventės rago ornitologijos stotis, vila „Prie Peterso tilto“.
Lietuvos turizmo traukos vietovės vardą 2009 m. yra pelnęs Šilutės rajone esantis Nemuno
deltos regioninis parkas.Turizmo traukos vietovė renkama, įgyvendinant Europos Komisijos ir
Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos projektą EDEN („patraukliausios
Europos turizmo vietovės“). Turizmo traukos vietovės renkamos visose Europos Sąjungos
valstybėse. Lietuva šiame projekte dalyvauja nuo 2008 metų.
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Vertinant Šilutės rajono savivaldybėje veikiančių turizmo verslo paslaugų rinkodarą, buvo
atlikta pagrindinių turizmo paslaugų teikėjų viešai prieinamos informacijos apie paslaugų įkainius
analizė (žr. 1.6.1 lentelę).
1.6.1. lentelė. Turizmo paslaugų įkainiai Šilutės rajono savivaldybėje
Paslauga

Teikėjas

Įkainis

Apgyvendinimas
su pusryčiais

Viešbutis „Deims“
(Lietuvininkų g. 70,
Šilutė)

Vienvietis kambarys: 06.01-08.31 – 34,75 €; 09.01-05.31 –
28,96 €
Dvivietis kambarys: 06.01-08.31 – 52,13 €; 09.01-05.31 –
46,33 €
Trivietis kambarys: 06.01-08.31 – 60,82 €; 09.01-05.31 –
55,02 €
Liuksas: 06.01-08.31 – 92,67 €; 09.01-05.31 – 81,09 €
Pristatoma lova: 06.01-08.31 – 18,82 €; 09.01-05.31 – 14,48
€
Vienvietis kambarys: 05.15-09.15 – 37,65 €; 09.16-05.14 –
28,96 €
Dvivietis kambarys: 05.15-09.15 – 52,13 €; 09.16-05.14 –
46,34 €
Keturvietis kambarys: 05.15-09.15 – 98,47 €; 09.16-05.14 –
86,87 €
Liuksas: 05.15-09.15 – 86,87 €; 09.16-05.14 – 72,41 €
Papildoma lova/vaikiška lovytė: 05.15-09.15 – 17,38 €;
09.16-05.14 – 15,06 €
Dviejų aukštų namelis/dvivietis kambarys: V,VI, IX – 72 €
(2 asm.), VII,VIII – 82 € (2 asm.)
Trivietis/keturvietis kambarys: V,VI, IX – 72 € (2 asm.) + 36
€/1 asm., VII,VIII – 82 € (2 asm.) + 36 €/1 asm.
Dviejų kambarių apartamentai: V,VI, IX – 100 € (2 asm.) +
36 €/1 asm., VII,VIII – 105 € (2 asm.) + 36 €/1 asm.
Kambarys su dvigule lova: 43,44 €/49,24 €/52,13 €/60,82 €

Viešbutis „Gilija“
(Vytauto g. 17,
Šilutė)

Viešbutis „Šturmų
švyturys“ (Šturmų
k., Kintų sen.,
Šilutės r.)
Svečių namai „Žvejų
užeiga“, UAB
„Kintai“ turizmo ir
poilsio kompleksas
(Kintai, Šilutės r.)

Apgyvendinimas

Kambarys su atskiromis lovomis: 46,34 €
Papildoma lova: 14,48 €

Viešbutis
„Pelikanas“, UAB
„Kintai“ turizmo ir
poilsio kompleksas
(Kintai, Šilutės r.)

Dvivietis kambarys: 40,55 € (2 asm.), 31,86 € (1 asm.)
Trivietis kambarys: 57,92 €
Keturvietis kambarys: 75,30 €

Laisvalaikio ir
poilsio centras
„Ventainė“ (Marių
g. 7, Ventės k.,
Šilutės r.)

Dvivietis namelis be patogumų/dvivietis kambarys be
patogumų: 05.15-06.14 – 26,07 € (2 asm.), 20,27 € (1 asm.);
06.15-09.19 – 28,96 € (2 asm.), 23,17 € (1 asm.); 09.2005.14 – 23,17 € (2 asm.), 17,38 € (1 asm.)
Dvivietis kambarys: 05.15-06.14 – 31,86 € (2 asm.), 26,07 €
(1 asm.); 06.15-09.19 – 34,75 € (2 asm.), 28,96 € (1 asm.);
09.20-05.14 – 28,96 € (2 asm.), 23,17 € (1 asm.)

Papildoma lova: 14,48 €

Dvivietis kambarys: 05.15-06.14 – 46,34 € (2 asm.), 40,55 €
(1 asm.); 06.15-09.19 – 57,92 € (2 asm.), 52,13 € (1 asm.);
09.20-05.14 – 40,55 € (2 asm.), 34,75 € (1 asm.)
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Paslauga

Teikėjas

Įkainis
Apartamentai: 05.15-06.14 – 55,03 € (2 asm.), 46,34 € (1
asm.); 06.15-09.19 – 66,61 € (2 asm.), 60,82 € (1 asm.);
09.20-05.14 – 49,24 € (2 asm.), 40,55 € (1 asm.)
Liuksas: 05.15-06.14 – 92,68 € (2 asm.), 72,41 € (1 asm.);
06.15-09.19 – 101,37 € (2 asm.), 81,09 € (1 asm.); 09.2005.14 – 72,41 € (2 asm.), 57,92 € (1 asm.)

Konferencijų
salės

Kempingas

Vila „Prie Peterso
tilto“ (Šilutės g.
13/Nemuno g. 1,
Rusnė, Šilutės r.)

Nuo 14,48 €/1 asm.

Šilutės turizmo ir
paslaugų verslo
mokyklos
mokomasis viešbutis
(Lietuvininkų g.72,
Šilutė)

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

Laisvalaikio ir
poilsio centras
„Ventainė“ (Marių
g. 7, Ventės k.,
Šilutės r.)
UAB „Kintai“
turizmo ir poilsio
kompleksas (Kintai,
Šilutės r.)
Laisvalaikio ir
poilsio centras
„Ventainė“ (Marių
g. 7, Ventės k.,
Šilutės r.)

UAB „Kintai“
turizmo ir poilsio
kompleksas (Kintai,
Šilutės r.)

Įvairios pramogos

Laisvalaikio ir
poilsio centras
„Ventainė“ (Marių
g. 7, Ventės k.,
Šilutės r.)
Viešbutis „Gilija“

Vienvietis kambarys: 14,48 €
Dvivietis kambarys: 17,37 € (1 asm.), 28,96 € (2 asm.)
Turistinio tipo numeris (keturvietis): 11,58 €/1 asm.
Senajame pastate:
Vienvietis numeris: 7,24 €
Dvivietis numeris: 11,58 €
Turistinio tipo numeris (šešiavietis): 7,24 €/1 asm.
Dvivietis kambarys: 8,68 € (1 asm.), 14,48 € (2 asm.)
Didžioji salė (iki 80 asm.): valanda – 28,96 €, visa diena –
144,81 €
Mažoji salė (iki 35 asm.): valanda – 17,38 €, visa diena –
86,90 €
Konferencijų salės (iki 80 asm.) – kainos sutartinės

Kemperio aikštelė: viena para – 14,48 €

Asmens mokestis: viena para – 2,90 €
Automobilio mokestis: viena para – 2,90 €
Vieta palapinei: viena para – 2,90 €
Elektros įvadas: viena para – 2,90 €
Kemperio vieta: viena para – 8,69 €
Asmens mokestis: viena para – 1,45 €

Palapinės vieta: viena para – 2,90 €
Vieta automobiliui: viena para – 2,90 €
Romos pirčių kompleksas (grupei iki 8 asm.): pirma valanda
– 72,41 €, antra valanda – 57,92 €, kitos – 43,44 €
Lietuviška pirtis: 3 val. – 34,75 €
Baseinas + sauna (iki 6 asm.): 2 val. – 43,44 €
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Paslauga

Turistinio
inventoriaus
nuoma

Teikėjas

Įkainis

(Vytauto g. 17,
Šilutė)

Papildomas žmogus: 4,34 €
Papildoma valanda: 14,48 €
Tik baseinas: 2,89 € (1 asm.)
Rankšluostis + chalatas: 2,89 €
Sporto aikštelė (krepšiniui, tenisui, futbolui): 1 val. – 8,69 €
Biliardas: 1 val. – 5,79 €
Amerikietiškas riedulys: 1 val. – 8,69 €
Meškerė: diena – 7,24 €
Vandens/sniego motociklas: 20 min. – 34,75 €
Velomobilis: 1 val. – 4,34 €
Valtis, baidarė: 2 val. – 4,63 €, diena – 17,38 €
Dviratis: 2 val. – 4,63 €, diena – 17,38 €
Baidarė: 23,17–40,55 €
Dviratis: 4,34–7,24 €

Laisvalaikio ir
poilsio centras
„Ventainė“ (Marių
g. 7, Ventės k.,
Šilutės r.)

Viešbutis „Šturmų
švyturys“ (Šturmų
k., Kintų sen.,
Šilutės r.)
UAB „Kintai“
turizmo ir poilsio
kompleksas (Kintai,
Šilutės r.)

Motorinė - plastikinė valtis (iki 5 asm.): 1 val. – 23,17 €
Lėtaeigis - pramoginis laivas „VENTVĖJAS“ (30 vietų): 1
val. – 63,08 €
Lėtaeigis - pramoginis laivas „PERLOJA“ (45 vietos): 1 val.
– 77,10 €

Šaltinis: sudaryta remiantis turizmo paslaugų teikėjų viešai skelbiama informacija

Paslaugų kainos nustatymas(rinkodara) Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje yra gana
subalansuota:
 Apgyvendinimo, papildomų paslaugų įkainiai priklauso nuo turizmo paslaugų
vykdymo vietos (didesniame traukos centre dažniausiai kainos nustatomos aukštesnė);
 Apgyvendinimo paslaugų kaina priklauso nuo apgyvendinimo įstaigos klasifikacijos,
„žvaigždučių“ bei kambario tipo – aukštesnės kokybės ir pripažinimo paslaugų kaina yra
aukštesnė;
 Platesnio pobūdžio pramogų ir laisvalaikio organizavimo paslaugų (pirtis, plataus
profilio maitinimas, dviračių ir pan. inventoriaus nuoma) kaina svyruoja labai mažai – dažniausiai
priklauso nuo naudojamos infrastruktūros būklės.

1.7. TURISTŲ RINKOS IR SRAUTAI
Analizuojant turistų rinkas ir srautus, dažniausiai susiduriama su tikslios apskaitos
sunkumais:
 ne visi turistai apsistoja apgyvendinimo įstaigose ir lankosi turizmo informacijos
centre, todėl šis (dažniausiai vienadieniai turistai) į apskaitą neįeina, nors gali pasinaudoti/
pasinaudoja turizmo infrastruktūra Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje.
 dalis apgyvendinimo paslauga teikiančių įstaigų savo paslaugų neviešina, neteikia
ataskaitinės medžiagos Turizmo departamentui, todėl šiose įstaigose apsistojusių svečių apskaitoje
nėra (apgyvendintų svečių/ turistų skaičius negali būti vienintelis rodikliai turizmo srautų
matavimui).
 dalis turistų gali būti įtraukiami į viešųjų bibliotekų, kultūros centrų lankytojų
skaičių, tačiau nėra mechanizmų, leidžiančių šiuos asmenis atskirai pažymėti ir įtraukti į apskaitą.
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 visais atvejais fiksuojamas bendrasis lankytojų/ svečių skaičius, todėl nėra galimybių
nurodyti, koks yra unikalių asmenų skaičius – vienas žmogus gali būti įskaičiuotas tiek kaip
apgyvendinimo paslaugų gavėjas, tiek lankytojas turizmo informacijos centre.
Šilutės rajono savivaldybės atveju:
 2013 m. Šilutės rajono savivaldybėje, remiantis Lietuvos statistikos departamento
duomenimis, apgyvendinimo paslaugas teikė 21 apgyvendinimo įstaiga (Interneto puslapiuose
galimybių studijos rengėjai suskaičiuoja mažiausiai 30 įvairaus pobūdžio apgyvendinimo įstaigų –
net be stovyklaviečių).
 2013 m. Šilutės rajono savivaldybėje vienas svečias apgyvendinimo įstaigoje
vidutiniškai apsistodavo 2,0 nakvynėms – trumpiau nei vidutiniškai Lietuvoje (2,5 nakvynėms) ir
regione (3,1 nakvynėms).
 Iš 8291 per 2013 m. Šilutės rajone apgyvendinto svečio, 2612 arba 31,5 proc. sudarė
užsienio svečiai. Apgyvendintų užsieniečių svečių dalis nuo viso apgyvendinto svečių skaičiaus
2013 m. savivaldybėje buvo mažiausia visu 2010–2013 m. laikotarpiu, taip pat mažesnė nei
regione (39,2 proc.) ir šalyje (56,5 proc.).
 Apgyvendinimo sektorių papildo kaimo turizmo sodybų tinklas – remiantis
Statistikos departamento duomenimis, 2013 m. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje buvo 16
kaimo sodybų (2012 m. – 11). Per 2013 m. šiame sektoriuje buvo apgyvendinta 3,8 tūkst. svečių,
praleista iš viso 8,1 tūkst. nakvynių. Pagal vidutinį apsistojimo laiką kaimo sodybų sektorius yra
labiau patrauklus – 1 svečias praleidžia kaimo turizmo sodybose daugmaž 2,16 dienų (palyginimui
Lietuvoje vidurkis yra 1,91).
 Turizmo informacijos centre 2011 m. apsilankė 2545 lankytojai, 2012 m. – 2276
lankytojai, 2013 m. – 2547 lankytojai (skaičius yra gana mažai kintantis), 2014 m. 7103
lankytojai.
 Vertinant maitinimo įstaigų vietų skaičių, tenkantį 1 000–iui gyventojų, stebima ta
pati tendencija, kaip ir su maitinimo įstaigų skaičiumi 1 000-iui gyventojų. 2013 m. pabaigoje šis
rodiklis savivaldybėje siekė 65 ir buvo mažesnis nei šalyje (73) ir regione (99).
Oficialios statistikos duomenys beveik nesuteikia galimybių pateikti informacijos apie
turistų atvykimo šalį, kai yra palyginti maži turistų srautai.
Tikslinga panagrinėti 2014 m. Šilutės turizmo informacijos centro duomenis ir turistų
tyrimus, kadangi tai leidžia įsigilinti į turizmo rinką:
 Šilutės turizmo informacijos centras per 2014 metus suteikė 7106 turizmo
informacijos paslaugas. Šilutės muziejaus Turizmo informacijos skyriaus darbuotojai perdavė
visus duomenis apie TIC lankytojus ir jų srautus ne tik iki 2014 m. gegužės mėnesio, bet ir už
praėjusį laikotarpį iki 2007 metų, todėl galima palyginti turistų srautus Šilutės rajone. Didžiausias
užklausimų skaičius yra gaunamas sezono metu, žymiai mažiau ne sezono metu.
1.7.1. pav. Suteiktų Turizmo informacijos paslaugų skaičius 2007 - 2014 m.
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Šaltinis: Šilutės TIC duomenys

 Turizmo informacinių paslaugų padidėjimą 2014 m. lėmė keletas faktorių: puikus
Šilutės rajono pristatymas tarptautinėse turizmo parodose (Šilutės rajono turizmo ištekliai 2014 m.
buvo pristatyti 6 tarptautinėse parodose), sukaupta ir skleidžiama informacija apie Šilutės rajono
turizmo išteklius ir turizmo paslaugų teikėjus, taip pat pagerėjo teikiamų turizmo paslaugų
kokybė, atsirado įvairesnis paslaugų spektras. Pastebimas ryškus atvykstančių turistų srautų
didėjimas ir šaltaisiais metų mėnesiais, palyginus su 2013 m., taip pat ženkliai padidėjo
organizuotų didelių turistų grupių skaičius.
 Analizuojant turistų srautus pagal šalis, pastebimas Lietuvos turistų srauto didėjimas.
Iš to galima daryti išvadas, kad lietuviai turistai vis dažniau poilsio ieško Lietuvoje, o ne užsienio
valstybėse, tai sąlygoja nuolat kylanti paslaugų ir aptarnavimo kokybė, plečiasi teikiamų paslaugų
pasiūla.
1.7.2. pav. Turistų srautų pasiskirstymas

Šaltinis: Šilutės TIC duomenys

 Analizuojant užsienio šalių turistų pasiskirstymą pagal šalis 2014 m. galima teigti,
kad net 64 % (1258) sudaro turistai iš Vokietijos, o kiti užsienio šalių turistai sudaro 36 % (711)
visų užsienio turistų.Daugiausiai turistų atvyko iš Latvijos 6,34 % (125 turistai); D. Britanija 5,4
% (108 turistai); Lenkijos 4,6 % (90 turistų); Rusijos 4,8 % (95 turistai); Italijos 3,8 % (75
turistai); Švedijos 0,8 % (17 turistų); Estijos 2,6 % (51turistas); Norvegijos 1,1 % (21 turistas);
JAV 0,3 % (6 turistai); Belgijos 0,8 % (16 turistų); Olandijos 2,33 % (46 turistai); Prancūzijos 1,8
% (37 turistai); Kipro 0,1 % (2 turistai); Danijos 0,5 % (11 turistų); Portugalijos 0,1 % (3 turistai);
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Airijos 0,2 % (4 turistai); PAR 0,0,2 % (4 turistai). Iš viso per 2014 m. Šilutės turizmo
informacijos centrą aplankė turistai iš 19 pasaulio šalių.
 Apibendrinant informaciją apie Lietuvos ir užsienio turistų interesus Šilutės rajone,
galima teigti, kad juos labiausia domina šie aspektai:
 Rajono lankytini objektai ir susiekimo sistema (keliai, viešasis transportas,
dviračių trasos, persikėlimo į Kuršių Neriją galimybės);
 Apgyvendinimo galimybes (kaimo turizmas, viešbučiai, kempingai) ir
maitinimo įstaigos;
 Vykdoma kultūrinė veikla (Edukacinės programos ir galimybė jomis
pasinaudoti);
 Individualių maršrutų sudarymo galimybė;
 Informacinės medžiagos apie Šilutės rajoną (bukletai, knygos ir kt.);
 Vandens turizmo pramogos;
 Potvynio stebėjimo galimybės;
 Žvejyba.
Viena pagrindinių ir kone didžiausia tikslinė grupė – Lietuvos gyventojai (tiek
vienadieniai, tiek ilgesnį laiką apsilankstys asmenys). Užsienio turistai sudaro nedidelę turistų
dalį.
2015 m. gegužės mėn. buvo atlikta turizmo paslaugas (informacijos, apgyvendinimo,
maitinimo, laivybos ir kt.) teikiančių viešųjų ir privačių organizacijų apklausa:
 Buvo identifikuota apie 65 tiek stambių, tiek smulkesnių įmonių, teikiančių
nurodytas paslaugas. Visoms organizacijoms buvo išsiųstos nustatytos formos anketos, kuriose
organizacijų buvo prašoma pateikti informacijos apie lankytojų skaičių, aptarnautų svečių
interesus Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, nurodyti pagrindinius vandens maršrutus,
objektus, žvejybos vietas.
 Apklausa vyko 1 savaitę, per kurią su organizacijomis buvo susisiekta papildomai
telefonu (po 2 kartus), pabrėžiant pateikiamos informacijos svarbą, jos poveikį turizmo verslo
planavimo sričiai.
 Iš viso buvo gauti 30 anketų/ atsakymų. Informacijos nepateikimo priežastis
organizacijos nurodė: menką susidomėjimą rengiama galimybių studija, nerenkama lankytojų
statistika, skeptišką požiūrį, atsižvelgiant į organizacijos vietą ir t. t. Vis dėlto tikimasi, apie 50
proc. grįžtamojo ryšio padeda sukurti tam tikrą vaizdą į realesnius Šilutės rajono savivaldybės
lankytojų srautus, svečių interesus ir pan.
1.7.3 lentelėje pateikiama bendroji anketas/ atsakymus grąžinusių organizacijų veiklos
statistika per pastaruosius 3 metus:
1.7.3. lentelė. Turizmo verslo dalyvių veiklos statistika (neoficiali), 2012-2014 m.
Veiklos rodikliai

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Pokytis,
proc.

Sulaukta lankytojų (svečių, poilsiautojų ir pan.)
Apgyvendinta svečių
Renginių skaičius
Suorganizuotos
edukacinės
Svečių ir dalyvių
programos, užsiėmimai
skaičius
išvykų
Suorganizuota
ekskursijų, Organizuotų
skaičius
pažintinių
kelionių
Šilutės
rajono savivaldybės teritorijoje
Dalyvių skaičius
Suorganizuota
ekskursijų, Organizuotų
išvykų
pažintinių
kelionių
Šilutės skaičius

199368
6850
44

223406
7410
49

239579
8220
60

20,17
20,00
36,36

847

893

1111

31,17

65

25

38

-41,54

330

1240

1371

315,45

75

97

112

49,33
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Veiklos rodikliai
rajono savivaldybės teritorijoje
laivais, baidarėmis
Suorganizuotos
šventės
(šventės, festivaliai ir pan.
renginiai)
Suorganizuotų
didesnių
suvažiavimų
(sueigų,
sąskrydžių, forumų)
Suorganizuotų
kūrybinių
industrijų renginių (stovyklų,
dirbtuvių, plenerių, suvažiavimų
ir pan. renginių)
Suorganizuotų sporto renginių
(stovyklų,
varžybų
ir
čempionatų, sporto švenčių ir
pan. renginių)
Suorganizuotų vestuvių skaičius
Suorganizuotos konferencijos,
mokymai ir pan. veikla
Tarp
visų
organizuojamų
renginių – tarptautinių renginių
statistika
Organizuota paukščių stebėjimo
renginių
Vyno degustacijos
Kitos veiklos, kuri gali būti
patraukli turizmo vystymui,
rodikliai

Dalyvių skaičius
Renginių skaičius
Svečių ir dalyvių
skaičius
Renginių skaičius
Svečių ir dalyvių
skaičius
Renginių skaičius
Svečių ir
skaičius

dalyvių

Renginių skaičius
Svečių ir dalyvių
skaičius
Renginių skaičius
Svečių ir dalyvių
skaičius
Renginių skaičius
Svečių ir dalyvių
skaičius
Renginių skaičius
Svečių ir dalyvių
skaičius
Renginių skaičius
Svečių ir dalyvių
skaičius
Renginių skaičius
Svečių ir dalyvių
skaičius
Renginių skaičius
Svečių ir dalyvių
skaičius

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Pokytis,
proc.

1010

1150

1420

40,59

53

54

65

22,64

37098

41116

41162

10,95

7

9

10

42,86

850

740

875

2,94

3

2

3

0,00

500

500

635

27,00

6

5

7

16,67

1020

580

608

-40,39

11

19

25

127,27

370

540

890

140,54

57

63

87

52,63

865

1050

1468

69,71

13

10

13

0,00

434

866

435

0,23

7

8

10

42,86

88

96

104

18,18

1

1

30

30

36

44

57

58,33

2200

2730

3890

76,82

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis 2015 m. verslo atstovų pateiktais duomenimis

Remiantis organizacijų pateiktais duomenimis, Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje gali
lankytis apie 240 tūkst. asmenų per metus (kai kurie lankytojai gali būti skaičiuojami kelių
organizacijų suvestinėse, tačiau vertinant, kad tokių organizacijų apie daugiau kaip 60, tikėtina,
kad realus lankytojų skaičius nėra mažesnis). Daugiausia svečių naudojasi organizacijų
teikiamomis švenčių, didesnių renginių organizavimo paslaugomis, konferencijų ir mokymų
organizavimu, apgyvendinimo paslaugomis. Verta pastebėti ir tai, kad 2012–2014 m. sparčiausia
augo lankytojų (turistų), besinaudojančių ekskursijų, pažintinių kelionių Šilutės rajono
savivaldybės teritorijoje (įskaitant laivais, baidarėmis), vestuvių, didesnių suvažiavimų (sueigų,
sąskrydžių, forumų) organizavimo paslaugomis.
Vykdant apklausą, pastebėtas mažas organizacijų (ypač iš Rusnės salos) aktyvumas.
Galima sakyti, kad organizacijų, pateikusių informaciją, lankytojų srautus pagal geografiją galima
būtų išskirti šitaip:
Vieta

2012 m.

2013 m.

2014 m.
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Šilutė
Šilutė (renginiai)
Šturmai-Kintai-Ventė
iš jų - Ornitologinė stotis ir muziejus
Rusnė
Švėkšna
Švėkšna (renginiai)

36550
12000
159800
150000

42230
15000
176400
165000

40980
10000
192800
180000

1068
4000

1826
5000

1699
7000

Vykdytos apklausos pagrindu, būtų išskirti pagrindiniai Šilutės rajono savivaldybės
objektai, kuriais labiausiai domisi lankytojai, apsilankę konkrečiose organizacijose, ir organizacijų
nuomonė dėl Šilutės rajono savivaldybės patraukliausių objektų (TOP5-TOP10):
Galimi turistų srautai (kiek
svečių domėjosi minėtu
Minėjimas TOP5-TOP10
5
objektu)
Ventės
rago
ornitologijos Ne mažiau kaip 14 tūkst. per Ne mažiau kaip 12 organizacijų
muziejus ir švyturys, paukščių metus
TOP‘uose
stebėjimas
Šventės ir renginiai Švėkšnoje: Apie 9 tūkst. per metus
Ne mažiau kaip 6 organizacijų
Moliūgų šventė, „Dvaro“ šventė
TOP‘uose
ir pan.
Minijos kaimas
Apie 5 tūkst. per metus
Ne mažiau kaip 5 organizacijų
TOP‘uose
Kintai (pažintinis takas, Tuja, Ne mažiau kaip 4 tūkst. per Ne mažiau kaip 1 organizacijos
Vydūno muziejus)
metus
TOP‘uose
Plaukimas laivu (po Nemuno Ne mažiau kaip 3 tūkst. per Ne mažiau kaip 4 organizacijos
deltą, į Nidą)
metus
TOP‘uose
Aukštumalos pažintinis takas
Apie 2 tūkst. per metus
Šilutės m., jo paveldo ir lankytini Ne mažiau kaip 14 organizacijų
objektai, organizuojami renginiai
TOP‘uose
(Miesto šventė, Žuvienės virimo
čempionatas)
Rusnės sala
Ne mažiau kaip 7 organizacijų
TOP‘uose
Objektas, vieta

Didelis lankytojų srautas – žvejai. Įvairiais vertinimais, per metus šios lankytojų tikslinės
grupės atstovų Šilutės rajono savivaldybėje gali būti iki 20 tūkst.:
Pagrindinės (populiariausios) žvejybos vietos
Kuršių marios prie Ventės rago
Upaitės upė
Minijos upė
Nemuno delta (Atmatos žiotys)
Kuršių marios prie pasienio su Rusija
Kintų tvenkiniai

Koks apytikslis žvejų skaičius (per
metus)
10000
5000
4000
3000
1500
250

1.8. INVESTICIJOS Į TURIZMO VERSLO IR REKREACIJOS PLĖTRĄ
Investicijas į turizmo verslo ir rekreacijos plėtrą Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje
sudaro viešosios investicijos bei privačiosios lėšos. Tiek privačiomis, tiek viešosiomis lėšomis
Pastaba: nurodomi tik objektai, kuriais per metus pasidomėjo ne mažiau kaip 500 asmenų

5
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buvo atliekamos ir tokios investicijos: dalyvavimas mugėse, turizmo parodose, misijose,
reklaminės ir pan. rėmimo medžiagos, informacijos gamyba bei sklaida. Vis dėl rekomenduojama
laikyti nuomonės, kad šiame skyriuje naudojama sąvoka „investicijos“ apima investicijų į ilgalaikį
materialųjį ir nematerialųjį turtą dėka sukurtus produktus, kurie prisideda prie naujų produktų,
paslaugų bei turizmo verslų ir aplinkos sukūrimą. 2007–2014 m. pagrindines viešąsias investicijas
į turizmo verslo ir rekreacijos plėtrą Šilutės rajono savivaldybėje sudarė tokių sričių įgyvendinti/
įgyvendinami projektai:
 Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo
reikmėms;
 Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose; Prielaidų spartesnei
ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas;
 Vandens telkinių būklės gerinimas;
 Bendradarbiavimo ir Kaimynystės programų parama kultūros, turizmo plėtrai.
Projektų suvestinė pateikiama 4 priede.
Investicijos į viešąją turizmo ir rekreacijos infrastruktūrą apėmė šias pagrindines sritis:
 Pavienių traukos centrų sukūrimas;
 Susisiekimo gerinimas. Susisiekimas šiuo atveju suprantamas kelionių (įskaitant
kasdienes keliones), turizmo maršrutų planavimo, susisiekimo skirtingomis transporto
priemonėmis ir jų suderinamumo požiūriais – pėsčiųjų-dviračių susisiekimas bei vandens keliai;
 Rekreacijos infrastruktūros (kaip gyvenamosios aplinkos dalies) stiprinimas.
Galimybių studijos rengėjų nuomone, palyginti mažai dėmesio buvo skirta unikalių,
stiprių, savatiksliųturizmo paslaugų įvairovės, sezoniškumo mažinimo veiklai.

1.9. ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURIZMO VERSLO PLĖTROS
SSGGANALIZĖ
STIPRYBĖS
Palanki Šilutės rajono savivaldybės geografinė padėtis.
Didesnė vaikų ir mažesnė pensinio amžiaus gyventojų dalis, lyginant su regionu ir šalimi.
Veikiantys stiprūs ūkio subjektai.
Gerai išvystytas apgyvendinimo paslaugų sektorius.
Didėjantis maitinimo įstaigų ir vietų jose skaičius.
Didelė gamtos ir kultūros paveldo objektų įvairovė.
Patrauklios turizmo paslaugų kainos, unikalių laisvalaikio ir pramogų pasiūla.
Turizmo klasterio kūrimas (Šilutės, Klaipėdos rajonų savivaldybių teritorijoje)
Dideli esami svečių (tiek vienadienių, tiek ilgiau apsistojančių) srautai, sukurti tradiciniai
traukos centrai
Didelė renginių, galinčių pritraukti lankytojus (svečius, turistus), įvairovė, išskiriant
strateginius renginius, turinčius didelį patrauklumą
SILPNYBĖS
Spartesnis nei regione ir šalyje gyventojų skaičiaus mažėjimas.
Mažesnė nei regione ir šalyje darbingo amžiaus gyventojų dalis.
Dideli migracijos mastai.
Sumažėjęs užimtųjų skaičius.
Aukštas nedarbo lygis ir mažas darbo užmokestis, lyginant su regionu ir šalimi.
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Mažėjantis apgyvendintų turistų skaičius (oficialios statistikos duomenimis).
Mažesnė nei regione ir šalyje apgyvendintų užsieniečių svečių dalis (oficialios statistikos
duomenimis).
Trumpesnė nei vidutiniškai regione ir šalyje vieno turisto viešnagė (oficialios statistikos
duomenimis).
Nedidelis viešbučių ir motelių numerių užimtumas, lyginant su regionu ir šalimi (oficialios
statistikos duomenimis).
Nepakankama turizmo informacijos sklaida šalies mastu (dažniausiai informacija pateikiama
tik apie populiariausius savivaldybės turizmo objektus).
Pagrindinė palyginti žemo kaimyninių šalių turistų skaičiaus rodiklio problema – trūksta
informacijos šiose šalyse apie Šilutės rajono turizmo išteklius ir jų panaudojimo galimybes,
apie platų turizmo paslaugų spektrą, beveik nėra informacijos kaimyninių šalių turistų
kalbomis (latvių, skandinavų).
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane akcentuojama, kad vienas iš Šilutės
rajono savivaldybės didžiausių atsilikimų ir problemų šalies kontekste yra silpniau išvystyta
turizmo sferas (silpni informacijos šaltiniai).
Nepakankamai vystomas bendradarbiavimas tarp privataus verslo ir viešojo valdymo
organizacijų.
Nepakankamai išvystyta turizmo informacijos infrastruktūra.
Nepakankamai išvystyta vandens ir dviračių turizmo infrastruktūra, trūksta dviračių takų ir
trasų ženklinimo sistemos, taip pat nepakankamai gerai išvystyta viešojo transporto sistema.
Neišnaudojamos didesnių renginių (konferencijų, mokymų, suvažiavimų ir tarptautinių
renginių) organizavimo galimybės.
Menkas informacijos apie Šilutės rajono savivaldybės turizmo išteklius koordinavimas, dėl
kurio viešuosiuose šaltiniuose skelbiama netiksli, neaktuali, o kartais net ir tikrovės
neatitinkanti informacija. Trūksta patraukliai patiekiamos informacijos apie savivaldybės
lankytinus objektus viešuose informacijos šaltiniuose (ne atskirų verslo atstovų organizacijų
sukurtų leidinių ir/ar interneto tinklapių)
GALIMYBĖS
Emigracijos mažinimas, kuriant geresnes sąlygas mokytis, dirbti ir gyventi.
Efektyvus darbo rinkos priemonių panaudojimas, didinant užimtumą ir mažinant nedarbą.
Palankių sąlygų sudarymas vidutiniam ir smulkiajam verslui plėtoti.
Infrastruktūros gerinimas, sudarant palankias sąlygas verslo plėtrai.
Didesnių turistinių srautų pritraukimas, racionaliai panaudojant turimus rekreacinius ir
kultūrinius resursus.
Turizmo infrastruktūros (įskaitant turizmo informacijos infrastruktūrą) atnaujinimas ir plėtra.
Naujų patrauklių aktyvaus poilsio ir kultūrinio turizmo maršrutų sistemos sukūrimas.
Konkurencijos skatinimas, didinant turizmo paslaugų kompleksiškumą, įvairovę.
Unikalių turizmo produktų ir paslaugų paieška, galinti pritraukti didesnį svečių skaičių bei
prailginti jų apsistojimo Šilutės rajone laiką.
Šilutės oro uosto išnaudojimas pažintiniams, mažų atstumų susisiekimo (vertinant kryptį
Šilutė-Nida) poreikiams.
GRĖSMĖS
Sparčiai mažėjantis gimstamumas ir gyventojų skaičius.
Senstanti visuomenė.
Nepakankamai mažėjantis nedarbo lygis, nepakankamas dėmesys darbo vietų kūrimui.
Sumažėjusi gyventojų perkamoji galia.
Didėjanti konkurencija su kitais šalies turizmo traukos centrais.
Rekreacinių išteklių ir kultūros paveldo vertybių kokybės prastėjimas ir naudojimo galimybių
mažėjimas.
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2. PASIŪLYMAI TURIZMO VERSLO PASLAUGOMS IR PRODUKTAMS
PLĖTOTI
Kontekstas. Šilutės rajono savivaldybė pasižymi turizmui palankių išteklių visuma bei
turizmo plėtrą remiančius veiksnius:
 gamta (įskaitant retus išteklius, gausius vandens išteklius ir pan.);
 turizmo infrastruktūra (turizmą įgalinančios apgyvendinimo, maitinimo, turizmo
informacijos paslaugos ir objektai);
 verslo iniciatyvas, plėtojant turizmo centrus ir infrastruktūrą;
 tradicijas (tradicines šventes ir pan. renginius);
 tam tikrus nusistovėjusius turizmo srautus ir maršrutus;
 politinį pritarimą turizmo vystymui ir strategines sąsajas;
 sukurtą bendradarbiavimą tarp skirtingų kultūros ir turizmo paslaugas teikiančių
subjektų.
2004–2013 m. ES parama suteikė stiprų startą ir galimybes turizmo centrų organizavimui
ir atsiradimui, tačiau be atliktų investicijų palaikymo reali turizmo plėtra negalima. Tenka
pripažinti, kad 2014–2020 m. ES paramos planai akcentuoja nebe investicijas į infrastruktūrą, bet
jau atliktų investicijų įgalinimą, įveiklinimą, t.y. sprendžia ne klausimą, ką ir kaip remti, bet su
mažiausiomis investicijomis pasiekti didžiausią grąžą ir ilgalaikį teigiamą poveikį.
Strategijos pagrindimas. Bendruoju požiūriu, turizmo sistemos sukūrimo ir vystymo
Šilutės rajono savivaldybėje sėkmę sudarytų 3 pagrindiniai elementai:

1. Ką pamatyti/nuveikti. Tai visuma lankytinų objektų ir renginių, patrauklios veiklos,
kuri pritraukia turistus ir sukuria turizmo turinį. Nuo šio elemento kokybės priklauso, ar turistas
bus suinteresuotas aplankyti šias vietas kitą kartą (pvz., planuojant kitų metų poilsį). Elemento
esmė – sukurti tokias poilsio sąlygas, kad asmuo ir jo šeima rastų veiklos pagal jų interesus visą
numatomą apsistojimo laikotarpį – ir net prailgintų savo kelionę šiose vietovėse, kad dar kažką čia
nuveiktų (kai to galbūt net neplanavo kelionės pradžioje). Elementą sudaro:
 Objektai. Tai turizmo objektai (infrastruktūra), kurie sukuria ir įgalina turizmo
paslaugas – tiek pavieniai turizmo objektai, tai tiek jų centrai ir sankaupos: pvz., kultūros paveldo
objektai, uostai ir uosteliai, gamtos objektai, atskiros gyvenvietės, regioninis parkas ar pan.
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 Įveiklinimas. Tai veikla ir paslaugos, vykdoma turizmo objektuose,
panaudojant vietos turizmo išteklius. Turizmo objektų įgalinimą atlieka tiek privatusis
(investuotojų iniciatyvos ir veiksmai, atskiros gyventojų ar jų grupių nekomerciniai projektai), tiek
viešasis sektorius (kultūros, sporto, laisvalaikio ir pan. paslaugas teikiantys viešieji ūkio subjektai
– bibliotekos, kultūros centrai, muziejai ir pan.).
 Papildomumas. Tai turizmo objektus ir paslaugas papildančios apgyvendinimo,
maitinimo, turizmo paslaugų planavimo, organizavimo ir informacijos paslaugos, sukuriančios
galimybes tinkamai praleisti ilgesnį poilsio laiką, planuoti ir kontroliuoti poilsį.
 Bendradarbiavimas. Nuo įveiklinimo kokybės ir papildomumo apimties
didžiąja dalimi priklauso svečių apsistojimo trukmė ir vietos, tačiau be šių elementų ir šiuos
elementus įgalinančių paslaugų teikėjų koordinuotų veiksmų neįmanoma sukurti tinkamo turizmo
produktų ir paslaugų paketo. Todėl bendradarbiavimas tarp skirtingų (sektoriaus, sričių) turizmo
organizatorių yra svarbus, tinkamai organizuojant turizmo veiklą rajone ir atskirose jo
gyvenvietėse.
2. Kaip tai padaryti. Tai būdai ir sąlygos pamatyti (aplankyti, privažiuoti, prieiti ir
pan.) turizmo turinį ir jame sudalyvauti. Elemento esmė – sukurti pagrindinių turizmo turinį
sudarančių objektų ir veiklų tinkamą pasiekiamumą ir prieinamumą, sujungiant juos į vieną
patogią sistemą. Elementą sudaro:
 Pasiekiamumas. Tai vietos turizmo išteklių (objektų ir įveiklinimo paslaugų)
prieinamumas. Svarbu užtikrinti, kad būtų pasiekiami visi siūlomi pagrindiniai (galintys ir turintys
potencialą pritraukti didžiausius turistų srautus) turizmo objektai ir paslaugos. Šilutės rajono
savivaldybės atveju akcentuojami vandens ir sausumos (kelių) maršrutai ir jų kokybė. Siekiama
sukurti ir palaikyti tinkamos kokybės turizmo objektų pasiekiamumą vidaus vandenų, dviračių ir
autotransportu, kaip labiausiai tinkančiomis šioms vietovėms kelionės priemonėmis. Svarbu
numatyti rajono pasiekimo taškus turistams, atvykstantiems iš kitų Lietuvos savivaldybių bei
užsienio šalių, taip pat maršrutus savivaldybės viduje, tarp pagrindinių turizmo objektų ir
paslaugų.
 Priėjimas. Tai tiesioginis priėjimas prie turizmo objektų ir paslaugų – galima
sakyti, kelionės dalis nuo kelio, kuriuo praeina maršrutas, iki pat objekto. Į priėjimo sąvoką įeina
privažiavimo kelias prie objekto, transporto priemonėms numatyta vieta prie/šalia objekto, takai ir
keliukai objekto teritorijoje (pvz., didesnio komplekso ar turizmo traukos centro atveju). Priėjimai
prie pagrindinių turizmo objektų turėtų būtų sutvarkyti, patrauklūs, lengvai randami ir
eksploatuojami.
 Informacinė sistema. Tai visuma vizualinių priemonių, padedančių rasti norimą
turizmo objektą ir/ar paslaugą, suteikiančių informaciją apie turizmo išteklius atskirose turizmo
maršrutų vietose – informacinės lentos, atokvėpio aikštelių įforminimas, nurodomosios rodyklės
(tiek tradiciniai objektų ženklai, tiek stilizuotos, įdomios rodyklės), horizontalusis žymėjimas
(pvz., gyvenvietės teritorijoje) ir pan. Svarbu, kad svečiui būtų lengva ir patogu kelionės metu
rasti informacijos apie turizmo išteklius ir pasiekti net tuos objektus, kurie nebuvo pažymėti
kelionės pradžioje.
3. Kaip sužinoti. Tai priemonės, leidžiančios sukurti ir paskleisti tinkamą ir kokybišką
informaciją apie turizmo turinį ir pasiekiamumą. Tai informacija, kuria vadovaujantis turistas
sukuria vaizdą apie Šilutės rajoną, priima sprendimą dėl šios kelionės ir ją planuoja. Elemento
esmė – pasiūlyti ir turistui suteikti tokios prieinamos, patrauklios ir aktualios informacijos, kuri
sudomintų ir pritrauktų turistą, kad šis priimtų sprendimą savo poilsį planuoti ne kitoje vietoje.
Elementą sudaro:
 Informacija. Tai įvairiausios informacijos apie turizmo išteklius
pasiekiamumas galutiniam turizmo produktų ir paslaugų vartotojui. Jam turi būti teikiama
patraukli, įdomi, aktuali, savalaikė informacija apie turizmo išteklius ir galimybes – ir ši
informacija turi šį asmenį/asmenis pasiekti greitai, jam/jiems prieinamu būdu.
 Sklaida. Tai būdai ir kanalai, kuriais pateikiama informacija apie turizmo
išteklius savivaldybėje – internete, žiniasklaidos priemonėse ir kituose viešuosiuose šaltiniuose,
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„iš lūpų į lūpas“ ir pan. Nuo sklaidos apimties ir įvairovės priklauso pasiekiamos tikslinės grupės
apimtis, o nuo teisingai pasirinktų tikslinių sklaidos priemonių – kuriamo įvaizdžio kokybė ir
poveikis.
 Rėmimas. Tai ne per žiniasklaidos priemones teikiama informacija ir
paslaugos, papildančios turizmo objektus, bet neturinčios turizmui tiesioginės įtakos –
bendradarbiavimas su organizacijomis, įvairių interesų klubais, kultūros ir pan. įstaigomis, kurios
gali prisidėti prie atskirų turizmo sričių skatinimo, netiesioginės informacijos sklaidos ir pan.
Taigi, turizmo Šilutės rajono savivaldybėje vystymo strategija orientuojasi į šiuos
principus ir vertybes:
 Informacijos aktualumas ir integralumas. Turistui bei potencialiam svečiui
turėtų būti teikiama tik aktuali informacija apie turizmo išteklius, informacijos pateikimas turėtų
būti patrauklus, įdomus, atitinkantis tikslinių grupių poreikius ir informacijos rinkimo, apdorojimo
įpročius. Pvz., renkant informaciją apie turizmo išteklius (I galimybių studijos dalyje), buvo
panaudoti viešieji informacijos šaltiniai (leidiniai, internetiniai šaltiniai), tačiau atsakingi
savivaldybės skyriai buvo pateikę tokius vertinimus, kaip „pasenusi informacija“, „nieko
nepasakanti informacija“, „įkyrėjusi nuotrauka“ ar pan. Verta pastebėti, kad būtent informacijos
apimtis, pateikimo būdai ir priemonės gali iš dalies apspręsti turizmo Šilutės rajono savivaldybėje
plėtros galimybes. Be informacijos aktualumo ir patrauklumo, tikslinga dėmesį skirti ir jos
integralumui, t.y. informacijos pateikimo mastas, detalumas ir apimtis skirtingose informacijos
priemonėse, jos atnaujinimas įvairiuose šaltiniuose. Tenka pastebėti, kad tiksli informacija
skelbiama ir atnaujinama tik savivaldybės pavaldumo interneto bei su turizmo objektais
susijusiuose šaltiniuose (įskaitant privačius), tačiau platesniame kontekste skelbiama pasenusi, o
kartais net klaidinga informacija, neišspręstos nuorodų ir informacijos atnaujinimo klausimai.
Suprantama, kad nėra galimybių nuolat kontroliuoti visus viešuosius informacijos šaltinius (ypač
interneto), tačiau tai įmanoma padaryti, išskiriant svarbius šaltinius ir juos monitoringuojant (pvz.,
Lietuvos muziejų, pagrindinių turizmo planavimo ir pan. tinklapių informaciją). Galimybių
studijos rengėjų nuomone, tokiu kontroliuojamu viešuoju informacijos šaltinius galėtų tapti ir
„wikipedia“, kadangi šiuo metu ne visa informacija apie Šilutės rajono turizmo išteklius šiame
šaltinyje yra tiksli.
 Produktų ir paslaugų pasiūla šeimoms (įskaitant „vieno asmens“ šeimą).
Turizmo produktai ir paslaugos turėtų būti orientuojamos tiek į pavienius asmenis, tiek į jų grupes.
Kiek įmanoma, poilsis organizuojamas pagal interesus, kurie ir vienoje šeimoje gali būti labai
skirtingi. Tikslinga plėtoti paslaugų tinklą (įveiklinimą), kuris sukuria galimybes aktyviam
laisvalaikiui ir sportui, kultūros poreikių tenkinimui, veikla pagal pomėgius. Pvz., į Šilutės rajoną
atvykęs žvejas pakviestų ir savo šeimą, kuria ne tik už jį „sirgtų“ varžybų metu, kartu praleistų
vakarus, bet dieną galėtų pasimėgauti vandens pramogomis, nuvykti į aplink esančius centrus į
renginius, sudalyvauti kultūrinėje veikloje ir pan.
 Pasyvaus ir aktyvaus poilsio sąveika, papildomumas, klasterių atsiradimo ir
plėtros skatinimas. Dėl turizmo išteklių geografinės diferenciacijos savivaldybės teritorijoje,
Šilutės rajonas patrauklus klasterių ir stambesnių traukos centrų vystymui. Šiuos centruose
kuriamos ir vystomos sąlygos įvairiausio poilsio derinimui – aktyviam sportui ir pramogoms,
pasyviam laisvalaikiui, gaunant visą paslaugos paketą (vienam klasteryje, pas vieną paslaugų
teikėją ar pan.). Įgyvendinant tolimesnius turizmo sektoriaus plėtros veiksnius, prioritetas turėtų
būti teikiamas esamiems centrams (jau sukurtiems ir veikiantiems), tačiau neturėtų būti pamirštos
ir naujos iniciatyvos, kurių realizavimas galėtų būti organizuojamas bandomųjų projektų pagrindu.
Tokios iniciatyvos formuojamos daugiausia ne investicijų į infrastruktūros objektus forma, bet
įvairių tradicijų kūrimo pavidalu: pvz., teminių metų sąvokos įvedimas, atskirų turizmo paslaugų
vystymu į renginių paketą ir pan.
 Savivaldos vaidmens ribos, atsakomybės ir galimybės, viešosios ir privačios
partnerystės (angl. PPP) modelio įgalinimas, privačių iniciatyvų paieška ir pagrįstas skatinimas.
Šilutės rajono savivaldybėje sudarytoje darbo grupėje akcentuota, kad šioje galimybių studijoje
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tikslinga kalbėti apie turizmo verslo vystymą, įvertinant pirmiausia savivaldybės galimybes
įgalinti šią plėtrą, pokyčius, finansiškai prisidėti prie šios verslo srities vystymo. Dėl šios
priežasties aktualu nustatyti savivaldybės vaidmenį turizmo skatinimo veikloje:
 savivaldybės turi ribotas galimybes finansuoti objektų vystymą ir
plėtrą biudžeto lėšomis. Pažymėtina ir tai, kad 2014–2020 m. ES parama viešajam sektoriui
praktiškai eliminavo struktūrinę paramą turizmo sektoriui, o planuojamos investicijos per LR
Kultūros ministeriją gali pasiekti tik nežymų turistų padidėjimą. Vertinant galimas priemones, į
savivaldybės finansinį planą turizmo poreikiams turėtų būti įtraukti lėšos į 1-6 tūkst. gyventojų
turinčių gyvenviečių viešąją infrastruktūrą, kaimo plėtrą, žvyrkelių asfaltavimo programą, per LR
Susisiekimo ministeriją planuojamas transporto gerinimo priemones (darnaus judumo, kelių
techninių parametrų gerinimą, eismo saugumo priemonių diegimą, pėsčiųjų ir dviračių takų
sistemos plėtrą).
 savivaldybė turi galimybes inicijuoti, palaikyti, organizuoti ir
įgyvendinti atskirą turizmo skatinimo fondą (analogas – verslo skatinimo fondas ir/ar programa iš
savivaldybės biudžeto lėšų). Tokio fondo sukūrimo lėšomis būtų skatinamas turizmo verslas, kurį
organizuoja privatūs vystytojai. Fondo sukūrimo tikslas – palengvinti privataus verslo iniciatyvas
turizmo skatinimo srityje – pvz., įgyvendinant bandomuosius projektus, skatinant
bendradarbiavimą tarp verslo subjektų ir pan. Fondo lėšomis gali būti organizuojami
apdovanojimai, konkursai ir pan., pvz.: daugiausia turistų pritraukiantys objektai, geriausia
poilsiui šeimoms pritaikyti objektai, geriausiai informaciją pateikę verslininkai, didžiausią
teigiamą poveikį gyvenvietei/rajonui turinti iniciatyva, labiausiai prie Šilutės rajono vardo
garsinimo ir populiarumo didinimo prisidėjusios verslo iniciatyvos, didžiausias investicijas atlikę
investuotojai ar kt.
 savivaldybė gali nustatyti prioritetinius objektus, kurie būtų vystomi
PPP pagrindu ir dėti pastangas, ieškant tokių investuotojų, pvz.: parengti investicinius paketus,
pirkimo dokumentus, paskleisti informaciją ir ją paskleisti per verslo asocijuotas struktūras, Versli
Lietuva, Investuok Lietuvoje.
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Turizmo objektų ir paslaugų vystymas turėtų būti apspręstas šiose plotmėse:

Strategijos orientyrai:
 Kultūrinis turizmas. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje akcentuotini kultūrinio
turizmo objektai: Šilutės H. Šojaus dvaro sodyba ir muziejus, Ventės rago švyturys ir ornitologinė
stotis, H. Zudermano memorialinis muziejus, Macikų lagerio karceris muziejus, Švėkšnos
muziejus, etnografiniai kaimai Rusnės saloje ir Mingė. Kultūrinio turizmo vystymui postūmį
galėtų suteikti ir neišnaudojamos nišos: kulinarinis paveldas, žvejų kaimų išskirtinumas, polderių
sistema su galimybe panaudoti hidrotechninius įrenginius (kurie yra ir technikos paveldas) ir
apžvalgos infrastruktūrą.
 Vandens turizmas, vandens išteklių panaudojimas turizmo verslo ir rekreacijos
plėtrai yra vienas svarbesnių prioritetų, planuojant vystymo veiklas. Vandens turizmas – tai vienas
svarbiausių turizmo produktų Pajūrio regione, nes nė vienas kitas Lietuvos regionas negali
pasiūlyti pažinti Lietuvos gamtą, paveldą, tradicijas, keliaujant laivais. Beveik visi didieji Europos
miestai turi galimybes vystyti vandens turizmą ir siūlo laivais plaukti upėmis (pavyzdžiui,
Dauguvos upė Rygoje) arba vysto jūrinio turizmo produktus (Talinas). Todėl akivaizdu, kad
Pajūrio regione turi būti plėtojama vandens turizmo infrastruktūra, sudaranti galimybes vystyti
turizmo produktus, susijusius su Baltijos jūra ar Kuršių mariomis (įrengiamos prieplaukos
maršrutuose Nida–Ventė, Juodkrantė–Dreverna, Šventosios ir Smiltynės jūrų uostai). Vystant šią
turizmo rūšį, išlieka ypatingai didelis bendradarbiavimo poreikis su Klaipėdos rajono savivaldybės
(vandens
trasa
Minijos
upe)
bei
Neringos
savivaldybės
(vandens
trasos
Ventė/Rusnė/Uostadvaris/Šilutė – Nida) teritorijoje vykstančiais vandens turizmo vystymo
procesais.
 ekologinio (pažintinio) turizmo infrastruktūra turi būti vystoma regione, kuris
apima unikalų kraštovaizdį – Kuršių nerijos kultūrinį-gamtinį kompleksą, Pajūrio regioninį parką
ir pamario krašto Nemuno deltos regioninį parką (Ventės ragas, Mingės kaimas, Rusnės sala). Su
ekologiniu turizmu yra susiję kiti turizmo produktai – dviračių turizmas, ornitologinis turizmas,
žvejyba. Turėtų būti sutvarkyti šių vietovių lankytini objektai, įrengiama pėsčiųjų ir dviračių
turizmo infrastruktūra (trasos, takai, atokvėpio vietos, poilsiavietės, apžvalgos aikštelės, bokštai,
regyklos, higienos poreikių tenkinimo infrastruktūra, informacijos stendai ir kita).
 kelionių dviračiais maršrutuose svarbų vaidmenų vaidina:
 atkarpos Šilutė–Kintai–Svencelė (link Drevernos). Viešoji turizmo
infrastruktūra: Šilutė–Kintai (~20 km neintensyvus kelias, asfaltas), Kintai–Svencelė (~9 km
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neintensyvus kelias, didžioji dalis žvyras). Rekomendacijos: įrengti dviračių takus, kempingus,
stovyklavietes Nemuno deltos regioniniame parke.
 atkarpos Nida-Ventės ragas-Kintai (link Svencelės). Viešoji turizmo
infrastruktūra: Ventės ragas–Kintai (~10 km neintensyvus kelias, asfaltas), Kintai–Svencelė (~9
km neintensyvus kelias, didžioji dalis žvyras). Rekomendacijos: įrengti dviračių takus, kempingus
ir stovyklavietes Nemuno deltos regioniniame parke.
 Maršrutas, derinant skirtingas transporto rūšis, Nida–Ventainė–Ventės
ragas–Šilutė–Rusnė–Uostadvaris–Nida. Viešoji turizmo infrastruktūra: neintensyvus kelias,
asfaltas. Rekomendacijos: įrengti dviračių takus, kempingus ir stovyklavietes Nemuno deltos
regioniniame parke.
 Ornitologinis turizmas. Plėtojant ornitologinį turizmą, tikslinga jį derinti su
potvynių stebėjimu, įrengiant papildomą infrastruktūrą Ventės rago teritorijoje ir tinkančiose
apžvalgos vietose už Ventės rago ribų (apžvalgos bokšteliai/ vandens lygio matavimo stotelės su
apžvalgos aikštelių elementais ir pan.).
Turizmo prioritetinių objektų sąrašą papildo Lietuvos turizmo strategija iki 2020 m.,
kurioje įvardinti svarbiausi rekomenduojami finansuoti turizmo objektai:
 Šilutės H. Šojaus dvaras;
 kulinarinis paveldas Rusnės kaime;
 Mingės etnografinis kaimas;
 paplūdimys Kintuose;
 paplūdimys Ventėje;
 prieplauka ir kempingas Rusnėje.
Šilutės rajono savivaldybėje yra potencialas turizmo paslaugoms (apgyvendinimas,
maitinimas, keleivių pervežimas, pramogos, renginiai ir t. t.) vystytis.

Turizmo vystymo Šilutės rajono savivaldybėje vizija: Šilutės rajonas – itin patraukli
Klaipėdos regiono vieta, kurioje svečias atras poilsį pagal interesus – sportą, pramogas, pažinimą
ir edukaciją. Turizmo vystymo orientacija – suteikti galimybes asmeniui, jo šeimai ar grupei pagal
interesus ilsėtis gamtoje, aktyviai pramogauti ir pasinerti į vietos tradicijas.
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Bendroji strategija remiasi Strategijos pagrindime pateikta schema:

Siūlomos strategijos finansinis gyvybingumas. Strategijos įgyvendinimo požiūriu,
svarbiausios alternatyvos yra:

Kurti naujus traukos centrus

Vystyti esamus traukos centrus

Investuoti į infrastruktūros objektų
sukūrimą

Investuoti į turimų objektų
įveiklinimą, „minkštąsias“ veiklas
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Investuoti į pasirinktas kelias
prioritetines gyvenvietes
(geografiniu principu)

Investuoti į platesnį gyvenviečių tinklą,
siekiant kuo daugiau investavimo
„taškų“ žemėlapyje

Alternatyvų pasirinkimams įtakos turėjo tokie veiksniai:
 Finansinės viešojo sektoriaus galimybės įgyvendinti numatytus veiksnius.
Remiantis veiklos plano analize, 2014–2020 m. preliminariais ES paramos planais, metinis
turizmo biudžetas per skirtingas ministerijas gali siekti apie 2-3 mln. Lt. Šios lėšos skirtos ne tik
objektų tvarkymui, bet ir jų pasiekiamumo didinimui ir susisiekimo gerinimui, veiklos užtikrinimo
išlaidoms (darbo užmokestis turizmo sektoriaus darbuotojams, eksploatacinėms įstaigų išlaikymo
išlaidoms ir pan.), turizmo rinkodaros ir informacijos priemonėms. Toks apribojimas iš esmės
neleidžia planuoti didelių traukos centrų sukūrimo veiklų, todėl pasirenkama alternatyva, susijusi
su turimų objektų įveiklinimu, panaudojimu ir pritaikymu turizmo, pažinimo, edukacijos, kultūros
poreikiams. Prioritetas teikiamas „minkštųjų“ veiklų finansavimui, investicijas į infrastruktūrą
paliekant minimaliame lygyje.
 Pastangų sutelktumas. Organizaciniu valdymo požiūriu, investicijas inicijuoti,
vykdyti ir koordinuoti efektyvu keliuose taškuose vienu metu, negu vienu metu valdant keliolika
objektų. Be to, Darbo grupėje buvo pritarta, kad aktualu pasirinkti kelias svarbiausias, didžiausią
potencialą turinčias vietoves ir jas vystyti, o ne investuoti visose gyvenvietėse ar didžiojoje jų
dalyje.
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Siūlomos strategijos socialinis gyvybingumas. Strategijos socialinį gyvybingumą
apsprendžia turistų ir vienadienių lankytojų srautų padidėjimas po strategijos įgyvendinimo.
Strategijoje numatomi veiksmai ir principai, kurie socialinį gyvybingumą sukuria palaipsniui:

1. Pritraukti vienadienius svečius. Pasiūlyti vienos dienos/savaitgalio/savaitės programas
įvairiais metų laikais. Programų tikslas – supažindinti svečius su Šilutės rajonu (atskirais
objektais), pristatyti jo galimybes ir įvairovę. Tai galima laikyti pažintine kelione po Šilutės
rajoną, nuo kurios sėkmės priklauso, ar svečias bus suinteresuotas praleisti čia ilgesnį laiką.
2. Pritraukti atskirų sričių entuziastus ir mėgėjus. Šilutės rajone yra neišnaudotų
galimybių organizuoti įdomų, įvairų ir patrauklų laisvalaikį (kartu ir turizmo verslo veiklas) įvairių
kūrybinių industrijų (fotografija, tapyba, keramika ir kt.), sporto (ypač – vandens) ir kultūros
(istorija, tradicijos: šventės ir kiti renginiai, verslai, kulinarinis paveldas) mėgėjams ir
profesionalams. Tokioms veikloms dažniausiai susitelkia ne tik patys dalyviai, bet ir jų giminės,
draugai, pažįstami, kuri yra turizmo tikslinė grupė.
3. Sudominti vienadienius ir „trumpalaikius“ svečius ilgesniu apsistojimu. Pritraukius
naujus svečius (kurie dar nėra matę Šilutės rajono), pasitelkiant turimus turizmo išteklius, veiklas
ir informaciją, būtina sudominti šiuos svečius kitą poilsį planuoti Šilutės rajone. Kartu neturėtų
būti pamiršti ir poilsio Šilutės rajone mėgėjai, kurie čia atvyksta ilsėtis nebe pirmus metus.
Strategijos socialinis gyvybingumas gali būti pasiektas tik tuo atveju, jei turizmo sistema
Šilutės rajone būtų vystoma ilgalaikio planavimo būdu – kasmet keičiant atskirus sistemos
elementus (pvz., veiklas, švenčių apimtį ir/ar tematiką), bet turint bent 3 metų veiklų pasirinkimo
planą (organizuojamos šventės ir stovyklos, konkursai ar apdovanojimai, planuojamos gyventojų
apklausos ir idėjų banko panaudojimas).
Tokiu būdu svečių srauto padidėjimas kuriamas palaipsniui ir ilgam laikotarpiui,
išvengiant neigiamos įtakos gamtai ir sumažinant sezoniškumo svyravimus.
Įgyvendinimas ir kontrolė. Būtina kalbėti, kad strategijos įgyvendinimui itin svarbi visų
savivaldybės teritorijoje organizuojamų turizmo veiklų ir vystomų turizmo objektų koordinavimo
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funkcija. Neturint asmens, jų grupės ar įstaigos, kuri užtikrintų, kad pasirinktos veiklos būtų
įgyvendintos visuose pasirinktuose taškuose, panaudojant tinkamas priemones ir paskleidžiant
tikslingą informaciją, jokie turizmo skatinimo veiksmai neduos laukiamo poveikio. Tokios
kontrolės funkcijų esmė – užtikrinti, kad kasmet pagrindinėse turizmo vystymo vietose būtų
vykdoma nauja, įvairi, įdomi veikla, pritraukianti svečius (tiek ilgalaikius, tiek vienadienius):
 Inicijuoti „temą“ (pvz., inicijuoti metų skelbimą, sugalvoti programą ir
renginius, pasiūlyti konkursų apimtį).
 Organizuoti ir įgyvendinti „temą“ (pvz., užtikrinti diskusijas su paslaugas
teikiančiomis organizacijomis, paruošti programą, suteikti pagalbą programą įgyvendinančios
organizacijoms).
 Paremti „temą“ (pvz., pateikti informaciją ir ją paskleisti, pristatyti rezultatus).
Galimybių studijos objektas – turizmo skatinimo sistemos sukūrimas, todėl šio elemento
svarba dar išauga – nuo jo didžiąja dalimi priklauso sistemos elementų tarpusavio sąveika,
veiksmų koordinavimas, savivaldybės ir privačių verslininkų iniciatyvų apimtis ir suderinamumas.
Vietos gyventojų įsitraukimas. Šilutės rajono gyventojai taip pat gali tapti vienadieniais
lankytojais ir vietos turizmo atstovais. Be to, čia gyvenantys žmonės geriausiai pažįsta rajono
stipriąsias ir silpnąsias vietas. Dėl šių priežasčių į turizmo veiklų planavimą būtina įtraukti vietos
gyventojus, kurie galėtų teikti pasiūlymus:
 metų, renginių „temoms“;
 tvarkomų objektų skelbiamų konkursų vertinimui;
 viešosios infrastruktūros, kuri gali būti panaudota turizmo veikloms, tvarkymui
ir galimybėms;
 turizmo informacijos rengimui, pristatymui, informacijos sklaidai (facebook,
forumai, maršrutų planavimui ir pan.).
Gyventojų įsitraukimui gali būti taikomi tokie būdai:
 idėjų bankas ir idėjų konkursai;
 atskiros apklausos ir balsavimai;
 nuolatinės nuomonės pateikimo rubrikos (pvz., atskira paskyra savivaldybės
tinklapyje);
 planuojamos apskritojo stalo diskusijos, viešieji pristatymai ar pan.

2.1. PASIŪLYMAI DĖL TURIZMO PASLAUGŲ OBJEKTŲ TINKLO
IŠVYSTYMO GALIMYBIŲ
Turizmo objektų tinklo išvystymui ženklią įtaką turi Šilutės rajono savivaldybės
teritorijoje veiklą pradedantis Pamario turizmo klasteris, kuris jungia maždaug 40 juridinių vienetų
– turizmo verslo įmonių, kultūros įstaigų, muziejų, du turizmo informacijos centrus, folkloro
ansamblį ir kt. Šiuo metu klasteris organizuojamas Klaipėdos rajono ir Šilutės rajono savivaldybės
teritorijose6. Tikslinga koordinuoti bei plėsti jo veiklą į Neringos savivaldybės bei kaimynines
Rusijos Federacijos (Kaliningradas), Lenkijos ir Vokietijos teritorijas.
Interneto šaltiniuose (http://www.kkt.lt/lt/projektai/pamario-turizmo-klasterio-vizija-pamarys-taps-unikaliausiuturistu-ir-zveju-megeju-krastu) skelbiama, kad artimiausia klasterio užduotis – pasiūlyti kulinarinį vandens turizmo
maršrutą. Jo metu, plaukiant Kuršių mariomis, Minija, Nemunu, bus galima grožėtis gamta, aplankyti turistų
6
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Nustatomi šie pagrindiniai turizmo plėtros arealaiŠilutės rajono savivaldybės
teritorijoje:
Eil.
Nr.
1

2

3

4

5

6

7

Vietovė

Plėtros pagrindas (turizmo paslaugų vystymas)

Šilutės miestas

Kultūrinis turizmas (architektūra, etnografija, kultūros paveldas, kultūros,
laisvalaikio ir pramogų organizavimo veiklos)
Tradiciniai renginiai
Kulinarinis paveldas
Vandens turizmas (link Rusnės salos), vandens keliai ir maršrutai, vandens
pramogos (pvz., Šyšos senvagės teritorijoje), paplūdimių ir maudyklų
plėtra, uosto aptarnavimo veikla
Turizmo informacijos infrastruktūros plėtra
Rusnės sala (Rusnė, Vandens turizmas (vandens pramogos: vandens slidės, lenta, padanga,
Pakalnė,
kaitavimas, pasiplaukiojimai laivu, rekreacija, pramogos ant ledo,
Uostadvaris) su
rekreacija, potvynių stebėjimas, hidrotechninių įrenginių prezentacija),
Žalgirių arealu
vandens keliai ir maršrutai, aptarnaujanti ir papildanti infrastruktūra
(paplūdimiai/ maudyklos ir pan.)
Kultūrinis turizmas (architektūra, etnografija, pelkininkų kaimas, kultūros,
laisvalaikio ir pramogų, renginių organizavimo veiklos)
Ornitologinis turizmas
Tradiciniai renginiai
Kulinarinis paveldas
Maitinimo įstaigų plėtra
Turizmo informacijos infrastruktūros plėtra
Šturmai-KintaiKultūrinis turizmas (architektūra, etnografija, kultūros paveldas, kultūros,
Ventė
laisvalaikio ir pramogų, renginių organizavimo veiklos)
Vandens turizmas (vandens pramogos: vandens slidės, lenta, padanga,
kaitavimas, pasiplaukiojimai laivu, rekreacija, pramogos ant ledo;
paplūdimių ir maudyklų plėtra)
Ornitologinis turizmas
Tradiciniai renginiai
Kulinarinis paveldas
Turizmo informacijos infrastruktūros plėtra
Minijos (Mingės)
Gamtinis turizmas
kaimas su Krokų
Kultūrinis turizmas (architektūra, etnografija, žvejų kaimas)
Lankos ežero
Ornitologinis turizmas
arealu
Tradiciniai renginiai
Kulinarinis paveldas
Švėkšnos miestelis Kultūrinis turizmas (architektūra, etnografija, kultūros paveldas, kultūros,
laisvalaikio ir pramogų, renginių organizavimo veiklos)
Rekreacija ir ramus poilsis, poilsis šeimai
Tradiciniai renginiai
Turizmo informacijos infrastruktūros plėtra
Nemuno deltos
Gamtinis turizmas (įvairovės didinimas)
regioninio parko
Kultūrinis turizmas (architektūra, etnografija, kultūros paveldas, kultūros,
teritorija (be
laisvalaikio ir pramogų, renginių organizavimo veiklos)
aukščiau nurodytų
Rekreacija ir ramus poilsis
atskirų
Tradiciniai renginiai
gyvenviečių)
Turizmo informacijos infrastruktūros plėtra
Vandens trasos/
Reguliaraus susisiekimo vandens maršrutai, prisidedantys prie turizmo ir
reguliaraus
turizmo verslo plėtros, yra (kaip alternatyvos Klaipėdos−Nidos keltui)
susisiekimo linijos
Šilutė−Rusnė−Nida ir Vilnius−Kaunas−Rusnė−Nida

mėgiamas vietas, taip pat paragauti žuvies patiekalų, susipažinti su Pamario krašto kulinariniu paveldu, laivadirbyste,
istorija, pramogauti, mokytis buriuoti jėgos aitvarais, atsipūsti kaimo sodybose
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Atskirai reikėtų pažymėti potvynio (kaip reiškinio) panaudojimo galimybes turizmo
verslo skatinimui Šilutės rajono savivaldybėje.Pavasarinis potvynis Rusnės apylinkėse – kasmet
pasikartojantis trumpalaikis reiškinys, kuris trunka apie kelias savaites, kartais – kiek ilgiau. Šį
laikotarpį siūloma išnaudoti turistams į Rusnės apylinkes pritraukti. Kadangi laikotarpis, kuomet
patvinsta upės, yra sąlyginai trumpas, geriausia priemonė sulaukti svečių yra masinis renginys
patvinus upei. Prieš renginį (t. y. prieš potvynį) yra tinkamas laikas paties potvynio kaip reiškinio
populiarinimui primenant žmonėms, kad Lietuvoje toks reiškinys egzistuoja, jis yra nors ir daug
problemų keliantis, tačiau įdomus gamtos reiškinys, neaplenkiantis ir Lietuvos, konkrečiai –
Šilutės rajono.
Siekiant pritraukti turistus į Šilutės rajoną pavasarinio potvynio metu, galėtų būti
vystomos/ panaudojamos šios veiklos:
1. Masiniai renginiai. Pavasarį patvinus upei siūloma organizuoti renginį, kuris
pritrauktų didelį skaičių žmonių. Renginys taptų tradiciniu renginiu, organizuojamu kasmet.
Renginių pavyzdžiai (idėjos):
 Žvejų čempionatas (respublikinis arba tarptautinis renginys). Renginys
vyktų visą dieną: pirmoji dienos pusė skiriama žvejų varžyboms, kurių metu žvejai rungtųsi jiems
skirtose rungtyse. Antroji dienos pusė būtų skirta plačiosioms masėms – Rusnės gyventojams ir
svečiams – būtų verdama žuvienė, kepamas pagautas laimikis ir pan. Organizatoriai turėtų
pasirūpinti leidimais, reikalingais norint organizuoti tokio tipo renginį, renginio komunikacija
(tradicine reklama, ryšiais su visuomene), išspręsti susisiekimo su renginio vieta klausimus, atlikti
renginio organizacinius darbus (žvejų paiešką, registravimą ir pan.).
 Plaukimo valtimis (at kitomis pasirinktomis vandens transporto
priemonėmis) čempionatas. Renginys – respublikinis (gali būti ir tarptautinis). Visi norintys tapti
čempionato dalyviais turėtų surinkti komandą, užpildyti išsamią anketą apie patirtį ir įgūdžius
plaukiojant valtimis (norint išvengti diletantų) ir registruotis varžyboms. Į renginį kviečiamos ir
dalyvių palaikymo komandos, žiūrovai. Organizatoriai turėtų pasirūpinti leidimais, reikalingais
norint organizuoti tokio tipo renginį, valtimis, renginio komunikacija (tradicine reklama, ryšiais su
visuomene), išspręsti susisiekimo su renginio vieta klausimus, atlikti renginio organizacinius
darbus (potencialių dalyvių paiešką, registravimą, renginio vedėją ir pan.).
 Ekstremalų čempionatas. Renginys – respublikinis, skirtas aštrių pojūčių
mėgėjams. Renginio dalyviai varžytųsi plaukimo baidarėmis (ar kanojomis) rungtyse. Visi
norintys tapti varžybų dalyviais turėtų surinkti komandą, užpildyti išsamią anketą apie patirtį ir
įgūdžius plaukiojant baidarėmis (ar kanojomis) ir registruotis varžyboms. Į renginį kviečiamos ir
dalyvių palaikymo komandos, žiūrovai. Organizatoriai turėtų pasirūpinti leidimais, reikalingais
norint organizuoti tokio tipo renginį, baidarėmis (kanojomis), renginio komunikacija (tradicine
reklama, ryšiais su visuomene), išspręsti susisiekimo su renginio vieta klausimus, atlikti renginio
organizacinius darbus (potencialių dalyvių paiešką, registravimą, rasti renginio vedėją ir pan.).
Renginių metu žiūrovams organizuojamos papildomos atrakcijos:
pasivažinėjimas apylinkėmis karine mašina ar visureigiu, galinčiais važiuoti vandeniu,
pasiplaukiojimas valtimi, skrydis malūnsparniu virš apsemtų teritorijų ir pan. Minėtas priemones
valdytų (vairuotų, pilotuotų) profesionalai.
2. Specializuoti nemasiniai renginiai. Renginių pavyzdžiai:
 Dailininkų pleneras. Kasmet pavasarį patvinus upei organizuojamas kelių
dienų kasmetinis tarptautinis dailininkų (tapytojų, grafikų ar pan.) pleneras. Dailininkai savo
darbuose atvaizduotų patvinusias Rusnės vietoves. Pasibaigus plenerui menininkų darbai būtų
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eksponuojami muziejuje (kuris sutiktų organizuoti šių darbų parodą; labiausiai tinkama vietą
darbų ekspozicijai būtų Šilutės muziejus, H. Šojaus dvaro teritorija ir patalpos, Šilutės rajono F.
Bajoraičio bibliotekos planuojamas meno, komunikacijos centro parodų erdvė). Organizatoriai
turėtų pasirūpinti leidimais, reikalingais norint organizuoti tokio tipo renginį, dailininkams
reikalingomis priemonėmis (molbertais ir pan.), dailininkų informavimu apie organizuojamą
plenerą, dailininkų apgyvendinimu ir maitinimu, transportu, parodos muziejuje reklama,
komunikacija ir t. t.
 Muzikos koncertas ar pan. renginys (įskaitant reginių galimybes „ant
vandens“). Potvynio metu klasikinės muzikos mylėtojams organizuojamas kamerinės ar pan.
muzikos koncertas ant vandens (analogas baleto „Gulbių ežeras“ pastatymui Trakuose ant Galvės
ežero kranto). Organizatoriai turėtų pasirūpinti leidimais, reikalingais norint organizuoti tokio tipo
renginį, atlikėjų paieška, transportu, koncerto reklama ir komunikacija, koncerto organizaciniais
darbais (šį darbą geriau patikėti renginių organizatoriams, kurie pasirūpintų apšvietimo, garso ir
pan. techniniais klausimais, bilietų gamyba, prekyba ir pan.).
3. Konkursai potvyniui kaip reiškiniui populiarinti, informacijos sklaidai. Konkursų
pavyzdžiai:
 Piešinių konkursas vaikams. Siūloma organizuoti piešinių konkursą
mokyklinio amžiaus vaikams. Piešinių tema būtų susijusi su potvyniu, Rusnės sala. Geriausių
darbų autorius būtina pagerbti (pvz., geriausių darbų autoriams dovanojamas skrydis malūnsparniu
virš patvinusios Rusnės salos). Vėliau geriausiai įvertinti piešiniai galėtų būti eksponuojami (pvz.,
Rusnės „Salos etnokultūros ir informacijos centre“). Piešinių konkursas vaikų tarpe padėtų
populiarinti potvynį kaip reiškinį, vaikai daugiau sužinotų apie Rusnės salą. Organizatoriai turėtų
informuoti mokyklas apie galimybę dalyvauti piešinių konkurse, įvertinti konkursui pristatytus
darbus, pasirūpinti prizais, piešinių ekspozicijos vieta ir pan.
 Žinių apie potvynius konkursas žiniasklaidos priemonėse (radijuje, per
televiziją, laikraščiuose). Pramoginėje respublikinio radijo laidoje organizuojamas žinių
konkursas, kurio metu užduodami klausimai apie potvynius, Rusnės salą. Radijo klausytojai
kviečiami telefonu skambinti į radiją ir atsakyti į pateiktus klausimus. Teisingai atsakę į klausimą
apdovanojami smulkiomis dovanėlėmis arba patenka į kitą etapą, galiausiai – finalą, kurio
nugalėtojui įteikiamas didesnis prizas. Organizatoriai turėtų parengti žaidimo klausimus, tartis su
radijo stotimi dėl konkurso organizavimo, konkurso reklamos radijuje, pasirūpinti prizais.
4. Fotoalbumas Rusnės potvynio tema. Profesionalūs Lietuvos fotomenininkai
kviečiami kurti fotoalbumą apie Rusnės potvynius. Jų darbai – meninės fotografijos – sugultų
fotoalbume. Albumu būtų prekiaujama šalies knygynuose. Šilutės rajono savivaldybė juos galėtų
dalinti kaip dovanas svečiams tokiu būdu prisidėdama prie Rusnės potvynių populiarinimo. Idėjos
įgyvendintojai dėl leidinio leidybos turėtų tartis su leidyklomis, kurios sutiktų leidinį išleisti.
Menininkų paieška ir kiti organizaciniai darbai priklausytų nuo susitarimų su leidyklomis.
5. Ekskursijos po užlietas teritorijas. Potvynio metu visiems norintiems
organizuojamos ekskursijos po užlietas teritorijas autobusu (Šilutės rajono autobusu, galinčiu
„važiuoti vandeniu“). Idėjos įgyvendintojai turėtų pasirūpinti šios atrakcijos tiesiogine reklama,
papildomai informuoti įmones ir įstaigas, Lietuvos mokyklas apie galimybę dalyvauti
ekskursijose, rasti gidą, kuris pravestų ekskursiją.
6. Apžvalgos aikštelės. Rekomenduojama įrengti apžvalgos aikšteles (ar vieną
didesnę aikštelę), pakilus į kurias būtų galima stebėti vandeniu užlietas teritorijas. Idėjos
įgyvendintojai užsiimtų aikštelių statymo darbų organizavimu.
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7.

Kitos priemonės-pramogos stebėti potvynį:
 Potvynių metu siūloma turistams organizuoti pramogas, kurios padėtų
apžvelgti patvinusią teritoriją: pasiplaukiojimus valtimis, skrydžius malūnsparniu, parasparniu ar
sklandytuvu, kelionės specialiai pritaikytomis transporto priemonėmis apsemtais keliais ir pan.
Idėjos įgyvendintojai turėtų pasirūpinti šių transporto priemonių nuoma, bilietų gamyba ir
platinimu, reklama ir komunikacija.
 Vandens matavimo stotelių įrengimas (gali būti įrengiama apžvalgos
aikštelėse/ bokštuose, prie labiausiai apsemiamų objektų ir pan.). Tokiose stotyse būtų kasmet
žymimas vandens pakilimo lygis, galėtų būti pateikiama įdomi/ patraukli medžiaga (pvz.,
didžiausių potvynių akimirkos ar pan.).
 Vaizdinės medžiagos, susijusios su potvyniais, gamyba ir pateikimas
žiniasklaidos priemonėse, kituose informacijos sklaidos šaltiniuose (pvz., profilio sukūrimas
facebook – potvyniai Šilutės rajone). Pvz., galėtų būti fiksuojamos tos pačios geografinės vietos,
objektai prieš potvynį, potvynio metu ir atslūgus potvyniui.
 Viena iš patrauklesnių perspektyvų – derinti potvynį su ornitologiniu
turizmu – organizuoti paukščių stebėjimo sesijas potvynio metu.
Vis dėlto šalys, kuriose stebimas potvynis, dažniausiai nurodo, kad šis reiškinys yra
turizmą ribojanti, bet ne skatinanti priemonė.
Siekiant užtikrinti Šilutės rajono turizmo vystymo tvarumą, galima lygiagrečiai vystyti ir
kitas kultūros–pažinimo, rekreacijos, pramogų ir turizmo verslo kryptys:
 smulkių vandens telkinių panaudojimas apgyvendinimo, sporto ir laisvalaikio
organizavimo reikmėms šeimos poilsiui (subalansuojant svečių srautus Šilutės rajono
savivaldybės teritorijoje) Gardamo–Žemaičių Naumiesčio–Juknaičių–Usėnų/Katyčių ašyje;
 Šilutės (Armalėnų k.) aerodromo panaudojimas supažindinimui su Pamario
kraštu (derinant veiksmus su Neringos savivaldybe, gali būti organizuojamas susiekimas oru,
edukacija ir pramogos maršrutu Šilutė–Nida per Kuršių marias);
 apgyvendinimo ir ramaus poilsio turizmo verslo plėtra prie rajono tvenkinių,
paplūdimių ir maudyklių infrastruktūros plėtra;
 Šilutės rajonas – patraukli vieta vandens sportui (buriavimas, irklavimas ir kt. ne
motorinių priemonių panaudojimas), todėl svarstytina galimybė organizuoti vandens sporto
stovyklas, varžybas ir treniruotes šių sporto šakų atstovams. Vandens tematikos sporto renginiai
savo vaizdumu gali pritraukti didesnius svečių srautus.

2.2. PASIŪLYMAI DĖL KULTŪROS OBJEKTŲ IR TURIZMO TRASŲ
INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
Atsižvelgiant į pagrindinius turizmo arealus, pirmiausia vystomi šie turizmo objektai:
Eil.
Nr.
1

Vietovė
Šilutės
miestas

Objektai

Pasiūlymai

Šilutės muziejus
Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčia Šv. Kryžiaus katalikų bažnyčios pastatų kompleksas
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Eil.
Nr.

Vietovė

Objektai

Pasiūlymai

Šilokarčemos
teritorija
(Senojo - teritorijos kompleksinissutvarkymas
turgaus, Žuvų turgaus aikštės,
teritorija prie Šilutės uosto)
Šilutės Hugo Šojaus dvaras ir miesto Dvaro ir miesto parko teritorija pritaikoma
parkas
ramiai poilsiui ir rekreacijai – sutvarkomi
takai, želdiniai, įrengiamos poilsio vietos,
maudyklos prie Šyšos upės, sporto ir
aktyvaus laisvalaikio leidimo vietos vaikams
ir jaunimui, numatomos vietos šeimoms.
H. Šojaus dvaras yra vienas mažiausias
dvarų, todėl jame negali būti organizuojama
didelius
srautus
talpinanti
veikla.
Atsižvelgiant į patalpų prieinamumą,
tikslinga dvaro pastatuose palikti muziejinę,
turizmo informacijos, senųjų amatų ir
tautodailės dirbtuvių, restauracijos centro
veiklą. Bendradarbiaujant su Šilutės F.
Bajoraičio viešąja biblioteka, išnaudojant jų
patalpas, galėtų būti organizuojamos
kūrybinių industrijų dirbtuvės, stovyklos,
pleneriai (nedidelės apimties), o gaminiai
pristatomi bibliotekos patalpose.
H. Šojaus kapas
Tiltas per Šyšos upę
- įtraukti tiltą į Šilutės rajono savivaldybės
tiltus pristatančius leidinius, pasiūlyti
susijusius maršrutus, įtraukti į galimus
pažintinius kelius oru maršrutus
Gaisrinės pastatas
Šilutės pašto pastatas
Viešbučio „Deims“ pastatas
Buvę teismo rūmai ir 200 vietų - informacijos skelbimas viešuosiuose
kalėjimas
prieigos taškuose ir nuorodos į mokyklos
skelbiamą informaciją apie šį objektą ir jame
veikiantį muziejų pateikimas
Tilžės gatvės skverelis
- tolimesnis panaudojimas kultūros renginių
organizavimui
Šilutės senosios evangelikų liuteronų kapinės
Buvusio dujų fabriko pastatų kompleksas
Geležinkelio stoties pastatas
-

2

Rusnės sala

Bendrieji pasiūlymai:
- informacijos, pateikiamos viešuosiuose
šaltiniuose, patrauklumo didinimas
- atskirų, teminių leidinių rengimas, leidyba
ir platinimas
- įveiklinimo skatinimas (dalyvavimas
bendruosiuose renginiuose, informacijos
gausinimas, tradicinių renginių masto
didinimas)
K. Banio etnografinė žvejo sodyba- - galimybė taikyti PPP metodą veiklos
muziejus
užtikrinimui (pvz., muziejaus dalies etato
skyrimas svečių priėmimui, užtikrinant
svečių priėmimą ir sodybos atvirumą)
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Eil.
Nr.

Vietovė

Objektai
Rusnės
evangelikų
liuteronų
bažnyčia
Rusnės pašto pastatas ir Senojo
Peterso tilto liekanos
Rusnės tiltas
Uostadvario švyturys
Uostadvario vandens kėlimo stotis ir
polderių muziejus (ribotas lankymas
– privatus objektas)

3

Kintų
miestelis

4

Minijos
(Mingės)
kaimas

5

Ventės
kaimas/
Ventės
ragas

Pasiūlymai
-

- įtraukti tiltą į Šilutės rajono savivaldybės
tiltus pristatančius leidinius, pasiūlyti
susijusius maršrutus, įtraukti į galimus
pažintinius kelius oru maršrutus
- svarstyti galimybę š dalies atstatyti Polderių
muziejų, jame įrengiant svečių priėmimo
tašką (pvz., vieta apsilankiusiems svečiams
išgerti kavos/arbatos)
2015 m. rudenį planuojami atidengti paminklai (M. Gandžiui ir H.
Kallenbach‘ui)
Bendrieji pasiūlymai:
- informacijos, pateikiamos viešuosiuose
šaltiniuose, patrauklumo didinimas
- atskirų, teminių leidinių rengimas, leidyba
ir platinimas
- įveiklinimo skatinimas (dalyvavimas
bendruosiuose renginiuose, informacijos
gausinimas, tradicinių renginių masto
didinimas)
- apgyvendinimo, maitinimo įstaigų veiklos
plėtros skatinimas (pvz., statant namus,
laikytis žvejų sodybų etnografinių tradicijų,
vienos sodybos teritorijoje įrengiant kelis
skirtingą laikotarpį/ tradicijas atspindinčius
namus ar pan.)
Kintų buvusioji evangelikų liuteronų bažnyčia
Kintų Vydūno kultūros centras
Kintų girininkijos tuja
Bendrieji pasiūlymai:
- informacijos, pateikiamos viešuosiuose
šaltiniuose, patrauklumo didinimas
- atskirų, teminių leidinių rengimas, leidyba
ir platinimas
- įveiklinimo skatinimas (dalyvavimas
bendruosiuose renginiuose, informacijos
gausinimas, tradicinių renginių masto
didinimas)
Bendrieji pasiūlymai:
- informacijos, pateikiamos viešuosiuose šaltiniuose, patrauklumo didinimas
- atskirų, teminių leidinių rengimas, leidyba ir platinimas
- įveiklinimo skatinimas (dalyvavimas bendruosiuose renginiuose, informacijos
gausinimas, tradicinių renginių masto didinimas)
- gyvenvietės kelių būklės gerinimas (Upaičio g. ir Krokų lankos g. (valstybinės
reikšmės rajoninių kelių Nr. 4228 ir Nr.4271) asfaltavimas)
Ventės švyturys
- apžvalgos aikštelių ir bokštų įrengimas
Ventės
ragas,
Ventės
rago vietose, kuriuose galima stebėti geriausią
ornitologinė stotis, Ventės rago vaizdą (vandens, paukščių stebėjimo
apžvalgos
aikštelė.
Naujas taškuose, potvynių vietų ir pan.)
ornitologinio muziejaus pastatas su ekspozicija
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Eil.
Nr.

Vietovė

Objektai

Pasiūlymai

E. V. Berbomo, vad. Kuržemių
vėtrungių tėvo, kapas

6

7

Švėkšnos
miestelis

Nemuno
deltos
regioninio
parko
teritorija

- įtraukti į lankytinų objektų sąrašą (pvz.,
Vėtrungių kelią)
Bendrieji pasiūlymai:
- informacijos, pateikiamos viešuosiuose
šaltiniuose, patrauklumo didinimas
- atskirų, teminių leidinių rengimas, leidyba
ir platinimas
liuteronų -

Švėkšnos muziejus
Švėkšnos
evangelikų
bažnyčia
Švėkšnos
dvaras
ir
parkas: Genovaitės vila, saulės laikrodis,
Dianos statula
Švėkšnos kapinės
Vilkėno vandens malūnas
Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
Švėkšnos
sinagoga
(objektas - objekto renovacija, taikant PPP modelį
nepritaikytas lankymui)
(įrengiant apžvalgos vietą,, lankytojų centrą,
muziejaus patalpas ir pan.)
Bendrieji pasiūlymai:
- informacijos, pateikiamos viešuosiuose
šaltiniuose, patrauklumo didinimas
- atskirų, teminių leidinių rengimas, leidyba
ir platinimas
- įveiklinimo skatinimas (dalyvavimas
bendruosiuose renginiuose, informacijos
gausinimas, tradicinių renginių masto
didinimas)
- pažintinių takų sistemos plėtra, didinant pažintinių takų įvairovę (ne tik gamtinėspažintinės funkcijos, bet rekreacijos, poilsio, sporto-sveikatinimo, pojūčių ir pan.)
- apžvalgos aikštelių ir bokštų įrengimas vietose, kuriuose galima stebėti geriausią
vaizdą (vandens, paukščių stebėjimo taškuose, potvynių vietų ir pan.)
- lankytojų centro infrastruktūros pritaikymas turizmo veikloms (Rusnė, Pakalnė):
apgyvendinimo, maitinimo, maršrutų ir ekskursijų, konferencijų ir mokymo paslaugų
organizavimas, turistinio inventoriaus nuoma
- svarstyti galimybes įrengti nuotykių/ aktyvaus poilsio/ sveikatinimo ar pan. parką
Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje arba gretimoje teritorijoje, panaudojant
vandens išteklius (pvz., su nusileidimo trasa per upę, su dalies maršruto įveikimo
baidare ar pan.)

Kultūrinio turizmo tvaraus vystymo užtikrinimui lygiagrečiai galėtų būti vykdomos ir
šios veiklos, priemonės:
1. tautodailės tinkamas pristatymas ir tradicijų išlaikymas (Senųjų kaimo tradicijų
kultūros centrasBikavėnų k., Margučių muziejus Balčiuose, K. Banio sodybos–muziejaus veiklos
tąsa, buv. Polderių muziejaus veiklos dalinis atgaivinimas, medžio drožyba ir pan.);
2. žydų palikimo panaudojimas Rusnėje, Švėkšnoje, Žemaičių Naumiestyje ir
Macikuose. Žydų palikimas galėtų būti puoselėjamastokiomis kryptimis:
 objektinis įamžinimas (memorialai, paminklai objektuose, istorinių miestų
dalių atvaizdavimas, archeologinių tyrinėjimų dalinis atidengimas ir pan.);
 kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir aktualizavimas, derinant naujų
meninės raiškos, panaudojimo bendruomenės poreikiams galimybes (pvz., sinagogos Švėkšnoje
panaudojimas daugiakultūrinio centro veiklai, akcentuojant skirtingų kultūrų ir laikmečių įtaką
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Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje: žydų palikimas, sovietmečio apraiškos, Mažosios ir
Didžiosios Lietuvos sankirta ir pan.);
 nematerialinių apraiškų sklaida (pvz., Žemaičių Naumiestyje organizuoti
susitikimai, vietos gyventojų pavardžių istorinių šaknų paieškos, gatvių pavadinimų istorijos,
rašytinės ir vaizdinės medžiagos pristatymas ir pan.).
Pagreitį įgautų turizmo verslo organizacijos, teikiančios arba planuojančios teikti, plėstis
apgyvendinimo, maitinimo, pramogų ir laisvalaikio organizavimo, sporto ir kultūros, renginių
organizavimo paslaugas.
Turizmo trasos ir maršrutai planuojami pagal aukščiau nurodytos lentelės objektus:
 1-3 dienų maršrutai pėsčiomis;
 Dviračių maršrutai (žiediniai, savivaldybės teritorijoje, ir EuroVelo trasų dalis);
 Automaršrutai.
Rekomenduojama plėtoti (vystyti), viešinti (populiarinti) ir realizuoti naujas, kraštui
būdingas ir įdomias trasas, maršrutus, telkiant viešąsias paslaugas ir privačių iniciatyvų, paslaugų
teikėjų pastangas. Vieni geriausių pavyzdžių šioje srityje Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje:
 Vėtrungių kėlias. Vėtrungių kelias (www.vetrungiukelias.ltir paskyra Facebook
tinklapyje www.facebook.com/vetrungiukelias) – tai pažintinis kultūros ir turizmo maršrutas
keliaujantiems po Rambyną ir Kuršių marių kraštą. Šio kelio dalyviams pristatomas kultūrinių
renginių ir paslaugų tinklas, supažindinantis keliautoją su unikaliomis vandens kultūrą
populiarinančiomis tradicijomis ir papročiais. Kelyje siūloma susipažinti su 35 lankytinais
objektai, organizuojami kasmetiniai žaidimai (vėtrungių paieška).
 Divyčio kelias. Kaip buvo nurodyta galimybių studijos I dalyje, turistinis
maršrutas „Divyčio kelias“ (www.divyciokelias.lt) pristato 9 kulinarinius objektus,
supažindinančius keliautojus su Šilutės kraštui būdingais patiekalais – tautinio paveldo statusą
turinčiomis rūkytomis žuvimis, tradiciniais žuvies patiekalais, žuviene, senovėje itin mėgiamu
desertu bei pirmojo Lietuvoje šeimos vyno ūkio gaminamais vaisių ir uogų vynais.
Planuojant maršrutus bei juos viešinant, pirmenybę reikėtų teikti ekologiškesnėms
transporto priemonėms (vandens transporto priemonėmis, dviračiais, pėsčiomis) bei skirtingų
transporto rūšių derinimui (su keltų linija į Nidą).

2.3. PASIŪLYMAI TURIZMO INFORMACIJOS INFRASTRUKTŪRAI GERINTI
Turizmo informacijos infrastruktūrai priskirtini objektai, kuriuose pateikiama turizmo
informacija. Turizmo infrastruktūros objektuose skelbiamai informacijai priskirtina:
 informacija apie lankytinus objektus (nuotraukos, aprašymai ir pan.);
 informacija apie lankytinų objektų sąsają su turizmo veikla (maršrutai, takų
sistemos ir pan.);
 informacija apie prieigose esančias turizmo paslaugas;
 veiklos konkrečiame objekte įamžinimas, skelbimas, kvietimai ir pan.
Turizmo informacijos infrastruktūros objektas gali būti stacionarus arba kilnojamasis –
atsižvelgiant į oro sąlygų poveikį, objekto specifiką. Šiuose objektuose pateikiama informacija
taipogi gali būti stacionari (beveik nekeičiama ar keičiama itin retai), nuolat atnaujinama
(skelbimai apie veiklą, renginius ir pan. veiklą), rašytinė/ vaizdinė arba elektroninė. Pasiūlymai
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turizmo informacijos infrastruktūros priemonėms apima visas minėtas informacijos pateikimo
rūšis.
Šilutės rajono savivaldybės atveju tikslinga užtikrinti šių turizmo informacijos
infrastruktūros objektų tinklo sukūrimą ir palaikymą:
 Turizmo informacijos laikmenos – interaktyvūs objektai. Tai turizmo ir/ar
turizmo informacijos paslaugas teikiančiose įstaigose įrengiami stalai, lentos ir/ar stendai, kurie
prijungiami prie turizmo duomenų bazių. Šiuose objektuose gali būti skelbiama tik bendroji
turizmo informacija, tiek sudarytos galimybės virtualioms parodoms vykdyti, gilintis į turizmo
objektų istoriją, skaitmenintus šaltinius ir pan. Skirtingai nuo kompiuterių, turinčių interneto
prieigas, interaktyvūs objektai negalės pasiūlyti užsakymo, apmokėjimo funkcijų, bet suteiks
galimybių besidominantiems gilintis į atitinkamo objekto istoriją (pvz., skaitmenintas senąsias
knygas, spaustuvininkų veiklą ir pan.). Turizmo interaktyviu objektus pirmiausia tikslinga įrengti
kultūros paslaugas teikiančiose įstaigose, turinčiose sukauptos medžiagos ir ją
skaitmenizuojančias (muziejai ir jų filialai, kultūros centrai, biblioteka ir jos filialai pagrindiniuose
traukos centruose). Už informacijos skaitmenizavimą atsakingos minėtos institucijos, o
informaciją apie įrengiamą infrastruktūrą gali koordinuoti Šilutės TIC.
 Informacija apie rajoną (bendroji informacija, lankytini objektai, išskirtiniai
bruožai ir pan.) turėtų būti skelbiama pagrindiniuose įvažiavimo į Šilutės rajono savivaldybę
taškuose, didesnėse gyvenvietėse, automobilių ir dviračių kelių atokvėpio aikštelėse. Šiuose
informaciniuose stenduose-žemėlapiuose (išmatavimai apie 2 m x 2 m) gali būti nurodoma tiek
rajono, tiek konkrečios seniūnijos ir/ar gyvenvietės informacija. Prie informacinio stendožemėlapio gali būti įrengiama ir aktualios informacijos-skelbimų lentą. Informacinių stendųžemėlapių formatą, informacijos detalumą apsprendžia atsakingas Savivaldybės administracijos
skyrius. Rekomenduojama taikyti 3 tipų informacinius stendus-žemėlapius:
 Dideli stendai pagrindiniuose įvažiavimo į Šilutės rajono savivaldybės
teritoriją vietose. Tokiuose stenduose skelbiama bendroji informacija apie savivaldybę,
pateikiamas rajono žemėlapis su pagrindinėmis gyvenvietėmis, pažymimi didžiausi lankytini
objektai. Gali būti pateikiama vaizdinė medžiaga (nuotraukos). Stendai visoje teritorijoje turėtų
būti vienodo stiliaus.
 Stendai automobilių, dviračių atokvėpio aikštelėse yra panašūs į didelius
stendus, kuriuos rajono svečiai išvysta, tik įvažiavus į Šilutės rajono savivaldybės teritoriją. Be
rajono žemėlapio, šiuose stenduose pateikiamas ir seniūnijos, kurioje įrengtas stendas, žemėlapis
bei detalesnė informacija.
 Atskirose gyvenvietėse įrengiamuose stenduose pateikiama seniūnijos,
kurioje įrengtas stendas, žemėlapis su lankytinais objektais, maršrutais ir pan., taip pat numatoma
sekcija seniūnijos informacijai – skelbimų lenta. Šioje dalyje savo informaciją gali skelbti ir
turizmo paslaugų teikėjai (įrengus atskiras lentynėles ar pan. laikymo skirtukus – gali būti
paliekamos reklaminės skrajutės, reklaminiai leidiniai ir pan.).
 Rodyklės, informacinės lentos, nukreipiamieji ženklai, turizmo objektų ir
maršrutų ženklinimas. Rekomenduojama organizuoti nurodomųjų rodyklių, informacinių lentų
įforminimo konkursus, pagal kurių rezultatus taikyti vieną stilių visos savivaldybės mastu (gali
būti naudojamos skirtingos medžiagos ar formos, bet objektų stilius turėtų būti pabrėžiantis krašto
tradicijas, lengvai atpažįstamas. Dažniausiai, be Lietuvoje ir užsienyje priimtų turizmo objektų
ženklinimo, informacinių ženklų keliuose, turizmo paslaugų vystytojai įrengia papildomas
informacijos priemones turizmo objektuose ir/ar jų prieigose. Informacijos tikslumas, įvairovė,
gamybos medžiagos ir pan. elementai labai skiriasi priklausomai nuo objekto dydžio bei finansinių
galimybių. Viena iš galimybių pritraukti pro Šilutės kraštą pravažiuojančius svečius –
informacijos ženklų ir susijusios infrastruktūros patrauklumas, įdomumas ir nestandartiniai
sprendimai. Ženklų įforminimas galėtų būti kuriamas visam rajonui, tuo tarpu medžiagos ir
smulkūs elementai galėtų skirtis priklausomai nuo objekto specifikos ir pan. Galėtų būti
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organizuojami ir konkursai dėl objekto pasiekiamumo (pagal informacines rodykles, lentas ir pan.)
informacijos patrauklumo, originalumo ir kt.
 Viešosios bibliotekos pastato įveiklinimas. Šilutės m. – vienas didžiausių traukos
centrų rajono teritorijoje, administracinis savivaldybės centras. Miestas geografiniu požiūriu –
pailgas, todėl mieste veikai bent 2 centrai, kas turi įtakos turizmo srautams: vienas centras yra
Savivaldybės, Šilutės kultūros ir pramogų centro, H. Šojaus dvaro su Šilutės TIC, Senosios
turgaus aikštės-Šilutės uosto teritorijoje, kitas centras – priešingoje miesto pusėje – istorinėje Žibų
kaimo teritorijoje. Pastarojoje veiklą vykdo Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, kurios
darbuotojai kasmet sulaukia ne mažiau kaip 0,5 tūkst. turistų, kurie nesikreipia į Šilutės TIC dėl
minėtų atstumų. Dėl šios priežasties rekomenduojama bibliotekos patalpose įrengti turistų
priėmimo tašką, aprūpinant jį būtina įranga ir informacija, didinant turistų aptarnavimo kokybę.
Tam tikslui gali būti panaudotos šiuo metu nenaudojamos patalpos šalia pagrindinio bibliotekos
pastato. Čia galėtų būti įrengtas savotiškas turistų priėmimo-komunikacijos centras, pasiūlant ir
mokymų, konferencijų, parodų organizavimo galimybes. Šio centro veikla būtų žymiai platesnė,
nei turistų priėmimas ir aptarnavimas – čia būtų vykdomos kultūrinės veiklos – parodos, pleneriai,
meno atstovų susitikimai ir pan. Tai meno, kultūros, komunikacijos centras, galintis prisidėti prie
svečiams įdomios veiklos Šilutės mieste sukūrimo, diversifikavimo.
 H. Šojaus dvaro pastatų įveiklinimo intensyvinimas. Kai kuriuose teritorinio ir
strateginio planavimo dokumentuose buvo pateikta informacija apie planus H. Šojaus dvare įkurti
Mažosios Lietuvos regioninį kultūros centrą. 2015 m. duomenis, toks centras nebuvo įkurtas.
Galimybių studijos rengėjų nuomone, H. Šojaus dvaro pastatai turėtų būti įveiklinami plačiau,
bendradarbiaujant su Šilutės rajono savivaldybės administracija, Šilutės kultūros ir pramogų
centru, Šilutės F. Bajoraičio biblioteka bei etnokultūros centrais. Be parodų, ekspozicijų, meninių
dirbtuvių rezultatų pristatymo, vakarų pravedimo, čia galėtų būti organizuojamos tautodailės,
vietos verslų ir amatų programos, skatinančios vietos bendruomenės inicijuojamą plėtrą ir
verslumą.

2.4. PASIŪLYMAI TURIZMO RINKODAROS PRIEMONĖMS IR VEIKLAI
PLĖTOTI
Galimybių studijos I dalyje identifikuotos šios pagrindinės turizmo rinkodaros
problemos, trūkumai:
 turizmo informacijos nepakankamas patrauklumas, medžiagos užsienio kalbomis
trūkumas;
 nepakankamas turizmo informacijos skaitmenizavimas (rašytinės informacijos,
muziejuose ir bibliotekoje sukauptos medžiagos perkėlimas į el.erdvę, panaudojimas virtualių
parodų ir pan. renginių, spausdintinės medžiagos parengimui);
 neaktualios, kartais tikrovės neatspindinčios informacijos skelbimas didesniuose
internetiniuose informacijos šaltiniuose;
 nepakankamas turizmo informacijos tiek apie viešuosius, tiek apie privačius
turizmo paslaugų teikėjus koordinavimas;
 menkas turizmo planavimo įrankių tiek Lietuvos, tiek tarptautiniu mastu
panaudojimas;
 neišnaudotos galimybės pritraukti svečių grupes pagal jų pomėgius (ypač sporto
požiūriu).
Atsižvelgiant į šias silpnybes, teikiami pasiūlymai turizmo rinkodaros priemonėms ir
veiklai plėtoti:
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 Populiaresnių turizmo planavimo įrankių panaudojimas kaip Šilutės rajono
savivaldybės turizmo išteklių rėmimas ir pagalba individualius maršrutus planuojantiems
svečiams.
Galimi
naudoti
planavimo
įrankiai:
Kelionės
patarėjas
tripadviser,
www.turizmogidas.lt, turizmas po Lietuvą www.tpl.lt, turisto pasauliswww.turistopasaulis.lt.
 Informacijos, skelbiamos viešosiose turizmo informacijos prieigose
monitoringas, koregavimas ir aktualumo palaikymas. Šias funkcijas galėtų perimti Šilutės TIC
(esant techninėms sąlygoms ir aprūpinimu žmogiškaisiais ištekliais).
 Savivaldybės teritorijoje veikiančių viešųjų ir privačių iniciatyvų informacijos
apie vykdomas iniciatyvas, renginius, programas ir pan. veiklą, kuri gali būti įdomi turizmo
požiūriu, priežiūra ir skelbimas vieningoje sistemoje. Šias funkcijas galėtų perimti Šilutės TIC
(esant techninėms sąlygoms ir aprūpinimu žmogiškaisiais ištekliais).
 Informacijos apie Šilutės rajono savivaldybės turizmo išteklius
skaitmenizavimas, ją integruojant į esamus viešuosius turizmo informacijos prieigos taškus.
Turimą medžiagą skaitmeninti galėtų šią informaciją turinčios įstaigos (biblioteka, kultūros
centrai, muziejai), o integruoti arba koordinuoti tokią integraciją į turizmo informacijos viešuosius
prieigos kanalus galėtų Šilutės TIC (esant techninėms sąlygoms ir aprūpinimu žmogiškaisiais
ištekliais). Dalį funkcijų galėtų perimti Nemuno regioninio parko direkcijos lankytojų centras –
regioninio parko teritorijoje esančių objektų apimčiai.
 Tradicinių, strateginių rajono teritorijoje organizuojamų švenčių sąrašo peržiūra,
informacijos apie šias šventes skelbimas, kaupimas (pvz., informacijos apie Laivų paradą –
akimirkas, nuotraukas – galima rasti beveik tik Nemuno deltos regioninio parko direkcijos
tinklapyje, Vėtrungių kelio informacijos atskiras paskyras turi tik keletas viešųjų įstaigų).
Peržiūrėjus svarbiausių rajono švenčių sąrašą ir jį patikslinus, informacija turėtų būti praplėsta –
kuo jos įdomios ir patrauklios, švenčių organizavimo programos, galerijos, atsiliepimai ir trumpa
šventės ataskaita (kas dalyvavo, kiek pritraukė žmonių, privačių iniciatyvų ir pan.). Informacija
apie planuojamus renginius (tiek svarbiausius, tiek mažesnius) turėtų būti renkama ir atnaujinama
vienoje prieinamoje erdvėje, palengvinant susidomėjusio asmens galimybes gauti informacija,
suplanuoti savo veiklą. Šią funkciją galėtų atlikti Turizmo taryba7, kurios veiklą siūloma atstatyti,
atnaujinant viešojo valdymo ir privačių iniciatyvų tarpusavio sąveiką ir galimą papildomumą.
 Skatinant turizmą Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, galimybių studijos
rengėjai rekomenduoja vystyti pradinių stambių investicijų nereikalaujančių įvairių sporto šakų
atstovų ir jų grupių pritraukimą. Pavyzdžiui, bėgimo, orientacinio sporto mėgėjų, profesionalų
pritraukimas įvairiems renginiams – metiniams susitikimams, varžyboms ir čempionatams (pvz.,
mėgėjų taurės). Svarbus vaidmuo, plėtojant tokią sritį, tektų rajone veikiančių sporto šakų atstovų
aktyvumui, Turizmo tarybos iniciatyvumui, gebėjimui pasiekti susitarimus su Klaipėdos regione
veikiančiomis sporto šakų organizacijomis bei federacijų atstovais.
 Išlaikyti turizmo spausdintinės medžiagos apimtį, bet pradėti ją skelbti ir
internete (sudarant sąlygas svečiams parsisiųsti medžiagą, ją savarankiškai atspausdinti). Turizmo
leidiniai apima žemėlapių, brošiūrų, reklaminių bukletų leidybą ir platinimą svarbiausiuose
turizmo informacijos taškuose (Šilutės TIC, muziejai ir jų filialai, biblioteka ir jos filialai,
seniūnijos, privatūs paslaugų teikėjai). Turizmo leidinių sritys:
 Šilutės rajono technikos, hidrotechninių įrenginių ir pan. įrengimų/
vietovių žemėlapiai (įskaitant polderių sistemą);
 Kulinarinio paveldo vietos, patiekalai, tradicijos (Divyčio kelio ar pan.
tąsa);
 Žvejams ir jų šeimoms – informacija apie žvejybos vietas, sąlygas ir
pasiūlymai, ką šeimoms nuveikti tuo metu, kai vyksta žvejyba;
Turizmo taryba galėtų atgaivinti viešojo ir privataus verslo glaudesnį bendradarbiavimą, tinkamą viešosios
informacijos apimtį bei plėtrą, vertinti „teminius“ elementus, svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl didesnių, svarbesnių ir
strateginių renginių Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje. Taryba galėtų prisidėti prie turizmo klasterio veiklos
vystymo ir plėtros, bendradarbiavimo su Neringos ir kitomis Klaipėdos regiono savivaldybėmis stiprinimo
7
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 Dviračių, vandens kelių ir maršrutų popierinių leidinių tąsa;
 Šilutės rajono literatūrinės vietos ir kt.
Rinkodaros priemonėms gali būti priskirti ir šie pasiūlymai:

 teminių „elementų“ vystymas. Teminių „elementų“ galimybės – itin plačios,
apimančios tiek infrastruktūros objektus (pvz., profesijų kiemeliai, teminiai maršrutai, teminiai
parkai – skulptūrų parkas, poezijos skveras), tiek renginių organizavimą ir bendrosios atmosferos
sukūrimą. Temų pasirinkimą sąlygoja metai, aplinka ir tradicijos. Pvz., savivaldybės,
bendradarbiaudama su viešąsias paslaugas tiekiančiais objektais bei verslo subjektais, gali
paskelbti Vėtrungių metus ir atitinkamais metais vystyti būtent šiai temai skirtą turizmo kryptį –
pvz., vėtrungių gamybos dirbtuvių mėnuo, parodos, paradas, konkursai (istoriniai, pagamintų
vėtrungių, spalvų ir kt.), o didesnių gaminių pagrindu įrengti kilnojamąjį vėtrungių parką vienoje
iš pasirinktų gyvenviečių. Galėtų būti organizuojami teminiai žuvies verslo maršrutai – istorinės
žuvų gaudymo, apdorojimo ir pardavimo vietos, žuvų turgūs ir pan. Pvz., Šilutės m. senoji turgaus
aikštė – viena palankių vietų istorinei medžiagai skelbti/eksponuoti. Aktualu panaudoti ir
vandens/gamtos/kultūros turizmo elementus – sujungti kulinarinio paveldo, žvejybos
hidrotechninių įrenginių (švyturių, polderių, vandens kėlimo stotelių) vietas maršrutų, ekskursijų
pagrindu.
 kūrybinių industrijų skatinimas (ne objektų, kaip pvz., Klaipėdos m. Kultūros
fabrikas, bet renginių po atviru dangumi forma, organizuojant vasaros kūrybines „atostogas“,
plenerius, sudarant sąlygas kūrėjams – kurti, o kitiems dalyviams – dalyvauti, žiūrėti, įsigyti
patikusius kūrinius). Šilutės rajone jau vyksta trumpametražinių filmų renginys. Panašūs renginių
būtų organizuojami ir toliau, įtraukiant kitus kūrėjus ir atlikėjus – tapyba, keramika ir pan. Galėtų
būti organizuojami sąskrydžiai, mobiliosios stovyklos ir pan. renginiai.
 virtualių parodų ir ekskursijų integravimas į internetinius informacijos šaltinius
(pvz., panaudojant struktūrą http://turizmogidas.lt/lt/kelioniu-marsrutai/kelione-po-silutes-krasta1790). Tikslas – pasiūlyti virtualius maršrutus po Šilutės rajoną ir juos paskelbti internete, turizmo
planavimo įrankiuose: pvz., Šilutės TIC tinklapyje pasiūlomas maršrutas po žymius architektūros
paminklus – duodami GPS nurodymai, kaip nuvykti nuo vieno taško į kitą, pasiūlomi konkretūs
objektai (pvz., pastatai, tiltai ar kt.) maršrute, o patiems objektams parengta trumpa kokybiška
medžiaga-pristatymas (pabrėžiant išskirtinius bruožus, patrauklumą ir kt.). Toks maršruto
pateikimas būtų papildomas atitinkamuose taškuose rengiamų renginių sąrašu ir pristatymu.
 nuotraukų konkursai atskiriems turizmo objektams, paslaugoms, renginiams ir/ar
temoms. Nuotraukų konkursai – viena lengviausiai organizuojamų informacijos sklaidos apie
Šilutės rajono turizmo išteklius forma. Konkursų būdu galima: pritraukti entuziastus į vietą (pvz.,
organizuojant fotografų sąskrydį ar pan. renginį), gauti geros kokybės, menines turizmo išteklių
nuotraukas nustatytiems objektams, vėliau (su autorių sutikimu) panaudoti nuotraukas leidiniams,
oficialiems informacijos šaltiniams ir pan. Pvz., sakralinio paveldo fotokonkursas, tradicinių
amatų/renginių/švenčių fotokonkursas ir pan.
Didžiausias ir svarbiausias turizmo rinkodaros pasiūlymas – Šilutės rajono savivaldybės
turizmo informacinės (rinkodaros) sistemos sukūrimas. Tai viešąsias ir privačias turizmo veiklas
apjungianti sistema, kurioje paslaugų vartotojas (turistas) gali sudaryti savo kelionės po Šilutės
rajono savivaldybės teritoriją maršrutą. Planuodamas maršrutą, vartotojui būtų pasiūlyta
informacija apie šalia esančius lankytinus objektus, planuojamą veiklą (šventes, parodas ir kt.
renginius), turizmo paslaugas teikiančias įstaigas (pvz., sodybas, restoranus, viešbučius ir kt.).
Maršruto planavimo įrankiu svečias galėtų prognozuoti kelionės trukmę, derinti skirtingas
transporto rūšis ir pan.
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Sistemos privalumai:
 Galimybė vienoje vietoje sutelkti privačias ir viešąsias iniciatyvas, planuoti
bendrą veiklą (renginius, jų aptarnavimą, mastą, temas ir pan.).
 Galimybė nedubliuoti informacijos skirtinguose šaltiniuose.
 Galimybė informaciją skleisti patogiau, susikoncentruotai, daugiau pasirinkimo
suteikiant poilsį, keliones ir maršrutus individualiai/savarankiškai planuojantiems keliautojams.
 Galimybė nuolat aktualizuoti informaciją (apie paslaugų teikėjus, pasiūlymus,
lankytinas vietas – ypač privačias, ir pan.).
 Galimybė įgyvendinti kelių paslaugų teikėjų bendras iniciatyvas (akcijas),
prailginant svečių viešnagės laiką.
Ateityje, plečiant bendradarbiavimą su Klaipėdos rajono bei Neringos savivaldybėmis,
būtų tikslinga šią sistemą plėsti ir šių savivaldybių teritorijoje esančiais analogiškas objektais ir
paslaugomis.
Svarstytina galimybė kurti Šilutės rajono savivaldybės vizitinę kortelę – savotišką
Pamario krašto prekės ženklą, kurio simbolika būtų skelbiama turizmo informacijos šaltiniuose
(ženklai, logotipai, vėliava, turizmo paslaugų teikėjų vizitinės kortelės, vaizdinė medžiaga ir kt.).
Šilutės rajono savivaldybės pristatymo, vizitinės kortelės, vėliavos kūrimui būtina išnaudoti
galimybes Pamario kraštą pristatyti iš 3 stichijų/elementų pusių: vanduo (vandens pramogos,
žūklė, vandens maršrutai, vandens ištekliai Nemuno deltos regioniniame parke), žemė (kultūrinis
turizmas, istorinės gyvenvietės, kultūros paveldas) ir oras (ornitologinis turizmas, Šilutės
aerodromo ir ultralengvųjų lėktuvų galimybės).
Turizmo rinkodaros priemonėms (pvz., spausdintinės medžiagos platinimo vietoms ir
kiekiams) įtakos turi tikslesnės turizmo informacijos apie lankytojus prieinamumas. Kaip minėta
I-oje galimybių studijos dalyje, šiuo metu tokia informacija praktiškai neprieinama.
Rekomenduojama pasiekti susitarimą tarp privačių ir viešųjų paslaugų teikėjų, esančių ir galinčių
tapti turizmo informacijos teikėjais, skatinant dalintis informacija apie turistų srautus, labiausiai
juos dominančia informacija, objektais ir pan. Informacijos koordinavimo funkcijas galėtų perimti
Šilutės TIC, surinkdamas informaciją iš apgyvendinimo, maitinimo, pramogų ir laisvalaikio
veiklos organizatorių, Nemuno deltos regioninio parko direkcijos lankytojų centro, muziejų (su
filialų teikiama informacija), kultūros centrų, Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos ir kt.
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2.5. GALIMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI IŠ LĖŠŲ POREIKIS,
BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS, PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ PLANAS
Turizmo sistemos Šilutės rajono strategiją (pasiūlymus) galima būtų išdėstyti šitaip:
2.5.1. lentelė. Turizmo verslo skatinimo pasiūlymų struktūra
Tikslas
Turizmo produktų ir paslaugų
stipinimas, diversifikavimas ir
papildomumo užtikrinimas

Turizmo produktų ir paslaugų
žinomumo (prioritetą teikiant
žinomumui už savivaldybės, regiono
ribų), populiarumo didinimas
Savivaldybės vaidmens stiprinimas,
užtikrinant turizmo sektoriaus tolygią
plėtrą

Uždavinys
Tradicinių lankytinų objektų vystymas
Naujų, unikalių produktų ir paslaugų inicijavimas,
organizavimas ir vystymas
Turizmo objektų įveiklinimas, panaudojant PPP ir
viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų patirtį,
žmogiškuosius išteklius
Informacijos apie savivaldybės turizmo sektorių
gausinimas
Informacijos sklaidos kanalų didinimas, informacijos
vientisumo ir aktualumo užtikrinimas
Teminių renginių, informacijos sklaidos didinimas
Turizmo verslumo skatinimas
Lankytinų objektų prieinamumo didinimas
Turizmo paslaugų ir turizmo informacijos kokybės
gerinimas

Toliau pateikiamas turizmo verslo skatinimo pasiūlymų įgyvendinimo priemonių planas
(žr. 2.5.2 lentelę). Lentelės paaiškinimai:
 ES – ES (struktūrinės paramos) lėšos, įskaitant tarptautinio bendradarbiavimo ir
Kaimynystės programas;
 SB – savivaldybės biudžeto lėšos;
 VB – valstybės biudžeto lėšos. Atskirai išskiriamos Lietuvos kultūros tarybos
administruojamos lėšos (LKT);
 Pasvyruoju tekstu nurodomi prioritetiniai projektai (objektai), susiję su
atitinkamos priemonės įgyvendinimu, tačiau nėra baigtinis projektų (objektų) tos priemonės
sąrašas.
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2.5.2. lentelė. Turizmo verslo skatinimo sistemos pasiūlymų įgyvendinimo planas
Priemonė
Tikslas 1. Turizmo produktų ir paslaugų
stipinimas, diversifikavimas ir papildomumo
užtikrinimas
Uždavinys 1.1. Tradicinių lankytinų objektų
vystymas
1.1.1. Turizmo paslaugų įvairovės didinimas
Šilutės mieste
Šilutės H.Šojaus dvaro pastatų pritaikymas
kultūriniams poreikiams

Įgyvendinimo
laikotarpis,
m.

Lėšų
poreikis,
tūkst. Eur

2015–2018
610

Šilokarčemos kvartalo patrauklumo didinimas,
pritaikymas kultūros ir kitiems turizmo,
gyventojų bendruomeniniams poreikiams

2015–2020

Šilutės kultūros ir pramogų centro paslaugų
įvairovės didinimas, modernizuojant centro
materialinę bazę

2015–2018

Šilutės miesto parkų (istorinio bei H. Šojaus
dvaro) sutvarkymas, pritaikant aktyvaus
poilsio, sporto ir rekreacijos, kultūros
poreikiams
Viešosios bibliotekos statinių ansamblio
(Tilžės g. 10 ir Tilžės g. 12) Šilutėje
rekonstravimas ir įrengimas, pritaikant menų
galerijai, edukacijai ir turizmo komunikacijai
Viešiesiems poreikiams patalpų (Neringos g.
2, Rusnė) pritaikymas Salos etnokultūros ir
informacijos centro kultūros ir turizmo

2015–2018

Finansavimo
šaltiniai

Priemonės
įgyvendinimą
kuruojanti įstaiga/
asmuo

ES, SB, VB,
LKT

Planavimo ir plėtros
skyrius

bendradarbiaujant su Šilutės F.
Bajoraičio viešąja biblioteka, Šilutės
muziejumi, Šilutės TIC

ES, SB, VB

Planavimo ir plėtros
skyrius

ES, SB, VB,
LKT

Šilutės kultūros ir
pramogų centras

bendradarbiaujant su Šilutės F.
Bajoraičio viešąja biblioteka, Šilutės
muziejumi, Šilutės TIC, Šilutės kultūros
ir pramogų centru
bendradarbiaujant su Šilutės muziejumi,
Šilutės TIC

ES, SB, VB

Planavimo ir plėtros
skyrius

bendradarbiaujant su Šilutės muziejumi,
Šilutės TIC

ES, SB, VB,
LKT

Šilutės F. Bajoraičio
viešoji biblioteka

ES, SB, VB,
LKT

Planavimo ir plėtros
skyrius

3186

2500

3000
2016–2020
3100
2015–2018
2000

Bendradarbiavimo galimybės

Salos etnokultūros ir informacijos
centras

65

Priemonė

Įgyvendinimo
laikotarpis,
m.

Lėšų
poreikis,
tūkst. Eur

Finansavimo
šaltiniai

Priemonės
įgyvendinimą
kuruojanti įstaiga/
asmuo

ES, VB, LKT

Kultūros skyrius

Bendradarbiavimo galimybės

paslaugų plėtrai bei bendruomenės
poreikiams
Tarptautinio memorialo Macikuose įkūrimas
ir Šilutės muziejaus filialo (buv. karcerio)
sutvarkymas
1.1.2. Apžvalgos aikštelių ir bokštų įrengimas
Ventės rage, Rusnės saloje, Nemuno deltos
regioninio parko vaizdingose vietose

2015–2017
590
2016–2020

ES, SB, VB,
Nemuno deltos
privačios lėšos regioninio parko
direkcija

planuojant bendruosius veiksmus su
Šilutės rajono savivaldybės
administracija, kai planuojama vieta
nepriklauso Nemuno deltos regioninio
parko teritorijai. Kai planuojama vieta
patenka į privačia valdą,
bendradarbiaujant su žemės sklypo
savininku ir/ar valdytoju

ES, SB, VB,
Nemuno deltos
privačios lėšos regioninio parko
direkcija

atskiri projektai galėtų būti
įgyvendinami PPP pagrindu

ES, SB, VB,
LKT

kitos kultūros įstaigos (kultūros centras,
biblioteka ir pan.)

600

1.1.3. Viešųjų turizmo ir susijusių paslaugų
teikėjų paslaugų įvairovės didinimas ir
kokybės gerinimas
Nemuno deltos regioninio parko Lankytojų
centro infrastruktūros pritaikymas turizmo
veikloms (Rusnė, Pakalnė): apgyvendinimo,
maitinimo, maršrutų ir ekskursijų,
konferencijų ir mokymo paslaugų
organizavimas, turistinio inventoriaus nuoma
Muziejų veiklos stiprinimas, modernizavimas,
ieškant naujų paslaugų teikimo formų ir
patrauklumo didinimas

Planavimo ir plėtros skyrius, Šilutės
muziejus, Šilutės seniūnija

2014–2020

850

Muziejai

1200
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Priemonė

Įgyvendinimo
laikotarpis,
m.

1.1.4. Apgyvendinimo (įskaitant
stovyklavietes, kempingus), maitinimo
(įskaitant kulinarinį paveldą), kitų turizmo
paslaugų teikiančių įstaigų veiklos skatinimas

2016–2022

1.1.5. Viešosios poilsio bendruomeninės
infrastruktūros plėtra
Prieplaukų ir susijusios vandens turizmo bei
susisiekimo aptarnavimo infrastruktūros
įrengimas ir atnaujinimas (Šilininkų, Šyšos
kaimo, Lankupių kaime Minijos ir Klaipėdos
(Vilhelmo) kanalo sandūroje)
Vidaus vandens vietinių kelių navigacinių
ženklų įrengimas
Maudyklų ir paplūdimių infrastruktūros plėtra
prie Kuršių marių ties Kintais, Atmatos upės
ties Rusne, Šyšos upės Šilutės mieste, Kuršių
mariose Ventėje
Uždavinys 1.2. Naujų, unikalių turizmo
produktų, paslaugų ir jų teikimo formų
inicijavimas, organizavimas ir vystymas
1.2.1. Kasmetinių renginių planų rengimas ir
vykdymas

2016–2022

Lėšų
poreikis,
tūkst. Eur

Priemonės
įgyvendinimą
kuruojanti įstaiga/
asmuo
privačios lėšos Šilutės TIC
Finansavimo
šaltiniai

-

Planavimo ir plėtros
skyrius
ES, SB, VB,
privačios lėšos

Bendradarbiavimo galimybės
Šilutės rajono savivaldybės
administracija, Nemuno deltos
regioninio parko direkcija, privatūs
turizmo paslaugų teikėjai. Atskiri
projektai galėtų būti įgyvendinami PPP
pagrindu
VĮ Vidaus vandenų kelių direkcija.
Atskiri projektai galėtų būti
įgyvendinami PPP pagrindu. Įrengimo ir
susijusius darbus kuruoja Ūkio skyrius

3800

50
500

2015–2025

-

SB, VB
ES, SB, VB,
privačios lėšos

SB, VB, LKT,
privačios
lėšos, rėmėjų
lėšos, ES

Turizmo taryba

Planavimo ir plėtros skyrius, Kultūros
skyrius, Šilutės TIC, kultūros įstaigos
(muziejai, biblioteka, kultūros centrai ir
kt.)
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Priemonė

Įgyvendinimo
laikotarpis,
m.

1.2.2. Teminių objektų įrengimas ir
panaudojimas turizmo, užimtumo veikloms
(pvz., teminiai parkai ir jų transformacija)

2018–2025

1.2.3. Įdomių, unikalių, kraštui būdingų ir
netradicinių turistinių maršrutų organizavimas
Nemuno deltos regioninio parko pažintinių
kelių įvairovės didinimas
Vėtrungių kelio plėtra
Divyčio kelio populiarumo didinimas
Kulinarinio paveldo objektų ir maršrutų
gausinimas ir populiarumo didinimas,
įjungimas į Europos kulinarinio paveldo tinklą
Kultūrinių, pažintinių trasų ir maršrutų
įvairovės, populiarumo didinimas
(spaustuvininkų, žydų palikimo, sovietmečio
apraiškų ir kt.)
1.2.4. Pamario turizmo klasterio plėtra,
įtraukiant Neringos savivaldybę

2016–2025

Lėšų
poreikis,
tūkst. Eur
priklausomai
nuo idėjos ir
sprendinių

Finansavimo
šaltiniai
SB, VB,
privačios
lėšos, rėmėjų
lėšos, ES

Priemonės
įgyvendinimą
kuruojanti įstaiga/
asmuo
Turizmo taryba

Bendradarbiavimo galimybės
Planavimo ir plėtros skyrius, Kultūros
skyrius, Šilutės TIC, kultūros įstaigos
(muziejai, biblioteka, kultūros centrai ir
kt.). Atskiri projektai galėtų būti
įgyvendinami PPP pagrindu

ES, SB, VB,
LKT,
privačios
lėšos, rėmėjų
lėšos

Šilutės TIC

kultūros įstaigos (muziejai, biblioteka,
kultūros centrai ir kt.), nemuno deltos
regioninis parkas, privatūs turizmo
paslaugų teikėjai. Atskiri projektai
galėtų būti įgyvendinami PPP pagrindu

SB, privačios
lėšos, ES

Šilutės TIC

Pamario turizmo kasterio dalyviai,
Neringos savivaldybės administracija,
turizmo informacijos centras

2000

2015–2020
-
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Priemonė

Įgyvendinimo
laikotarpis,
m.

1.2.5. Susisiekimo ir pramogų oru galimybių
išnaudojimas, panaudojant Šilutės aerodromo
potencialą

2016–2022

1.2.6. Nuotykių/ aktyvaus poilsio/
sveikatinimo ar pan. parko Nemuno deltos
regioninio parko teritorijoje arba gretimoje
teritorijoje įrengimo skatinimas

2018–2022

1.2.7. Naujų bendradarbiavimo formų,
organizacijų paieška, plėtojant įdomius
renginius, sąveikas ir bendradarbiavimo
formas (pvz., sporto šakų atstovų
pritraukimas)

2015–2017

Lėšų
poreikis,
tūkst. Eur
priklausomai
nuo
suderinimo su
Krašto
apsaugos
ministerija ir
pasirinktų
sprendinių
(punkto, ryšio
įrangos ir
pan.)
-

-

Finansavimo
šaltiniai
VB, SB,
Krašto
apsaugos
ministerija

Priemonės
įgyvendinimą
kuruojanti įstaiga/
asmuo
Šilutės aeroklubas

Bendradarbiavimo galimybės
Šilutės rajono savivaldybės
administracija, Neringos savivaldybės
administracija, LR Krašto apsaugos
ministerija

ES, VB, SB,
Nemuno deltos
privačios lėšos regioninio parko
direkcija

atskiri projektai galėtų būti
įgyvendinami PPP pagrindu

-

Planavimo ir plėtros skyrius, Šilutės
TIC, kultūros įstaigos (muziejai,
biblioteka, kultūros centrai ir kt.),
Nemuno deltos regioninis parkas,
privatūs turizmo paslaugų teikėjai

Turizmo taryba
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Priemonė
įvairių klubų, asociacijų ir fondų įtraukimas,
sąlygų jų veiklai sukūrimas – pvz., Lietuvoje
yra sporto klubų ir organizacijų, kurios
organizuoja išvykstamuosius renginius po visą
Lietuvą. Šilutės rajono savivaldybėje galėtų
„priimti“ tokią veiklą, sukurdama sąlygas
sporto renginiams (varžyboms, sporto
šventėms ir pan.) – neprofesionalaus sporto
skatinimas, kuomet renginiai pritraukia
didesnį žmonių srautą (ypač palanki terpė
vienadienių lankytojų skaičiaus didinimui ir
Šilutės krašto vardo už savivaldybės ribų
garsinimui). Kaip pavyzdį galima paminėti
ėjimo entuziastų klubą, kurie savaitgalį
atvažiuoja į konkrečią vietą ir suderintu
maršrutu (su paruoštomis atokvėpio vietomis)
keliauja po apylinkes. Matydami aplinką,
ėjikai, jų sirgaliai ir kartu atvykę asmenys
sukuria vaizdą apie atvykimo vietą ir gali
paskleisti teigiamos informacijos apie turizmo
galimybes – be to, ir patys suplanuoti poilsį.
Ypač patraukli vieta tokiai iniciatyvai –
Nemuno regioninio parko teritorija
menininkų, juos vienijančių organizacijų
pritraukimas
Uždavinys 1.3. Turizmo objektų įveiklinimas,
panaudojant PPP ir viešąsias paslaugas
teikiančių įstaigų patirtį, žmogiškuosius
išteklius
1.3.1. PPP projektų identifikavimas,
investicinių paketų parengimas ir pristatymas

Įgyvendinimo
laikotarpis,
m.

2015–2018

Lėšų
poreikis,
tūkst. Eur

-

Finansavimo
šaltiniai

-

Priemonės
įgyvendinimą
kuruojanti įstaiga/
asmuo

Bendradarbiavimo galimybės

Planavimo ir plėtros
skyrius
70

Priemonė
1.3.2. PPP objektų žemėlapio sukūrimas ir
viešinimas
1.3.3. PPP objektų atnaujinimas ir veiklos
užtikrinimas
Švėkšnos sinagoga
K. Banio etnografinė sodyba
Buv. Rusnės polderių muziejus Uostadvaryje
Tikslas 2. Turizmo produktų ir paslaugų
žinomumo (prioritetą teikiant žinomumui už
savivaldybės, regiono ribų), populiarumo
didinimas
Uždavinys 2.1. Informacijos apie savivaldybės
turizmo sektorių gausinimas
2.1.1. Pamario krašto vizitinės kortelės/ prekės
ženklo sukūrimas ir panaudojimas viešoje
erdvėje
2.1.2. Bendradarbiavimo su Lietuvos turizmo
informacijos centrais, kelionių agentūromis ir
turizmo informaciją teikiančiais privačiais
subjektais stiprinimas
2.1.3. Dalyvavimas mugėse, parodose, turizmo
verslo misijose ir pan. renginiuose, platinant
informaciją apie Šilutės rajono savivaldybės
turizmo išteklius
2.1.4. Turizmo, kultūros informacijos (ypač
spausdintinės medžiagos, rašytinio paveldo)
skaitmeninimas, pateikimas viešose prieigose

Įgyvendinimo
laikotarpis,
m.
2016–2018

Lėšų
poreikis,
tūkst. Eur
20

2018–2022

Priemonės
įgyvendinimą
kuruojanti įstaiga/
asmuo
SB
Planavimo ir plėtros
skyrius
ES, SB, LKT, Planavimo ir plėtros
privačios lėšos skyrius
Finansavimo
šaltiniai

Bendradarbiavimo galimybės

atskiri projektai galėtų būti
įgyvendinami PPP pagrindu

1200

2015–2016

SB

Turizmo taryba

-

Šilutės TIC

SB

Šilutės TIC

Planavimo ir plėtros skyrius, Klaipėdos
regiono turizmo informacijos centrai

ES, VB, SB

Šilutės TIC

kultūros įstaigos (muziejai, biblioteka,
kultūros centrai ir kt.)

15
2015–2025
2015–2025
6 (per metus)
2015–2025
150

Šilutės TIC, kultūros įstaigos,
Planavimo ir plėtros skyrius,
Komunikacijos skyrius
Klaipėdos regiono turizmo informacijos
centrai, kelionių agentūros, privatūs
paslaugų teikėjai
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Priemonė
2.1.5. Informacijos apie Šilutės rajono turizmo
išteklius kaimyninėse šalyse (Latvija, Lenkija,
Skandinavijos šalys) teikimas, daugiakalbės
informacijos apimties didinimas
Uždavinys 2.2. Informacijos sklaidos kanalų
didinimas, informacijos vientisumo ir
aktualumo užtikrinimas
2.2.1. Vieningos Šilutės rajono savivaldybės
turizmo informacijos sistemos sukūrimas
(tinklapio www.siluteinfo.lt pagrindu) ir
išplėtimas iki bendrosios turizmo paslaugų
(įskaitant užsakymų sistemą ir turizmo
maršrutų planavimo įrankius) sistemos
2.2.2. Informacijos apie Šilutės rajono
savivaldybės turizmo sektorių priežiūra,
aktualumo užtikrinimas ir patrauklumo
didinimas viešai prieinamuose interneto
šaltiniuose
2.2.3. Turizmo informacijos infrastruktūros
gausinimas, didinant informacijos integralumą
ir sklaidą (interaktyvių stendų/ lentų
įrengimas, informacinių stendų–žemėlapių,
informacinių rodiklių ir ženklų įrengimas)
Uždavinys 2.3. Teminių renginių, informacijos
sklaidos didinimas
2.3.1. Teminių renginių organizavimas,
tradicinių švenčių viešinimo ir informacijos
apimties ir sklaidos didinimas

Įgyvendinimo
laikotarpis,
m.

Lėšų
poreikis,
tūkst. Eur

2015–2020

SB, ES

Priemonės
įgyvendinimą
kuruojanti įstaiga/
asmuo
Šilutės TIC

SB, ES

Turizmo taryba

Šilutės TIC, Planavimo ir plėtros
skyrius, privatūs turizmo paslaugų
teikėjai. Projektas gali būti įgyvendintas
PPP pagrindu

-

Turizmo taryba

Šilutės TIC, Kultūros skyrius

Finansavimo
šaltiniai

12 (per metus)

2017–2020
50

2015–2025

Bendradarbiavimo galimybės
Šilutės rajono savivaldybės
administracija (Kultūros skyrius),
kultūros įstaigos (muziejai, biblioteka,
kultūros centrai ir kt.)

2016–2022

ES, VB, SB,
Planavimo ir plėtros
privačios lėšos skyrius

Ūkio skyrius, kultūros įstaigos
(muziejai, kultūros centrai ir pan.),
privatūs paslaugų teikėjai

-

Šilutės rajono savivaldybės
administracija (Kultūros skyrius),
kultūros įstaigos (muziejai, biblioteka,
kultūros centrai ir kt.), privatūs turizmo
paslaugų teikėjai

130

2015–2025
-

Šilutės TIC
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Priemonė
2.3.2. Bendradarbiavimo tarp savivaldybės,
jos institucijų bei verslo organizacijų
stiprinimas, sąveikos didinimas
2.3.3. Strateginių ir „šakinių“ renginių
vaidmens stiprinimas, gausinant informacijos
teikimą, pritraukiant susijusias Lietuvos ir
tarptautines iniciatyvas
Tikslas 3. Savivaldybės vaidmens stiprinimas,
užtikrinant turizmo sektoriaus tolygią plėtrą
Uždavinys 3.1. Turizmo verslumo skatinimas
3.1.1. Specialių programų, skirtų turizmo
verslo skatinimui, sukūrimas ir vykdymas
Verslo rėmimo fondo turizmo verslo plėtrai
sukūrimas
Programų, skirtų šiam regionui būdingo
tradicinės medžio statybos ir kitų amatų bei
verslų, susijusių su kultūriniu turizmu ir
kultūros paveldo objektų atgaivinimu, plėtotei
sukūrimas ir vykdymas
3.1.2. Gyventojų įsitraukimo į turizmo veiklų
planavimo ir organizavimo procesus
skatinimas
3.1.3. Turizmo tarybos veiklos atnaujinimas

Įgyvendinimo
laikotarpis,
m.

Lėšų
poreikis,
tūkst. Eur

2015–2025

-

Priemonės
įgyvendinimą
kuruojanti įstaiga/
asmuo
Šilutės TIC

-

Šilutės TIC

ES, VB, SB,
privačios
lėšos, LKT

Planavimo ir plėtros
skyrius

SB

Planavimo ir plėtros
skyrius

-

Planavimo ir plėtros
skyrius

Finansavimo
šaltiniai

2015–2025
-

2015–2017

Bendradarbiavimo galimybės
Šilutės rajono savivaldybės
administracija (Kultūros skyrius),
privatūs turizmo paslaugų teikėjai
Šilutės rajono savivaldybės
administracija (Kultūros skyrius),
kultūros įstaigos (muziejai, biblioteka,
kultūros centrai ir kt.), privatūs turizmo
paslaugų teikėjai

Kultūros skyrius, Šilutės muziejus ir
kitos kultūros įstaigos, Turizmo taryba

100

2015–2025
5 (per metus)
2015–2016

-

Uždavinys 3.2. Lankytinų objektų
prieinamumo didinimas
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Priemonė

Įgyvendinimo
laikotarpis,
m.

3.2.1. Pėsčiųjų-dviračių takų sistemos
infrastruktūros plėtra (pagal Strateginio plėtros
plano 3.1.3.1 priemonės priedą)

2015–2025

3.2.2. Kelių infrastruktūros tvarkymas,
gerinant autoturizmo sąlygas ir didinant eismo
saugumą prioritetiniuose autoturizmo keliuose
ir gyvenvietėse (pagal 3.1.1. uždavinį)
2.3.2. Vandens maršrutų panaudojimas
turizmo vystymui

2015–2025

Vandens trasų kokybės gerinimas (valymas,
pakrančių sutvarkymas ir pan.)
Reguliaraus susisiekimo skatinimas maršrutu
Šilutė−Rusnė−Nida
Reguliaraus susisiekimo skatinimas maršrutu
Vilnius−Kaunas−Rusnė−Nida
3.2.4. Papildomos turizmo infrastruktūros
sukūrimas ir plėtra (poilsio, apžvalgos
aikštelės, atokvėpio vietos, automobilių
stovėjimo vietos ir pan.)
Uždavinys 3.3. Turizmo paslaugų ir turizmo
informacijos kokybės gerinimas
3.3.1. Mokymo institucijų įtraukimas į turizmo
paslaugų kokybės gerinimą
3.3.2. Turizmo informaciją teikiančių viešųjų
ir privačių institucijų turizmo statistikos
kompleksiškumo ir prieinamumo didinimas

Lėšų
poreikis,
tūkst. Eur

3500

35800
2015–2025

Finansavimo
šaltiniai

Priemonės
įgyvendinimą
kuruojanti įstaiga/
asmuo
Ūkio skyrius

Bendradarbiavimo galimybės

ES, SB, VB,
Kelių
priežiūros
programa
ES, SB, VB,
Ūkio skyrius
Kelių
priežiūros
programa
ES, SB, VB,
Planavimo ir plėtros
privačios lėšos skyrius

VĮ Klaipėdos regiono keliai

ES, SB, VB,
Planavimo ir plėtros
privačios lėšos skyrius

Ūkio skyrius, Turizmo taryba, privatūs
paslaugų teikėjai

-

Šilutės TIC

-

Šilutės TIC

Šilutės turizmo ir paslaugų verslo
mokykla
Nemuno deltos regioninis parkas,
kultūros įstaigos (muziejai, biblioteka,
kultūros centrai ir kt.), privatūs turizmo

VĮ Klaipėdos regiono keliai

Ūkio skyrius, Lietuvos vidaus vandens
kelių direkcija

5000

2017–2025
550

2017–2020

-

2015–2016
-
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Priemonė

Įgyvendinimo
laikotarpis,
m.

Lėšų
poreikis,
tūkst. Eur

Finansavimo
šaltiniai

Priemonės
įgyvendinimą
kuruojanti įstaiga/
asmuo

Bendradarbiavimo galimybės
paslaugų teikėjai

3.3.3. Privačių ūkio subjekto skatinimas teikti
informaciją ir statistinius duomenis Šilutės
turizmo informacijos centrui

2015–2016

-

Šilutės TIC

-

privatūs paslaugų teikėjai, Turizmo
taryba

2.6. SVARBIAUSIŲ PRIEMONIŲ IŠSKYRIMAS
Atsižvelgiant į 2.5 skyriuje pateiktos lentelės siūlomą įgyvendinimo planą, rekomenduojama atitinkamas priemones įtraukti į savivaldybės
strateginį plėtros planą bei atitinkamo laikotarpio veiklos planus. Taip pat tikslinga užtikrinti, kad šios priemonės būtų įtrauktos į susijusių įstaigų
veiklos planus.
Į strateginius planavimo dokumentus gali būti neįtraukiamos tik tos priemonės, kurių organizavimas numatomas kasmet ar ilgą laikotarpį
(nors tema ir specifika gali būti keičiama kasmet) – tai daugiausia informacijos sklaidos ir gausinimo priemonės.
Dabartiniame galiojančiame Šilutės rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane turizmo ir turizmo verslo plėtrai skiriamas 2.1 tikslas
„Plėtoti kultūrinį ir gamtinį turizmą, panaudojant kultūrinį- istorinį paveldą bei unikalius Pamario krašto gamtos išteklius“, pavienių priemonių galima
aptikti taip pat 3.1 tiksle „Gerinti infrastruktūrą darnoje su gamtine aplinka“.
2.6.1 lentelėje pateikiami pasiūlymai dėl konkrečių Šilutės rajono savivaldybės 2015–2024 m. strateginio plėtros plano korekcijos (1.2 tikslo
priemonių dalies nauja redakcija):
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2.6.1. lentelė. Šilutės rajono savivaldybės 2015–2024 m. strateginio plėtros plano 1.2 tikslo „Plėtoti kultūrinį ir gamtinį turizmą, panaudojant
kultūrinį - istorinį paveldą bei unikalius Pamario krašto gamtos išteklius“ siūloma redakcija
Nr.
1.2.1
1.2.1.1.

Planuojamos lėšos
Matavimo rodiklis
suma,
Pavadinimas
mato
fin. šaltinis
tūkst.
rodiklio pavadinimas
vnt.
Eur
Turizmo produktų ir paslaugų stipinimas, diversifikavimas ir papildomumo užtikrinimas
Turizmo paslaugų įvairovės didinimas:
ES, SB,
15000
Sutvarkytų viešųjų ir
Kv. m
- Šilutės H.Šojaus dvaro pastatų
VB, LKT
privačių pastatų plotas
pritaikymas kultūriniams poreikiams
Sutvarkytų viešųjų
Kv. m
- Šilokarčemos kvartalo patrauklumo
erdvių plotas
didinimas, pritaikymas kultūros ir kitiems
Sutvarkytų ir lankymui
Vnt.
turizmo, gyventojų bendruomeniniams
pritaikytų kultūros
poreikiams
paveldo objektų
- Šilutės kultūros ir pramogų centro
skaičius
paslaugų įvairovės didinimas,
Pritrauktų lankytojų
tūkst.
modernizuojant centro materialinę bazę
skaičius
asmenų
- Šilutės miesto parkų (istorinio bei H.
per
Šojaus dvaro) sutvarkymas, pritaikant
metus
aktyvaus poilsio, sporto ir rekreacijos,
kultūros poreikiams
- Viešosios bibliotekos statinių ansamblio
(Tilžės g. 10 ir Tilžės g. 12) Šilutėje
rekonstravimas ir įrengimas, pritaikant
menų galerijai, edukacijai ir turizmo
komunikacijai
-Viešiesiems poreikiams patalpų
(Neringos g. 2, Rusnė) pritaikymas Salos
etnokultūros ir informacijos centro
kultūros ir turizmo paslaugų plėtrai bei
bendruomenės poreikiams
- Tarptautinio memorialo Macikuose

Atsakingas
reikš
mė

koordinatorius

-

Planavimo
ir plėtros
skyrius

5

vykdytojas
Ūkio skyrius, Šilutės
kultūros ir pramogų
centras, Šilutės F.
Bajoraičio viešoji
biblioteka, Kultūros
skyrius

50

76

Nr.

1.2.1.2

1.2.1.3

1.2.1.4

1.2.1.5

Pavadinimas
įkūrimas ir Šilutės muziejaus filialo (buv.
karcerio) sutvarkymas
Apžvalgos aikštelių ir bokštų įrengimas
Ventės rage, Rusnės saloje, Nemuno
deltos regioninio parko vaizdingose
vietose
Viešųjų turizmo ir susijusių paslaugų
teikėjų paslaugų įvairovės didinimas ir
kokybės gerinimas
- Nemuno deltos regioninio parko
Lankytojų centro infrastruktūros
pritaikymas turizmo veikloms (Rusnė,
Pakalnė): apgyvendinimo, maitinimo,
maršrutų ir ekskursijų, konferencijų ir
mokymo paslaugų organizavimas,
turistinio inventoriaus nuoma
- Muziejų veiklos stiprinimas,
modernizavimas, ieškant naujų paslaugų
teikimo formų ir patrauklumo didinimas
Apgyvendinimo (įskaitant stovyklavietes,
kempingus), maitinimo (įskaitant
kulinarinį paveldą), kitų turizmo paslaugų
teikiančių įstaigų veiklos skatinimas

Viešosios poilsio bendruomeninės

Planuojamos lėšos
suma,
fin. šaltinis
tūkst.
Eur

Matavimo rodiklis
rodiklio pavadinimas

Atsakingas

mato
vnt.

reikš
mė

koordinatorius

ES, SB,
VB,
privačios
lėšos

600

Įrengtų ir lankymui
pritaikytų
infrastruktūros objektų
skaičius

Vnt.

6

Planavimo
ir plėtros
skyrius

ES, SB,
VB, LKT

2100

Turizmo
infrastruktūros įrengtų
ir sutvarkytų objektų
skaičius
Pritrauktų lankytojų
skaičius

Vnt.

3

Planavimo
ir plėtros
skyrius

Tūkst.
per
metus

20

Vnt.

5

Vnt.

2

Tūkst.
per
metus
Kv. m

5

-

ES, SB,

-

4500

Naujai įsteigtų ir
atnaujintų turizmo
paslaugas teikiančių
įstaigų skaičius
PPP pagrindu
įgyvendintų projektų
skaičius
Pritrauktų lankytojų
skaičius
Sutvarkytų viešųjų

-

vykdytojas

Ūkio skyrius,
Nemuno deltos
regioninis parkas,
privatūs paslaugų
teikėjai
Ūkio skyrius,
Nemuno deltos
regioninis parkas,
muziejai

Šilutės TIC

Šilutės rajono
savivaldybės
administracija,
Nemuno deltos
regioninio parko
direkcija, privatūs
turizmo paslaugų
teikėjai

Planavimo

VĮ Vidaus vandenų
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Nr.

1.2.1.6

1.2.1.7

1.2.1.8

Pavadinimas
infrastruktūros plėtra
- Prieplaukų ir susijusios vandens turizmo
bei susisiekimo aptarnavimo
infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas
(Šilininkų, Šyšos kaimo, Lankupių kaime
Minijos ir Klaipėdos (Vilhelmo) kanalo
sandūroje)
- Vidaus vandens vietinių kelių
navigacinių ženklų įrengimas
- Maudyklų ir paplūdimių infrastruktūros
plėtra prie Kuršių marių ties Kintais,
Atmatos upės ties Rusne, Šyšos upės
Šilutės mieste, Kuršių mariose Ventėje
Kasmetinių renginių planų rengimas ir
vykdymas

Teminių objektų įrengimas ir
panaudojimas turizmo, užimtumo
veikloms (pvz., teminiai parkai ir jų
transformacija)

Įdomių, unikalių, kraštui būdingų ir
netradicinių turistinių maršrutų

Planuojamos lėšos
suma,
fin. šaltinis
tūkst.
Eur
VB,
privačios
lėšos

SB, VB,
LKT,
privačios
lėšos,
rėmėjų
lėšos
SB, VB,
LKT,
privačios
lėšos,
rėmėjų
lėšos

ES, SB,
VB, LKT,

-

-

2000

Matavimo rodiklis
rodiklio pavadinimas
erdvių plotas
Turizmo
infrastruktūros įrengtų
ir sutvarkytų objektų
skaičius
PPP pagrindu
įgyvendintų projektų
skaičius
Pritrauktų lankytojų
skaičius
Įrengtų navigacinių
ženklų skaičius
Strateginių renginių
skaičius
Pritrauktų lankytojų
skaičius
Turizmo
infrastruktūros įrengtų
ir sutvarkytų objektų
skaičius
PPP pagrindu
įgyvendintų projektų
skaičius
Pritrauktų lankytojų
skaičius
Turizmo
infrastruktūros įrengtų

Atsakingas

mato
vnt.

reikš
mė

Vnt.

5

Vnt.

2

Tūkst.
per
metus
Vnt.

20

Vnt. per
metus
Tūkst.
per
metus

10

Vnt.

3

Vnt.

1

Tūkst.
per
metus
Vnt.

20

koordinatorius

vykdytojas

ir plėtros
skyrius

kelių direkcija.
Įrengimo ir susijusius
darbus kuruoja Ūkio
skyrius

Kultūros
skyrius

Planavimo
ir plėtros
skyrius

Šilutės TIC, kultūros
įstaigos, privatūs
paslaugų teikėjai
(verslininkai),
asocijuotos
struktūros
Privatūs paslaugų
teikėjai, Ūkio
skyrius, Šilutės TIC

Kultūros
skyrius

Planavimo ir plėtros
skyrius, Šilutės TIC,

5

30

6
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Nr.

1.2.1.9

1.2.1.10

1.2.1.11

1.2.1.12

Pavadinimas
organizavimas
- Nemuno deltos regioninio parko
pažintinių kelių įvairovės didinimas
- Vėtrungių kelio plėtra
- Divyčio kelio populiarumo didinimas
- Kulinarinio paveldo objektų ir maršrutų
gausinimas ir populiarumo didinimas,
įjungimas į Europos kulinarinio paveldo
tinklą
- Kultūrinių, pažintinių trasų ir maršrutų
įvairovės, populiarumo didinimas
(spaustuvininkų, žydų palikimo,
sovietmečio apraiškų ir kt.)
Pamario turizmo klasterio plėtra,
įtraukiant Klaipėdos regiono savivaldybes
(prioritetą teikiant Klaipėdos miesto ir
Neringos savivaldybėms) ir Rusijos
Federacijos Kaliningrado sritį
Susisiekimo ir pramogų oru galimybių
išnaudojimas, panaudojant Šilutės
aerodromo potencialą

Nuotykių/ aktyvaus poilsio/ sveikatinimo
ar pan. parko Nemuno deltos regioninio
parko teritorijoje arba gretimoje
teritorijoje įrengimo skatinimas
Naujų bendradarbiavimo formų,

Planuojamos lėšos
suma,
fin. šaltinis
tūkst.
Eur
privačios
lėšos,
rėmėjų
lėšos

Matavimo rodiklis
rodiklio pavadinimas
ir sutvarkytų objektų
skaičius
Pritrauktų lankytojų
skaičius
Naujų turistinių
maršrutų skaičius
Turizmo maršrutų,
įjungtų į Europos
paveldo tinklus,
skaičius

mato
vnt.

Atsakingas
reikš
mė

Tūkst.
per
metus
Vnt.

20

Vnt.

2

koordinatorius

vykdytojas
kultūros įstaigos,
Nemuno deltos
regioninio parko
direkcija

3

Privačios
lėšos, SB

-

Privačių ir viešųjų
verslo subjektų, naujai
įtrauktų į klasterio
veiklą, skaičius

Vnt.

10

Turizmo
taryba

Šilutės TIC, privatūs
paslaugų teikėjai

VB, SB,
Krašto
apsaugos
ministerija

-

Vnt.

1

Turizmo
taryba

Šilutės aeroklubas,
Krašto apsaugos
ministerija

-

Tūkst.
per
metus
Vnt.

2

Privačios
lėšos, SB

Sutvarkytų turizmo
infrastruktūros objektų
skaičius
Pritrauktų,
aptarnaujamų
lankytojų skaičius
Sutvarkytų turizmo
infrastruktūros objektų
skaičius
Pritrauktų lankytojų
skaičius

Turizmo
taryba

Tūkst.
per
metus
Tūkst.

5

Šilutės TIC, Nemuno
deltos regioninio
parko direkcija,
privatūs paslaugų
teikėjai

Turizmo

Šilutės TIC, Nemuno

-

-

Pritrauktų lankytojų

1

7
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Nr.

1.2.1.13

1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2

1.2.2.3

Pavadinimas
organizacijų paieška, plėtojant įdomius
renginius, sąveikas ir bendradarbiavimo
formas (pvz., sporto šakų atstovų
pritraukimas)
Turizmo objektų įveiklinimas,
panaudojant PPP ir viešąsias paslaugas
teikiančių įstaigų patirtį, žmogiškuosius
išteklius

Planuojamos lėšos
suma,
fin. šaltinis
tūkst.
Eur

Matavimo rodiklis
rodiklio pavadinimas
skaičius

ES, SB,
LKT,
privačios
lėšos

1200

Turizmo
infrastruktūros įrengtų
ir sutvarkytų objektų
skaičius
PPP pagrindu
įgyvendintų projektų
skaičius
Pritrauktų lankytojų
skaičius

mato
vnt.

Atsakingas
reikš
mė

per
metus

koordinatorius
taryba

Vnt.

3

Vnt.

2

Planavimo
ir plėtros
skyrius

vykdytojas
deltos regioninio
parko direkcija,
privatūs paslaugų
teikėjai
Turizmo taryba,
Šilutės TIC, privatūs
paslaugų teikėjai

Tūkst.
20
per
metus
Turizmo produktų ir paslaugų žinomumo (prioritetą teikiant žinomumui už savivaldybės, regiono ribų), populiarumo didinimas
Pamario krašto vizitinės kortelės/ prekės
SB
15
Sukurtas prekės
Vnt.
1
Planavimo Šilutės TIC
ženklo sukūrimas ir panaudojimas viešoje
ženklas
ir plėtros
erdvėje
skyrius
Bendradarbiavimo su Lietuvos turizmo
SB
Turizmo informaciją
Vnt.
15
Šilutės TIC Šilutės TIC
informacijos centrais, kelionių
teikiančių įstaigų, su
agentūromis ir turizmo informaciją
kuriomis palaikomas
teikiančiais privačiais subjektais
glaudus
stiprinimas
bendradarbiavimas,
skaičius
Dalyvavimas mugėse, parodose, turizmo
SB,
6 ( per
Respublikos reikšmės
Vnt., per
5
Turizmo
Šilutės TIC
verslo misijose ir pan. renginiuose,
privačios
metus)
ir tarptautinių turizmo
metus
taryba
platinant informaciją apie Šilutės rajono
lėšos
renginių, kuriose
savivaldybės turizmo išteklius
pristatoma Šilutės
rajono savivaldybės,
skaičius
Paremtų privačių
Vnt.
10
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Nr.

1.2.2.5

1.2.2.6

1.2.2.7

1.2.2.8

1.2.2.9

Pavadinimas

Turizmo, kultūros informacijos (ypač
spausdintinės medžiagos, rašytinio
paveldo) skaitmeninimas, pateikimas
viešose prieigose
Informacijos apie Šilutės rajono turizmo
išteklius kaimyninėse šalyse (Latvija,
Lenkija, Skandinavijos šalys, Vokietija,
Rusija) teikimas, daugiakalbės
informacijos apimties didinimas
Vieningos Šilutės rajono savivaldybės
turizmo informacijos sistemos sukūrimas
(pvz., tinklapio www.siluteinfo.lt
pagrindu) ir išplėtimas iki bendrosios
turizmo paslaugų (įskaitant užsakymų
sistemą ir turizmo maršrutų planavimo
įrankius) sistemos, palaipsniui įjungiant
Pamario turizmo verslo klasterį, kitas
Klaipėdos regiono savivaldybes
Informacijos apie Šilutės rajono
savivaldybės turizmo sektorių priežiūra,
aktualumo užtikrinimas ir patrauklumo
didinimas viešai prieinamuose interneto
šaltiniuose

Turizmo informacijos infrastruktūros

Planuojamos lėšos
suma,
fin. šaltinis
tūkst.
Eur
ES, SB,
VB, LKT

150

ES, SB,
VB,
Turizmo
departamen
tas

12 ( per
metus)

ES, SB,
VB,
privačios
lėšos

50

-

-

ES, VB,

130

Matavimo rodiklis

Atsakingas

mato
vnt.

reikš
mė

paslaugų teikėjų
skaičius
Informacijos šaltinių,
kuriuose pateikta
skaitmeninta
medžiaga, skaičius
Kalbų, kuriomis
pateikiama informacija
apie Šilutės rajono,
skaičius
Metinis spausdintinės
medžiagos tiražas
Sukurta sistema
Viešųjų ir privačių
paslaugų teikėjų,
dalyvaujančių
sistemoje, skaičius

(per 3
metus)
Vnt.

10

Turizmo
taryba

Šilutės TIC, Kultūros
skyrius, kultūros
įstaigos

Vnt.

10

Turizmo
taryba

Šilutės TIC, Kultūros
skyrius, kultūros
įstaigos

Tūkst.
egz.
Vnt.
Vnt.

40
1
60

Turizmo
taryba

Šilutės TIC, Kultūros
skyrius, kultūros
įstaigos, privatūs
paslaugų teikėjai,
Planavimo ir plėtros
skyrius

Informacijos peržiūros
dažnumas

Patikrų
(korekci
jų) sk.
per
metus
Vnt.

4

Turizmo
taryba

Šilutės TIC, Kultūros
skyrius,
Komunikacijos
skyrius

15

Vnt.

15

Turizmo

Šilutės TIC, Kultūros

rodiklio pavadinimas

Tikrinamų
(peržiūrimų) viešųjų ir
privačių informacijos
prieigos vietų skaičius
Įrengtų turizmo

koordinatorius

vykdytojas
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Nr.

1.2.2.10

1.2.3
1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Pavadinimas
gausinimas, didinant informacijos
integralumą ir sklaidą (interaktyvių
stendų/ lentų įrengimas, informacinių
stendų-žemėlapių, informacinių rodiklių
ir ženklų įrengimas)
Teminių renginių, informacijos sklaidos
didinimas

Turizmo verslumo skatinimas
Specialių programų, skirtų turizmo verslo
skatinimui, sukūrimas ir vykdymas
- Turizmo tarybos veiklos atnaujinimas
- Verslo rėmimo fondo turizmo verslo
plėtrai sukūrimas
- Programų, skirtų šiam regionui būdingo
tradicinės medžio statybos ir kitų amatų
bei verslų, susijusių su kultūriniu turizmu
ir kultūros paveldo objektų atgaivinimu,
plėtotei sukūrimas ir vykdymas
Gyventojų įsitraukimo į turizmo veiklų
planavimo ir organizavimo procesus
skatinimas

Vandens kelių panaudojimas turizmo
plėtrai

Planuojamos lėšos
suma,
fin. šaltinis
tūkst.
Eur
SB,
privačios
lėšos
ES, VB,
SB,
privačios
lėšos

-

ES, VB,
SB, LKT,
privačios
lėšos

100

SB

5 (per
metus)

ES, SB,
VB,

5000

Matavimo rodiklis
rodiklio pavadinimas

mato
vnt.

Atsakingas
reikš
mė

informacijos
infrastruktūros
objektų, įsigytos
įrangos skaičius
Kasmetinių „teminių“
renginių skaičius
Pritrauktų lankytojų
skaičius

koordinatorius

vykdytojas

taryba

skyrius,
Komunikacijos
skyrius, privatūs
paslaugų teikėjai

Turizmo
taryba

Šilutės TIC, Kultūros
skyrius,
Komunikacijos
skyrius, kultūros
įstaigos, privatūs
paslaugų teikėjai

Turizmo
taryba

Planavimo ir plėtros
skyrius, Šilutės TIC,
Kultūros skyrius,
Komunikacijos
skyrius, kultūros
įstaigos

Vnt.

5

Tūkst.
Per
metus

10

Paremtų asmenų ir
verslo subjektų
skaičius
Naujai įsteigtų verslų
ir dirbtuvių ar pan.
verslo organizavimo
formų skaičius

Vnt. per
metus

20

Vnt. per
metus

5

Gyventojų,
dalyvaujančių turizmo
skatinimo veiklose
(apklausose,
siūlymuose, idėjų
konkursuose ir pan.),
skaičius
Vandens maršrutų,
kuriais vykdomas

Tūkst.
asmenų
per
metus

10

Planavimo
ir plėtros
skyrius

Šilutės TIC, Kultūros
skyrius,
Komunikacijos
skyrius

Vnt.

3

Planavimo
ir plėtros

Ūkio skyrius, VĮ
Vidaus vandens kelių
82

Nr.

1.2.3.4

1.2.3.5

Pavadinimas
- Vandens trasų kokybės gerinimas
(valymas, pakrančių sutvarkymas ir pan.)
- Reguliaraus susisiekimo kelto linijos
Šilutė−Rusnė−Nida atsiradimo ir veiklos
skatinimas
- Reguliaraus susisiekimo vandens
maršruto Vilnius−Kaunas−Rusnė−Nida
atsiradimo skatinimas
Papildomos turizmo infrastruktūros
sukūrimas ir plėtra (poilsio, apžvalgos
aikštelės, atokvėpio vietos, automobilių
stovėjimo vietos ir pan.)
Turizmo informaciją teikiančių viešųjų ir
privačių institucijų turizmo statistikos
kompleksiškumo ir prieinamumo
didinimas, informacijos teikimas Šilutės
TIC

Planuojamos lėšos
suma,
fin. šaltinis
tūkst.
Eur
privačios
lėšos

Matavimo rodiklis
rodiklio pavadinimas
reguliarus susisiekimas
(turizmo tikslais),
skaičius
Vandens maršrutų ilgis
Sutvarkytų turizmo
infrastruktūros objektų
skaičius

mato
vnt.

Atsakingas
reikš
mė

Km
Vnt.

3

koordinatorius

vykdytojas

skyrius

direkcija

Ūkio skyrius,
Nemuno deltos
regioninio parko
direkcija, privatūs
paslaugų teikėjai,
seniūnijos
Šilutės TIC, Nemuno
deltos regioninio
parko direkcija,
kultūros įstaigos,
privatūs paslaugų
teikėjai

ES, SB,
VB,
privačios
lėšos

550

Sutvarkytų turizmo
infrastruktūros objektų
skaičius

Vnt.

10

Planavimo
ir plėtros
skyrius

-

-

Viešųjų ir privačių
turizmo verslo
subjektų, teikiančių
informaciją Šilutės
TIC (veiklos rodikliai,
statistika), dalis nuo
visų tokių organizacijų

Proc.

70

Turizmo
taryba

Galimybių studijos rengėjai pažymi, kad plėtros planas yra aukštesnio lygio dokumentas, todėl kai kurie pasiūlymai turėtų būti detalizuojami
veiklos planuose, pagal 2.5.2 detalią suvestinę. Pastebėtina ir tai, kad lankytinų objektų prieinamumo didinimas užtikrinamas per Plėtros plano darnaus
susisiekimo priemones − dviračių takų plėtrą, kelių infrastruktūros gerinimą.
Atsižvelgiant į siūlomą atnaujinamą 2.1 uždavinio redakciją, rekomenduojama atsisakyti šių atskirų priemonių kituose uždaviniuose:
Nr.

Pavadinimas

Planuojamos lėšos

Matavimo rodiklis

Atsakingas
83

fin.
šaltinis
ES

suma,
tūkst. Lt
15.000,00

rodiklio
pavadinimas
Sutvarkytas
Šilokarčemos
kvartalas

3.1.1.17

Šilokarčemos kvartalo
sutvarkymas

3.1.2.2

Šilininkų prieplaukos
sutvarkymas

ES

1.800,00

Sutvarkyta
prieplauka

3.1.2.3

Šyšos kaimo prieplaukos
sutvarkymas

ES

2.500,00

3.1.2.4

Vidaus vandens vietinių kelių
navigacinių ženklų įrengimo
projekto parengimas
Vidaus vandens vietinių kelių
navigacinių ženklų įrengimas

SB

Vandens infrastruktūros
vystymas, priežiūra
Vandens infrastruktūros
pritaikymas, kuriant palankią
aplinką gyventojams, turizmui ir
verslui

3.1.2.5

3.1.2.8
3.1.2.9

mato
vnt.
vnt.

reikšmė

koordinatorius

vykdytojas

1

Planavimo ir
plėtros skyrius

vnt.

1

Planavimo ir
plėtros skyrius

Sutvarkyta
prieplauka

vnt.

1

Planavimo ir
plėtros skyrius

85,00

Parengtas techninis
projektas

vnt.

1

Ūkio skyrius

Planavimo ir plėtros
skyrius, Architektūros ir
urbanistikos skyrius,
Ūkio skyrius
Planavimo ir plėtros
skyrius, Architektūros ir
urbanistikos skyrius,
Ūkio skyrius
Planavimo ir plėtros
skyrius, Architektūros ir
urbanistikos skyrius,
Ūkio skyrius
Ūkio skyrius

ES

90,00

vnt.

5

Ūkio skyrius

Ūkio skyrius

SB

90,00

km

30

5.000,00

vnt.

1

Planavimo ir
plėtros skyrius
Planavimo ir
plėtros skyrius

Ūkio skyrius

ES

Navigaciniai
ženklai vietinės
reikšmės vandens
keliuose
Pastatyti
navigaciniai ženklai
Sukurti vandens
maršrutai
Įrengtos
prieplaukos
Vandens kelių
ženklai
Įrengta prieplauka

vnt.

1

vnt.

1

vnt.

1

Planavimo ir
plėtros skyrius

Ženklų įrengimas

vnt.

40

Ūkio skyrius

Planavimo ir plėtros
skyrius, Architektūros ir
urbanistikos skyrius,
Ūkio skyrius
Ūkio skyrius

3.1.2.10

Prieplaukos Lankupių kaime
Minijos ir Klaipėdos (Vilhelmo)
kanalo sandūroje įrengimas

ES

4.000,00

3.1.3.2

Nuorodų į lankytinus objektus
ženklų parengimas

SB

20,00

Planavimo ir plėtros
skyrius, Architektūros ir
urbanistikos skyrius,
Ūkio skyrius
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Taip pat rekomenduojama į kitą uždavinį perkelti šias 1.2 uždavinio priemones:
1. Į 4.1 uždavinį „Plėtoti šiuolaikišką, modernią švietimo sistemą, užtikrinant ugdymo kokybę ir užimtumą“ perkelti priemonės dalį, susijusią su
švietimo ir ugdymo įstaigų sporto aikštynų sutvarkymu:
Nr.
1.2.3.4

Pavadinimas
Sporto aikštynų
sutvarkymas

Planuojamos lėšos
fin.
suma,
šaltinis
tūkst. Lt.
SB
709,00
ES
160,00

Matavimo rodiklis
mato
rodiklio pavadinimas
vnt.
Sporto aikštynų įrengimas
vnt.
Prižiūrimi sporto aikštynai
vnt.

reikšmė
3
28

Atsakingas
koordinatorius
Seniūnijos

vykdytojas
Ūkio skyrius,
seniūnijos

Minėtos priemonės dalį, susijusią su bendruomeninės infrastruktūros aktyviam poilsiui ir rekreacijai sukūrimu ir atnaujinimu, perkelti į 4.2
uždavinį „Užtikrinti sveiką viešąją ir gyvenamąją aplinką bei teikti kokybiškas visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas“
2. Į 4.2 uždavinį „Užtikrinti sveiką viešąją ir gyvenamąją aplinką bei teikti kokybiškas visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas“
perkelti šias priemones:
Nr.
1.2.3.5

1.2.3.3

Pavadinimas
Naujų vaikų žaidimų aikštelių
įrengimas ir turimų
prižiūrėjimas
Rekreacinio sporto vystymo
programos parengimas ir
įgyvendinimą (dviračių takai,
sporto aikštynai, golfo laukai,
žirginio sporto trasos, baseinai,
čiuožyklos ir kita)

Planuojamos lėšos
suma,
fin. šaltinis
tūkst. Lt.
SB
834,00
VB
180,00
ES
61,00
ES

10.050,00

Matavimo rodiklis
mato
rodiklio pavadinimas
vnt.
Esamų aukštelių
vnt./m.
priežiūra

reikšmė
20

Įrengta naujų aikštelių

vnt.

24

Parengta programa
Įrengtų dviračių takų,
sporto aikštynų, golfo
laukų, žirginio sporto
trasų, baseinų, čiuožyklų
skaičius

vnt.
vnt.

1
1

Atsakingas
koordinatorius
Seniūnijos

Planavimo ir
plėtros
skyrius

vykdytojas
Architektūros ir
urbanistikos skyrius,
Ūkio skyrius,
Seniūnijos
Ūkio skyrius, Švietimo
skyrius

85

86

PRIEDAI
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