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LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO  

ŠILUTĖS RAJONE PRIEMONIŲ PLANAS  

 

Eil.

Nr. 

Pavadinimas Trumpas aprašymas Įgyvendinanti institucija 

2017 M. 

1.  Tyrimas „Šilutės miesto pastatų 

fasadų spalvinių sprendinių 

projektiniai pasiūlymai“ ir leidinys 

Šilutės miesto architektas Egidijus Vidrinskas parengė 112 

pastatų, esančių Šilutės miesto istorinėje dalyje, fasadų spalvinių 

sprendinių pasiūlymą. Pasiūlymas buvo rengiamas įvertinus 

istorinius, architektūrinius ir kt. tyrimus, atsižvelgiant į miesto 

istorinės dalies vertingąsias savybes, esamą situaciją. Remiantis 

šiuo unikaliu darbu bus galima saugoti Šilutės miesto istorinės 

dalies vertingąsias savybes, telkti miesto įstaigas, gyventojus kartu 

puoselėti miesto savitumą. Planuojama 2018 m. išleisti leidinį, 

kuris būtų  išliekamąją vertę turinti Šimtmečiui dedikuota dovana.  

Šilutės miesto architektas Egidijus 

Vidrinskas, Šilutės rajono 

savivaldybė. 

2.  Iš ciklo „Lietuvos istorijos 

puslapiai“. Kilnojamoji 

dokumentikos paroda „Valdas 

Adamkus  – Lietuvos Respublikos 

Prezidentas, JAV lietuvių 

visuomenės veikėjas, ekologas, 

politikas“ 

Parengiama keliaujanti paroda po VB filialus apie Lietuvos 

Respublikos Prezidentą Valdą Adamkų. Paroda bus pristatoma ir 

eksponuojama VB Juknaičių, Gardamo, Laučių, Saugų, Degučių, 

Ramučių, Kintų, Katyčių, Usėnų, Bikavėnų filialuose.  

Šilutės rajono savivaldybės F. 

Bajoraičio viešoji biblioteka 

3.   Lietuvos valstybingumo atkūrimui 

skirtų medalių, ženkliukų bei pašto 

vokų ir ženklų paroda 

 

Parengiama Lietuvos valstybingumo šimtmečiui skirtų medalių, 

ženkliukų bei pašto vokų ir ženklų paroda iš  asmeninių Prano 

Avižinio ir šviesios atminties Algirdo Červinsko kolekcijų. 

Šilutės rajono savivaldybės F. 

Bajoraičio viešoji biblioteka ir 

partneriai 

4.  Populiarinti išleistą leidinį „Prelatas 

Kazimieras Steponas Šaulys"  

 

Organizuojamas Lietuvos nacionalinio muziejaus išleistos 

Algimanto Katiliaus knygos „Prelatas Kazimieras Steponas 

Šaulys" pristatymas. 

Švėkšnos seniūnas, Šilutės H. 

Šojaus muziejininkė ir partneriai 



5.  Žinių ringai  „Laiko mašina 

šimtmečio greitkeliu!" I turas 

I turas. Surengiamas  Šilutės miesto ir rajono nevyriausybinių 

organizacijų jaunimo žinių ringas, skirtas ugdyti istorinį, kultūrinį, 

pilietinį sąmoningumą ir aktyvumą. Dalyvauja Šilutės rajono 

jaunimas: Šilutės šaulių kuopa, asociacija „Kintų jaunimo klubas“, 

Jaunųjų konservatorių lyga, kitos Šilutės rajono jaunimo 

nevyriausybinės organizacijos. 

Šilutės rajono savivaldybės F. 

Bajoraičio viešoji biblioteka ir 

partneriai 

6.  Moksleivių literatūrinės dirbtuvės 

„Šimtaeilis Tau,  LIE-TU-VA“ 

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį organizuojamos 

Šilutės rajono mokinių literatūrinės dirbtuvės – konkursas 

„Šimtaeilis tau, LIE-TU-VA“. Dirbtuvių metu bendrojo ugdymo 

mokyklų ir gimnazijų mokiniai kuria jungtinį poezijos šimtaeilį, 

kurį autoriai balsu skaitys tarptautinės vaikų knygos mugės 

„Kviečia baltos knygų burės“ metu. Šimtaeilis bus publikuojamas 

leidinuke (jei bus gautas papildomas finansavimas, 2018 m.).  

Šilutės rajono savivaldybės F. 

Bajoraičio viešoji biblioteka,  

Šilutės rajono Švietimo skyrius 

7.  Šilutės rajono seniūnijų sporto 

žaidynės 

Seniūnijų žaidynes planuojama organizuoti vasaros laikotarpiu, 

kiekvienoje seniūnijoje rengiant tam tikros sporto šakos varžybas. 

Varžybų metu bus akcentuojama Valstybės 100-mečio tematika. 

VšĮ „Šilutės sportas“  

8.  Akcija „Nepriklausomybės akto 

kelionė per rajono seniūnijas“ 
 

„Nepriklausomybės akto kelionė per seniūnijas“- jos metu 

seniūnijų bendruomenės neša artėjančio jubiliejaus žinią, 

netradiciškai aplankomos visos 11 seniūnijų, akcijos metu 

akcentuojama Lietuvos Nepriklausomybės akto svarba.   

Šilutės rajono bendruomenės, 

seniūnai, VšĮ „Šilutės sportas“. 

Koordinatorius - Švėkšnos 

seniūnija. Partneriai – kitos rajono 

institucijos. 

9.  Pastatyti paminklą signatarui 

Kazimierui Steponui Šauliui 

Planuojama sutelkus rėmėjų, valstybės, savivaldybės lėšas 2017 

m. pastatyti paminklą signatarui Kazimierui Steponui Šauliui 

Švėkšnoje. 

Privatus rėmėjas, Šilutės rajono 

savivaldybė, Švėkšnos seniūnas, 

kiti rėmėjai ir partneriai 

10.  2017 m. emalio meno  pleneras 

tema „Atvirukas Lietuvai“ 

15-oji emalio meno laboratorijoje dalyvauja įvairių šalių 

menininkai, kuriantys metalo emaliu. Plenero pabaigoje 

pristatoma emalio miniatiūrų paroda „Atvirukas Lietuvai“, naujais 

kūriniais papildoma kultūros centro emalio meno galerijos 

kolekcija. Ruošiamas 15 metų darbų katalogas  „Pamario ženklai“. 

Šilutės r. Kintų Vydūno kultūros 

centras 

11.  Tarptautinis liaudiškos muzikos 

festivalis „Grajikit, Bikavos 

žiogeliai“ ir atminimo ženklo, 

skirto Šimtmečiui, pastatymas 

Tarptautiniame liaudiškos muzikos festivalyje „Grajikit, Bikavos 

žiogeliai“ dalyvauja kolektyvai iš Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos. 

Pagrindinio renginio metu Bikavėnuose bus atidengtas atminimo 

ženklas, skirtas Šimtmečiui.  

Vainuto seniūnas, Senųjų kaimo 

tradicijų kultūros centras ir 

partneriai 

12.  Susitikimas- konferencija 

„Žemaičių Naumiesčio valsčius 

Lietuvos šimtmečio istorijoje" 

Žemaičių Naumiestyje vyks susitikimas - konferencija 

„Naumiesčio valsčius Lietuvos šimtmečio istorijoje“. Žinomi Ž. 

Naumiesčio kraštiečiai, mokslininkai skaitys pranešimus. 

Kraštiečiams bus pristatomas biografinis žodynas „Šilutės kraštas, 

Šilutės rajono savivaldybės F. 

Bajoraičio viešoji biblioteka. 

Projekto partneriai: Šilutės Hugo 

Šojaus muziejaus Žemaičių 



Šimtmečio žmonės“.  Eksponuojama fotografijų paroda „Mažoji 

architektūra Žemaičių Naumiesčio apylinkėse“, projekcija 

„Žemaičių Naumiestis vakar ir šiandien“. Pasitinkant valstybės 

atkūrimo šimtmetį, planuojama išleisti laikraštį „Svečias“ (50 vnt.) 

ir jį pristatyti susitikimo metu. 1911–1914 metais Žemaičių 

Naumiestyje buvo leidžiamas savaitraštis „Svečias“ („Sweczias“), 

kurio leidėjas ir redaktorius buvo evangelikų liuteronų bažnyčios 

mokytojas (kantorius) Frydrichas Megnius. Nuo 2003 m. 

atgaivinta laikraščio „Svečias“ leidyba. Laikraštis išleidžiamas 

tam tikroms progoms paminėti. 

Naumiesčio ekspozicijos 

muziejininkė, Žemaičių 

Naumiesčio gimnazija, Žemaičių 

Naumiesčio kraštiečių draugija, 

asociacija „Žemaičių Naumiesčio 

bendruomenė“ 

 

13.  Protų mūšis Tarptautinei jaunimo 

dienai 

Tarptautinės jaunimo dienos proga planuojama organizuoti protų 

mūšį Šilutės rajono jaunimui, jaunimo organizacijoms, kuriame 

vienas turų būtų skirtas Lietuvos valstybės 100-mečio tematikai. 

Savivaldybės Jaunimo reikalų 

taryba, Jaunimo reikalų 

koordinatorė 

14.  Leidinys „Viliojantis Šilutės 

kraštas“ 

Išleista knyga-fotoalbumas su trumpu Šilutės krašto istorijos ir 

dabarties aprašymu, fotografijomis. 

Komunikacijos skyrius ir 

Redakcinė kolegija 

                                                                                                          2017-2018 M. 

15.  Virtualus enciklopedinis 

biografijų žodynas „Šilutės 

kraštas. Šimtmečio žmonės" 

Renkama informacija apie įžymius, pripažintus mūsų krašto 

žmones (1918 – 2018). Biografijos skelbiamos bibliotekos 

svetainėje www.silutevb.lt 

Šilutės rajono savivaldybės F. 

Bajoraičio viešoji biblioteka 

16.  Strateginiai renginiai - seniūnijų 

šventės „O man geriausia 

Lietuvoj“ 

Kiekvienais metais kultūros centrai, bendruomenės, seniūnai, 

ugdymo institucijos, organizuoja tradicines seniūnijų šventes, 

kuriose 2017-2018 m. viena iš temų bus – Lietuvos valstybės 

šimtmečio akcentai. 

Kultūros centrai, seniūnai,  

bendruomenės, bibliotekos, 

ugdymo įstaigos 

17.  „Šimtmečio laja“  Seniūnijose sodinami Šimtmečio sodai, formuojamos alėjos, 

suteikiami Šimtmečio pavadinimai. 

Seniūnai. Partneriai – 

bendruomenės, ugdymo 

institucijos  

18.  „Tegul ošia ąžuolais mūsų meilė 

Lietuvai" 

Švėkšnos „Saulės" gimnazija (įkurta 1919 metais) planuoja 

įgyvendinti Nepriklausomybės akto signatarų, valstybės kūrėjų ir 

gynėjų atminimą įamžinančius projektus. Pirmoji gimnazija įkurta 

grafo J. Platerio dovanotoje parko teritorijoje. Šiuo metu gimnazijai 

priklauso apie 1ha nenaudojamo žemės ploto. Mokiniai siūlo šiame 

plote įkurti parką ir pradėti nuo Lietuvos atkūrimo šimtmečio 

ąžuoliukų alėjos. Parke vyktų turininga veikla. 

Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ 

gimnazija ir partneriai 

19.  Vydūnas. Asmenybė, epocha, 

kontekstai. I 

Planuojama įrengti rekreacinį taką „Vydūno sveikatos takas“ 

Kintuose ir sukurti bei pastatyti Vydūno memorialinį suolelį. 
Kintų Vydūno kultūros centras. 

Partneriai -Kintų seniūnas ir kiti 

partneriai 

http://www.silutevb.lt/


20.  Rajono mokinių sporto žaidynės Į žaidynių programą įtrauktų sporto šakų (tinklinio, krepšinio, 

pavasario kroso, futbolo ir kt.) varžybos bus vykdomos 2017-2018 

mokslo metų eigoje, skirtingose rajono mokyklose. Finalinis 

žaidynių etapas, į kurį susirinks visų rajono mokyklų atstovai, bus 

vykdomas 2018 m. miesto stadione. Šioje sporto šventėje bus 

išaiškinti geriausi sportininkai ir sportiškiausios mokyklos,  įteikti 

apdovanojimai su Valstybės atkūrimo šimtmečio simbolika.    

Šilutės sporto mokykla ir 

partneriai 

21.  Prelatas K. Šaulys – 

nepriklausomybės šauklys. 

Lietuvos istorijos akcentų ir 

kraštiečių įamžinimas Stemplėse. 

 

1. Įrengti ekspoziciją signatarui K. Šauliui Stemplių Šv. Aloyzo 

bažnyčioje.  

 

Švėkšnos parapija, bendruomenė 

„Gimtinė", Švėkšnos seniūnija, 

muziejininkė, Švėkšnos „Saulės" 

gimnazija 

2. Sutvarkyti teritoriją prie signataro K. Šaulio gimtinės vietos 

Švėkšnos seniūnijoje, Stemplių gyvenvietėje ir pastatyti 

informacinį stendą. 

Švėkšnos seniūnas, Šilutės rajono 

savivaldybės administracija 

 3. Stemplių bendruomenė planuoja įamžinti savo kraštiečius, 

dalyvavusius Lietuvos kariuomenės kūrime, įtvirtinant Lietuvos 

nepriklausomybę 1918-1924 m. ir rezistencinėje kovoje 1944-

1959 m. Atminimo ženklai bus prie signataro Kazimiero Stepono 

Šaulio koplytstulpio Stemplėse akmenų mūro sienoje. 

Stemplių bendruomenė „Gimtinė“, 

Švėkšnos seniūnija, rėmėjai 

2018 M. 

22.  Keliaujanti ekspozicija „Mažosios 

Lietuvos asmenybės  –  lietuvių 

tautos atgimimui“ 

Parengiama keliaujanti paroda su virtualiu pristatymu apie 

Mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjus. Parodoje bus 

pateikta susisteminta foto dokumentinė medžiaga  apie  Mažosios 

Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjus, jų  gyvenimo ir veiklos 

svarbiausius momentus: Mažosios Lietuvos Vyriausiojo gelbėjimo 

komiteto pirmininką ir atstovą Valstybės taryboje, Tilžės akto 

signatarą Martyną Jankų (1858–1946, minimos 160-ąsias gimimo 

metinės), vieną iškiliausių visuomenės, kultūros ir politikos 

veikėją Erdmoną Simonaitį (1888–1969, minimos 130-ąsias 

gimimo metinės), poetą, publicistą, lietuvybės puoselėtoją, 

keliaujančio knygyno įkūrėją Fridrichą Bajoraitį-Paukštelį (1883–

1909, minimos 135-ąsias gimimo metinės), vieną žymesnių ne tik 

Mažosios, bet ir visos Lietuvos tautinio sąjūdžio bei 

valstybingumo kūrimo ir įtvirtinimo epochos žmogų, Klaipėdos 

krašto dvasininką, filosofą Vilių Gaigalaitį (1870–1945), politinį 

ir visuomenės veikėją, laikraštininką, žurnalistą, lietuvybės 

skleidėją Joną Vanagaitį (1869–1946), poetą, visuomenės ir 

Šilutės rajono savivaldybės F. 

Bajoraičio viešoji biblioteka 



politikos veikėją, giesmių kūrėją bei giesmynų sudarytoją Kristupą 

Lekšą (1872–1941). Paroda bus eksponuojama VB Rusnės, 

Juknaičių, Gardamo, Saugų, Kintų, Katyčių, Švėkšnos, Usėnų, 

Vainuto, Žemaičių Naumiesčio filialuose (seniūnijų centruose).  

23.  Žinių ringai  „Laiko mašina 

šimtmečio greitkeliu!" II turas 

II turas. Surengiamas regioninis Šilutės miesto ir Vakarų Lietuvos 

regiono savivaldybių, institucijų atstovų žinių ringas, skirtas ugdyti 

istorinį, kultūrinį, pilietinį sąmoningumą ir aktyvumą. Tai 

intelektualus žaidimas komandoms. Žaidėjai pasitikrins, įtvirtins 

žinias, sužinos naujų dalykų, lavins loginį mąstymą. Jiems reikės 

turėti žinių apie Mažąją Lietuvą, Lietuvos istoriją, kultūrą, muziką, 

paveldą, tradicijas, papročius, žymius krašto žmonėmis, asmenybes 

formavusias Lietuvą pastarąjį šimtmetį, kt. Žinių ringas, skirtas 

ugdyti istorinį, kultūrinį, pilietinį sąmoningumą ir aktyvumą, 

tautiškumo jausmą, įprasminant Lietuvos valstybei reikšmingus 

įvykius. Bus skatinamas bendradarbiavimas su Šilutės rajono, 

vakarų Lietuvos regiono jaunimu, jaunimo nevyriausybinėmis 

organizacijomis, vietos savivaldos institucijomis, politikais, kt. 

Šilutės rajono savivaldybės F. 

Bajoraičio viešoji biblioteka 

24.  Konferencija, skirta prelato, 

Lietuvos Nepriklausomybės akto 

signataro, profesoriaus, 

visuomenės ir valstybės veikėjo 

Kazimiero Stepono Šaulio 

atminimui 

Mokiniai analizuos Lietuvos istoriją, rinks medžiagą ir 

informaciją, organizuos kūrybinių darbų parodas apie Lietuvos 

signatarus, Lietuvos istoriją ir kraštietį signatarą Kazimierą Šaulį. 

Konferencija bus baigiamoji Švėkšnos seniūnijoje organizuojamų 

darbų ir renginių, skirtų Lietuvos šimtmečiui paminėti, dalis. 

Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ 

gimnazija 

25.  Parengti kilnojamąją parodą ir 

išleisti edukacinį leidinį 

„Šimtmečio įvykiai Mažojoje 

Lietuvoje ir senojoje Šilutėje 

Iš muziejaus archyvų parengiama dokumentinė paroda ir 

išleidžiamas edukacinis leidinys, skirtas mokykloms. Kilnojamoji 

paroda keliaus per regiono kultūros, ugdymo institucijas, 

bendruomenes. 

Šilutės Hugo Šojaus muziejus  

26.  Organizuoti Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečio renginius 

Šilutėje. Dalyvauti visuotinėje 

Lietuvos Respublikos vėliavos 

akcijoje 

Visos dienos metu vyks renginiai, sutelkiantys Šilutės krašto 

bendruomenę: „Įsivažiuok“ į Šimtmetį“, „Šimtmečio eilės non-

stop“, „Šimtmečio „fitneso“ banga“, „Repeticija - Šimtadienio 

grilis“, „Šimtmečio dainos – mainomės. Gerai?“ ir kt.   

Šilutės rajono savivaldybė, Šilutės 

kultūros ir pramogų centras, 

Šilutės kamerinis dramos teatras, 

Šilutės H. Šojaus muziejus, Šilutės 

F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 

bendruomenės, ugdymo įstaigos, 

kitos institucijos 

27.  Vasario 16-ajai skirti minėjimai, 

šventės, akcijos seniūnijose 

Įvairūs renginiai vyks kiekvienoje seniūnijoje. Kultūros centrai. Partneriai - 

seniūnai, ugdymo įstaigos, kitos 

institucijos 



28.  Pilietinė akcija „Kelionė su švente“ 2018 m. vasario 16 d. Rusnės, Juknaičių ir Usėnų, Žemaičių 

Naumiesčio autobusų stotelėse dalinamos skrajutes su trumpa 

informacija apie 1918 m.  Vasario 16 - osios  tarybą ir aktą. 

Salos etnokultūros ir informacijos 

centras. Partneriai: Žemaičių 

krašto etnokultūros centras, 

ugdymo įstaigos, bendruomenės 

29.  Akcija! 

Lauko meninės instaliacijos „Aš 

myliu Lietuvą" 

 

Šilutės rajono seniūnijų aikštėse / prie kaimų ir miestelių 

bibliotekų/ parengiamos meninės instaliacijos. 

Seniūnijų bibliotekos kurs meninių instaliacijų  

idėjas ir teiks projektą Lietuvos kultūros tarybai dėl finansavimo. 

Šilutės rajono savivaldybės F. 

Bajoraičio viešoji biblioteka 

30.  Akcija  

„Būk išskirtinis – puoškis 

tautiškai!”  

 

Akcija vyks 2018 metais. Šeimos į valstybines šventes ir minėtinų 

datų renginius bus kviečiami ateiti vilkint tautinį kostiumą arba 

dėvėti tautinio kostiumo detalę.  Visus metus (nuo 2018-02-16) 

kiekvienam atvykusiam į Vasario 16, Kovo 11, Liepos 6 d. renginį, 

vilkint tautinį kostiumą ar turintiems tautinio kostiumo detalę, bus 

kuriama fotosesija ir nuotaikingos nuotraukos patalpinamos centro 

tinklalapyje. 

Šilutės kultūros ir pramogų 

centras, Šilutės H. Šojaus 

muziejus, Šilutės ugdymo įstaigos 

ir partneriai 

31.  Šilutės krašto delegacijos 

dalyvavimas Dainų šventėje 

Vilniuje 

Kūrybiška Šilutės krašto delegacija dalyvaus Pasaulio lietuvių 

dainų šventėje. Joje užsiregistravo dalyvauti daugiau kaip 500 

dalyvių. Dainų šventė-viena iš Vyriausybės programos priemonių. 

Šilutės rajono savivaldybė, Šilutės 

savivaldybės administracijos 

Kultūros, Švietimo skyriai, 

kultūros, švietimo įstaigos 

32.  „Valstybė gyvena mumyse“ Pasinaudojant išsaugotais originaliais Šilutės miesto Garbės 

piliečio Jurgio Plonaičio įrašais, kuriuose įamžinti atsiminimai 

apie valstybės kūrimąsi, veikusias institucijas ir kt. įdomi 

informacija, planuojama išleisti edukacinį kompaktinį diską 

pedagogams, jaunimui, kraštotyrininkams, krašto gerbėjams 

Šilutės rajono savivaldybės F. 

Bajoraičio viešoji biblioteka, 

mokytojas ekspertas Algirdas 

Gečas, Šilutės H. Šojaus muziejus 

33.  Regioninis projektas „Rask 

šimtmečio ženklus“ 

1. Dviračių žygio dalyviai kviečiami  pagal organizatorių sudarytą  

žemėlapį-planą keliauti po Šilutės kraštą ir aplankyti/sutvarkyti 

valstybingumą žyminčius  objektus (pvz. pasipriešinimo judėjimo 

vietos, partizanų palaidojimo, suėmimo  vietos ir pan.).  Bus 

sukurta telefono programėlė ir Facebook profilis, fotonuotraukas 

arba  filmuotą medžiagą dalyviai  pateiks Facebook paskyroje, kur 

socialinio tinklo lankytojai galės dalintis žygio įspūdžiais, siūlyti 

vieni kitiems, ką verta aplankyti ir t.t. 

Šilutės H. Šojaus muziejus. 

Partneris-  Šilutės F. Bajoraičio 

viešoji biblioteka ir filialai 

2.„Rask šimtmečio ženklus „Vėtrungių kelyje“ (Lietuvos kultūros 

kelias). Dviračių žygis per regioną. Pagal Šilutės Hugo Šojaus 

muziejaus specialistų ir partnerių sudarytą  žemėlapį-planą teks 

aplankyti valstybingumą žyminčius  objektus, nuveikti konkrečius 

darbus tam tikrose „stotelėse". 

Šilutės kultūros ir pramogų 

centras. Partneriai - Šilutės Hugo 

Šojaus muziejus, Šilutės F. 

Bajoraičio biblioteka ir  filialai, 



projekto „Vėtrungių kelias“ 

partneriai 

34.  Vydūnas. Asmenybė, epocha, 

kontekstai. II 

Edukacija-interaktyvus žaidimas „Siunčiu žinią“, kuris pradedamas 

2018 m. vasario 16 d., baigiamas liepos 6 d., kviečiant iš Vydūno 

muziejaus išsiųsti sveikinimus vienas kitam, pasidalinant Vydūno 

bei kitų garsių žmonių mintimis, citatomis  apie žmogų, tautą, 

laisvę. Gali būti sukuriamas šablonas ir siunčiamas  socialiniu 

tinklu.  Taip pat žinia siunčiama tradiciniu būdu - atviruku, 

atvirlaiškiu per paštą.   

Šilutės r. Kintų Vydūno kultūros 

centras. Partneriai -  Kintų 

seniūnas, kiti partneriai 

35.  Vydūnas. Asmenybė, epocha, 

kontekstai. III 

Integruotos pamokos, ekskursijos Vydūno muziejuje tema 

„Žmogus sau, tautai, žmonijai". 

Šilutės r. Kintų Vydūno kultūros 

centras. Partneriai -  Kintų 

seniūnas, kiti partneriai 

36.  „Kintų festivalis – dovana 

Šimtmečiui“ 

Viešoji įstaiga „Kintai Arts“ išskirtiniais meniniais projektais, 

menininkų rezidencijų idėjomis garsins Šilutės kraštą ir Lietuvos 

valstybės šimtmetį Lietuvoje ir užsienyje.  

Viešoji įstaiga „Kintai Arts“ ir 

partneriai 

37.  Regioninis konkursas „Pažinsi 

tautosaką – atrasi save“  

Esame stiprūs savastimi, ją stiprinti galime tik skatindami jaunus 

žmones nesigėdyti, o didžiuotis savo tautosaka, amatais, savo 

miestelio ar kaimo močiučių, senelių patirtimi. Vaikai ir jaunimas 

turės galimybę išmoningai atskleisti savo talentą, kūrybiškai 

realizuoti savo sugebėjimus perteikiant močiučių, senelių 

išsaugotą tautosaką. 

Senųjų kaimo tradicijų kultūros 

centras ir partneriai 

38.  Tradicinių amatų stovykla 

vaikams 

Tradiciniai amatai yra išskirtinė mūsų kultūros dalis. Ilgametes 

tradicijas turinti vaikų stovykloje vykstančios edukacijos  priartina 

jaunąją kartą prie  išsamesnio savo krašto tradicijų, amatų 

pažinimo, lavina kūrybiškumą. 

Senųjų kaimo tradicijų kultūros 

centras ir partneriai 

39.  Spektaklis - apybraiža „Laisvės 

paženklinti 

Pirmųjų Lietuvos prezidentų dialogas (pamąstymai) apie laivės 

svarbą dabartiniame pasaulyje. 

Šilutės kamerinis dramos teatras 

40.  ,,Martynas Mažvydas – mūsų 

kraštietis“ 

2018 metais gegužės 12 dieną sukanka 455 metai nuo M. Mažvydo 

mirties. Tą dieną organizuosime M. Mažvydo pagerbimo renginį 

prie paminklinio akmens.  

Žemaičių krašto etnokultūros 

centras. Partneris -  Šilutės F. 

Bajoraičio viešoji biblioteka 

41.  Respublikinis piešinių konkursas 

„Mano šalies gimtadienio tortas“  

Mokinių kultūrinės - edukacinės programos bus vykdomos 

įvairiais lygmenimis, organizuojant renginius muziejuose, 

dvaruose, bažnyčiose ir ugdymo įstaigose. Mokiniai plenerų metu 

giliau susipažins su savo krašto tautiniu folkloru. 

Šilutės meno mokykla 

42.  Kūrybinių darbų konkursas „Čia  

Lietuva, čia  mano namai“ 

Švietimo įstaigų bendruomenės kurs ir pateiks konkursui 1-3 

kūrybinius darbus laisvai pasirinkta technika (skulptūra, tapyba, 

Šilutės rajono savivaldybės 

Švietimo skyrius, ugdymo 

institucijos 



piešiniai, instaliacijos, ir kt.). Bus organizuota paroda, laureatų 

darbai eksponuojami Savivaldybėje.    

43.  Klaipėdos ir Žemaitijos krašto 

mokyklų festivalis konkursas 

„Muzikuokime drauge"  

Projekte dalyvaujantys mokiniai pristatys netradicinius 

ansamblius, geriau pažins ir patys pristatys lietuvių muziką. Bus 

privaloma atlikti lietuvių kompozitoriaus kūrinį. 

Šilutės meno mokykla 

44.  Konferencija „Tautinė muzika ir 

dabartis" apie Šilutės krašto vaikų 

muzikinio, meninio auklėjimo 

problemas, pasiekimus 

Konferencijoje dalyvaus buvę Šilutės meno mokyklos auklėtiniai, 

dabar garsinantys ne tik Pamario kraštą, bet ir Lietuvą.  

Šilutės meno mokykla 

45.  Fanfarinio orkestro „Pamarys" ir 

choreografinės grupės „Pamarietė" 

jubiliejinis dvidešimtmečio 

koncertas „Lietuvėle tu mana" 

Orkestras su choreografine grupe atsakingai propaguoja lietuvių 

kompozitorių kūrinius, į savo kolektyvus įtraukdami  jaunimą. 

Kolektyvai puikiai reprezentuoja Šilutę. 

Šilutės meno mokykla 

46.  Šimtmečio įprasminimas Šilutės 

miesto erdvėse ir virtualioje 

aplinkoje bei įvairiose veiklose su 

užsienio partneriais, šilutiškiais 

užsienyje 

Įprasminti Šimtmečio jubiliejų miesto erdvėse, panaudojant 

meninius ženklus, skverų pavadinimus ir kt. Reklamuoti Šimtmetį 

Savivaldybės partneriams, įtraukti juos į veiklas. Užmegzti ir 

palaikyti ryšius su šilutiškių bendruomenėmis užsienyje. Tai 

dalyvautume Vyriausybės programoje, įgyvendintume priemonę 

„Dalyvauti, organizuoti Lietuvos dovanų teikimą pasauliui, kad 

per jas būtų perduota žinia apie Lietuvą (užsienio lietuvių 

bendruomenių savanoriškos veiklos ir Lietuvos dovanos užsienio 

valstybėms ir miestams)“. 

Šilutės rajono savivaldybė, 

rėmėjai, partneriai 

47.  Dalyvauti nacionaliniame 

seniūnijų konkurse „Valstybę 

kuriame mes“  

Tai Vyriausybės programos priemonė - aktyvumą ir 

bendruomeniškumą skatinantis projektas, skirtas aktyviausioms ir 

bendruomeniškoms  seniūnijoms įvertinti. 

Šilutės rajono seniūnijos, Šilutės 

rajono savivaldybė. 

 


