
 

 

PARENGTA GALIMYBIŲ STUDIJA „TURIZMO VERSLO SKATINIMO SISTEMOS 

SUKŪRIMAS ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ 

 

2015-04-14 savivaldybės tinklapyje buvo skelbta informacija, kad pradėta rengti galimybių 

studija „Turizmo verslo skatinimo sistemos sukūrimas Šilutės rajono savivaldybėje“. 2015-08-07 

įvyko ketvirtasis Darbo grupės susitikimas, kurio metu pritarta parengtai galimybių studijai. 

Galimybių studijos sprendiniams dar turėtų pritarti Šilutės rajono savivaldybės Taryba, koreguojant 

Šilutės rajono savivaldybės 2015–2024 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto 2013 m. spalio 24 

d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-922, 1.2 tikslo priemonių planą. 

Galimybių studija buvo rengiama 3 etapais: 

1. Surinkta medžiaga apie Šilutės rajono savivaldybės turizmo sektoriaus situaciją ir 

įvertintas turizmo išteklių vystymo potencialas, pateiktos išvados (stiprybių, silpnybių, galimybių ir 

grėsmių matricos forma) dėl turizmo ir turizmo verslo sistemos sukūrimo galimybių. 

2. Surinktos informacijos pagrindu bei atlikus turizmo verslo atstovų apklausą apie 

realius turistų ir Šilutės rajono savivaldybės svečius bei jų poreikius, pateikti pasiūlymai dėl 

pagrindinių Šilutės rajono savivaldybės turizmo verslo skatinimo sistemos sukūrimo elementų: 

objektų, maršrutų, turizmo informacijos ir rinkodaros priemonių.  

3. Pateikti pasiūlymai įvertinti finansiniu, laiko ir kitokiais svarbiais įgyvendinimo 

aspektais, pristatyti ir svarstyti Darbo grupėje, formuojant konkrečius pasiūlymus dėl Šilutės rajono 

savivaldybės 2015–2024 metų strateginio plėtros plano koregavimo (taip pasiekiant galimybių 

studijos ir projekto tikslą). 

Į galimybių studijos rengimą ir svarstymą buvo įtraukta visa Darbo grupė, į kurios sudėtį 

įeina Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariai, administracijos darbuotojai, Šilutės turizmo 

informacijos centro bei turizmo verslo atstovai. Pateikti pasiūlymai buvo vertinami ne tik 

administraciniu, bet ir politiniu lygmeniu, rengiant studiją atkreiptas dėmesys tiek į teorinius, tiek į 

praktinius sprendinių įgyvendinimo aspektus. 

Tikimasi, jog galimybių studijoje nurodytų sprendinių įgyvendinimas padės optimaliai 

išnaudoti Šilutės rajono savivaldybės turizmo potencialą, panaudoti istorinį−kultūrinį paveldą, 

rekreacinius gamtos išteklius, plėtoti turistines zonas ir traukos centrus, vystyti turizmo 

infrastruktūrą, skatinti turizmo ir turizmo verslo plėtrą prioritetinėse bei tvaraus vystymo zonose. 

Su parengtu dokumentu galima susipažinti Savivaldybės internetinio portalo www.silute.lt  

nuorodoje “Galimybių studijos“, o savo pagrįstus pasiūlymus, nuomonę ir rekomendacijas pateikti: 

 Šilutės rajono savivaldybės administracijai (raštu), el. paštu Planavimo ir plėtros  

skyriaus darbuotojams: vedėjui Remigijui Budrikuibr@pamarys.lt arba vyr. specialistei Astai 

Jagelavičieneiasta.jagelaviciene@silute.lt. 

 UAB „Eurointegracijos projektai“ atstovei Sofijai Kogans.kogan@eip.lt 

 

Pasiūlymus prašome teikti iki šių metų rugpjūčio 25 d.  

 

Bendrieji duomenys: 

https://www.silute.lt/publ/galimybiu_studijos/Turizmas_Idalis.pdf
Turizmo%20GS_Galutinis%20variantas.docx
http://www.silute.lt/
mailto:br@pamarys.lt
mailto:asta.jagelaviciene@silute.lt
mailto:s.kogan@eip.lt
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Projekto pavadinimas ir kodas Galimybių studijų Šilutės rajono savivaldybėje parengimas  

Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-33-011 

Projekto įgyvendinimo 

pagrindas 

2007−2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 

prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 

administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonė 

VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų 

plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai 

plėtros planai“ 

Už projekto įgyvendinimą 

atsakinga institucija 

Šilutės rajono savivaldybės administracija 

Projekto koordinatorius Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė; 

asta.jagelaviciene@silute.lt 

Galimybių studijos rengėjas UAB „Eurointegracijos projektai“ 

Asmuo kontaktams: vyr. projektų vadovė Sofija Kogan, 

s.kogan@eip.lt; 8 685 13288 

Finansavimas Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų ir Savivaldybės 

biudžeto lėšomis 
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Informaciją pateikė  

Šilutės rajono savivaldybės Planavimo ir plėtros skyrius 

ir UAB „Eurointegracijos projektai 
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