
 

PATVIRTINTA 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

2020  m.               d.      

sprendimu Nr.  

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS HUGO ŠOJAUS MUZIEJAUS VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

 

 

Prioritetinis tikslas 

Siekti muziejaus rinkinių efektyvesnio kaupimo, saugojimo ir sklaidos, kuriant istorinę savimonę 

formuojančias, visuomenę pažinimo procese dalyvauti skatinančias bei krašto istoriją ir paveldą 

reprezentuojančias ekspozicijas, parodas; didinti muziejaus teikiamų paslaugų kokybę, jų  

pasiekiamumą, stiprinant kūrybiniais mokymo ir mokymosi principais pagrįstą edukacinę veiklą, 

kuri atitiktų įvairių visuomenės grupių poreikius ir lūkesčius.     

 

 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 
Adresas: Lietuvininkų g. 4, LT- 99185, Šilutė 

Tel. +370 441 62 207 

El. paštas info@silutesmuziejus.lt 

www.silutesmuziejus.lt 

Įstaigos struktūra  

 

                        Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas vyriausias fondų 

saugotojas

Mokslinių muziejinių 

tyrimų skyriaus 

vedėjas

Muziejininkas- 

istorikas

Muziejininkas -

etnografas

Viešųjų ryšių skyriaus 

vedėjas

Materialinio ir 

techninio aprūpinimo 

skyriaus vedėjas, 

archyvaras -

dokumentų valdymo 

specialistas

Muziejinių projektų 

vadovas-edukatorius

Dailininkas-parodų 

organizatorius

IT specialistas

Restauratoriai

Žemaičių Naumiesčio 

muziejininkas

Švėkšnos 

muziejininkas

Ūkvedys

Salių prižiūrėtojai

Darbininkas

Valytoja

PATVIRTINTA

Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 

direktorės 2020m. sausio 2 d. 

įsakymu P1-1

SUDERINTA: Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, 2020 m. sausio 2 d.

 
 

Šilutės Hugo Šojaus muziejaus vadovo ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos muziejų įstatymu ir tipinėmis muziejaus veiklos metinės ataskaitos formomis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. VĮ-33.  
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Šilutės Hugo Šojaus muziejaus vadovo ataskaita teikiama Šilutės rajono savivaldybės tarybai 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 dalies 19 ir 20 punktais 

ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T1-204 „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės biudžetinių įstaigų ir valdomųjų įmonių 2019 metų veiklos ataskaitų pateikimo 

Šilutės rajono savivaldybei grafiko patvirtinimo“. 

 

BENDROSIOS ŽINIOS 

Šilutės rajono savivaldybės Hugo Šojaus muziejus – biudžetinė įstaiga, įregistruota 

Juridinių asmenų registre, kodas 190704770. Muziejus įsteigtas 1948 m., o jo ištakos siejamos su 

XIX a. pabaigoje Šilutės dvare dvarininko dr. Hugo Šojaus (1845–1937) įkurtu pirmuoju 

Klaipėdos krašte privačiu muziejumi. Pagrindinė veiklos rūšis – muziejinė veikla. Be pagrindinių 

patalpų Šilutėje (Lietuvininkų g. 4), muziejus veiklą vykdo: patalpose, esančiose Vilties g. 1, 

99156, Macikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav.; patalpose, esančiose Bažnyčios g. 9A, 99383, 

Švėkšnoje, Šilutės raj. sav.; patalpose, esančiose Pergalės a. 17, 99207, Žemaičių Naumiestyje, 

Šilutės raj. Sav. 

Muziejus savo veiklą vykdo vadovaudamasis Šilutės Hugo Šojaus muziejaus nuostatais, 

patvirtintais Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-980 „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės Šilutės Hugo Šojaus muziejaus nuostatų patvirtinimo“, Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais ir mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais.  

Muziejaus veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas, Lietuvos 

Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos autorinių 

teisių ir gretutinių teisių įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 

ĮV-716 patvirtinta Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-884 patvirtintos 

Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklės ir kiti įsakymai, teisės aktai 

bendrosios kultūros ir savivaldybės muziejų klausimais.  

Muziejus savo veikloje atsižvelgia į Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) dokumentus 

(Statutą, Etikos kodeksą) ir rekomendacijas.  

Šilutės savivaldybės Hugo Šojaus muziejus įsigyja ir kaupia, tiria, konservuoja, 

eksponuoja bei populiarina muziejines kultūros vertybes, kurios atspindi reprezentacines Šilutės 

rajono ir etnografinio Mažosios Lietuvos regiono dvasines ir materialines vertybes. Muziejus 

užtikrina sukauptų muziejinių vertybių apskaitą, tinkamas saugojimo sąlygas, jų apsaugą, 

konservavimą bei restauravimą, tiria ir sistemina sukauptus rinkinius, sudaro sąlygas saugomas 

vertybes viešai naudoti: rengia parodas ir ekspozicijas, publikuoja tyrinėjimų rezultatus, 

organizuoja renginius, vykdo muziejines švietimo programas, rengia, leidžia ir platina su krašto 

istorija susijusius spaudinius ir elektronines laikmenas, įgyvendina kultūrinio bendradarbiavimo 

projektus, atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.  

 

PRIORITETINIAI TIKSLAI 

 

1. Siekti muziejaus rinkinių efektyvesnio kaupimo, saugojimo, apskaitos ir jų sklaidos 

visuomenei.  

2. Kurti istorinę savimonę formuojančias, visuomenę pažinimo procese dalyvauti skatinančias, 

krašto istoriją ir paveldą reprezentuojančias šiuolaikines ekspozicijas, parodas.  
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3. Didinti muziejaus teikiamų paslaugų kokybę ir pasiekiamumą, stiprinti kūrybiniais mokymo ir 

mokymosi principais pagrįstą edukacinę veiklą, kuri atitiktų įvairių visuomenės grupių poreikius 

ir lūkesčius.   

4. Skatinti ir planingai įgyvendinti muziejaus darbuotojų gebėjimų ugdymą ir kvalifikacijos 

tobulinimą. 

MUZIEJAUS VEIKLOS KRYPTYS. VYKDOMOS PROGRAMOS 

I. Rinkinių kaupimas ir saugojimas.  

II. Muziejaus administravimas ir kultūrinių paslaugų teikimas.                                                                                      

III. Finansavimas. 

 

I. RINKINIŲ KAUPIMAS IR SAUGOJIMAS 

 

UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

 

 

Nr. 
Veiklos 

funkcijos 
Vertinimo kriterijus 

1 2 3 

 Kaupti 

muziejines 

vertybes, 

formuoti 

muziejaus 

rinkinius, 

vykdyti jų 

apskaitą; 

užtikrinti 

tinkamas 

sąlygas jų 

saugojimui 

Muziejinės vertybės. Muziejus pagal eksponatų skaičių priklauso 3 muziejų 

grupei.  

2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis muziejuje yra saugoma 62 646 

eksponatų (2018 m. – 61 770), kurie suskirstyti į 17 rinkinių: istorinės 

raštijos, naujausių laikų raštijos, numizmatikos, bonistikos, faleristikos, 

fotografijos, istorinių eksponatų, gamtos, ginklų, asmenų fondus (Kalv., 

Kurš., Kybr., Ban.), archeologijos, brangiųjų metalų, etnografijos, liaudies 

meno, dailės, filatelijos, negatyvų. Yra 10 ekspozicinių salių, 15 saugyklų. 

Per ataskaitinius metus muziejininkai surinko ir muziejaus fondus papildė 

925 muziejinės vertės daiktais (2018 m. – 1076) (per pastaruosius trejus 

metus įsigytų eksponatų skaičius nurodomas 1 diagramoje). 2019 metais 

nupirkta 32 eksponatai už 1083 Eur (2018 m. 16 eksponatų nupirkta už 1243 

Eur). 925 eksponatų įvertinta tikrąja verte (2018 m. įvertinti 1076 vnt. 

eksponatai, jų tikroji vertė – 11 508,3 Eur. Per metus muziejininkai 

pervertino 872  eksponatus (2018 m. – 894, buvusi vertė – 894 Eur), į 

buhalterinę apskaitą įrašyta tikroji vertė – 21 932,91 Eur. 

 • Per metus patikrinta 4678 ( 2018 m. – 2932) muziejinės vertės daiktų, 

surašyti 4 eksponatų būklės patikrinimo aktai. Aptarnauta 83 fondų 

lankytojai, kuriems suteikta įvairi informacija, išduota eksponatų 

skaitmeninių vaizdų, pateikta istorinių šaltinių ir kt. 

 • Per metus naujai gauti 473 eksponatai įrašyti į GEK (gaunamų eksponatų 

knygą), kiekvienam jų suteikiant inventorinį numerį (2018 m. – 449). Visi 

eksponatai nuvalyti, įdėti į vokus, aplenkti, padėti į nuolatines saugojimo 

vietas saugyklose, pažymint jų saugojimo vietas inventorinėje knygoje, 

kartotekoje ir rinkinio topografiniame apraše. 

 • Iš viso muziejuje suinventorinti 53 697 eksponatai, per ataskaitinius metus 

suinventorintas  1653 eksponatas (2018 m. – 1861), nurašyti 49 eksponatai.                                                                                                 

2019 metais muziejaus rinkiniai papildyti 925 eksponatais (2018 m. – 1076), 
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iš jų 667 eksponatai dovanoti, 173 perduoti iš archeologinių kasinėjimų, 53  

eksponatai gauti iš neinventorinto fondo, 32 eksponatus muziejus įsigijo iš 

uždirbtų lėšų. Eksponatai suskirstyti į pagrindinį fondą (GEK, 473 vnt.) ir 

pagalbinį fondą (Pg, 452 vnt.). Šiais eksponatais papildyti etnografijos, 

raštijos, dailės, fotografijos, numizmatikos, bonistikos, filatelijos, 

archeologijos ir istorinių eksponatų rinkiniai.   Buvo nuolat atliekami valymo 

ir dezinfekcijos darbai visose muziejaus saugyklose ir ekspozicijose, vykdyta 

patalpų drėgmės bei temperatūros režimo stebėsena. 

 • Pastarųjų trejų metų lėšos, skirtos eksponatams įsigyti, nurodomos 2 

diagramoje.          

Restauruoti, konservuoti, prevenciškai konservuoti eksponatai. Muziejuje 

per 2019  metus iš viso prevenciškai konservuoti, konservuoti ir restauruoti 

274 eksponatai (2018 m. – 92), dar 628 eksponatus reikia prevenciškai 

konservuoti, konservuoti ir restauruoti. Tekstilės restauratorė konservavo 27  

eksponatus, prevenciškai konservavo 103 vnt.; metalo restauratorius 

prevenciškai konservavo 11 vnt., konservavo 28 eksponatų; dokumentų 

restauratorė restauravo 2 eksponatus, konservavo 13 vnt., prevenciškai 

konservavo 50 naujai gautų eksponatų. 

 • 2019 m. restauruoti 4 eksponatai (2018 m. – 4). (2 vnt. restauravo Šilutės 

Hugo Šojaus muziejaus dokumentų restauratorė, kitus 2 vnt. – Lietuvos 

nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Informacinių išteklių departamento 

Restauravimo ir konservavimo skyriaus restauratorė.)  

 • 2019 m. Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Informacinių 

išteklių departamento Restauravimo ir konservavimo skyriuje restauruoti 2 

jūriniai žemėlapiai iš H. Šojaus kolekcijos. Restauratorė Asta Vasiliauskaitė 

(dirbanti pagal individualios veiklos pažymėjimą) ištyrė ir konservavo 40 

archeologijos pagrindinio fondo eksponatų iš Žemaičių Naumiesčio 

ekspozicijos ir Šilutės Hugo Šojaus muziejaus rinkinių. 

3 diagramoje pateikiama pastarųjų trejų metų restauruotų, konservuotų 

eksponatų kiekis. 

Kultūros vertybių vertinimas. Pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

įsakymą „Dėl muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo 

tikrąja verte metodikos patvirtinimo“ (2015 m. sausio 7 d. Nr. ĮV) Šilutės 

Hugo Šojaus muziejuje per ataskaitinius metus įvertinta 1797 eksponatų 

(2018 m. – 1970), bendra įvertintų eksponatų vertė – 33 441,21 Eur. Parengti 

5 įvertintų (pervertintų) muziejinių vertybių (eksponatų) sąrašai. 

 • Aptarnauti 83 fondų lankytojai, kuriems suteikta įvairi informacija, išduota 

eksponatų skaitmeninių vaizdų, pateikta istorinių šaltinių ir kt. 

Skaitmeninimas. LIMIS (Lietuvos integralioje muziejų informacinėje 

sistemoje) toliau pildoma Šilutės Hugo Šojaus muziejaus skaitmeninė 

eksponatų duomenų bazė. Šioje sistemoje iš viso suskaitmeninta 4501 vnt. 

eksponatų. Per ataskaitinius metus suskaitmenintų eksponatų skaičius – 647 

vnt. (2018 m. – 998 vnt.). 

647 vnt. eksponatų viešinami elektroninėje LIMIS paieškų sistemoje 

(www.limis.lt), www.epaveldas.lt, www.europeana.eu 

 

   

 

 

 

 

http://www.limis.lt/
http://www.epaveldas.lt/
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO04fN-K3nAhVjo4sKHdrKCPwQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.europeana.eu%2Fportal%2Flt&usg=AOvVaw3kSM0xGSmI7a5MvQjb3hOI
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1 diagrama 

 

 

2 diagrama                      
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3 diagrama  

 

  

 Vykdyti 

sukaupto 

kultūros 

paveldo 

sklaidą, rengti 

nuolatines ir 

laikinas 

ekspozicijas, 

parodas, 

organizuoti 

įvairius 

renginius, 

edukacines 

programas 

 Lankytojai. Per 2019 metais Šilutės Hugo Šojaus muziejaus ekspozicijas, 

parodas, įvairius renginius aplankė 16 600 lankytojų (2018 m. – 13 572) 

atvykusių iš Lietuvos, Latvijos ir kt. šalių; 

Skaičius, lyginant su 2018 m., išaugo 22 procentais. Uždirbta 28 329,06 Eur  

specialiųjų lėšų (2018 m. – 27 959,78 Eur), t. y. 1 procentu daugiau nei 2018 

metais. Šilutės Hugo Šojaus muziejaus ekspozicijose apsilankė 12 474 

lankytojai; Švėkšnos ekspozicijoje – 3460 lankytojai; Žemaičių Naumiesčio 

ekspozicijoje – 452 lankytojai; Macikų ekspozicijoje – 214 lankytojai. 

Muziejaus ekspozicijoje 2019 m. buvo priimta 214 ekskursijų grupių (2018 

m. – 265) (Šilutėje muziejininkai pravedė 155, Macikuose 13, Ž. 

Naumiestyje 7, Švėkšnoje 39 ekskursijas). Pastarųjų trejų metų lankytojų 

skaičius ir uždirbtos specialiosios lėšos nurodomos 4 ir 5 diagramose.                                                            

Lankytojų patogumui muziejaus ekspozicijos vasaros sezono metu dirba 

visas savaitės dienas, išskyrus pirmadienį. Ekspozicijos buvo atviros 

valstybinių švenčių metu: Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo 

dieną, Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Lankytojus 

priėmėme ir rugpjūčio 15-ąją. Muziejuje atnaujinta ekspozicija „Miestiečio 

buitis“; pristatytos 2 ekspozicinės salės, kuriose eksponuota A. Vasiljevo 

kolekcijos paroda „Mada tarpukario metais 1918–1938“. 2019 m. gruodžio 

mėnesį, vykdant ekspozicijų koncepcijos ir vidaus dizaino projektą, įrengtos 

pakabinimo ir apšvietimo sistemos, lankytojams atvertas Kalėdų Senelio 

edukacinis kambarys (aplankė 245 lankytojai), dvaro fotoateljė paslaugomis 

pasinaudojo 186 lankytojai. Taip pat atnaujinta muziejaus parko 

infrastruktūra: perdažyti suolai, suformuoti gėlynai.                                      

Parodos ir renginiai. Per ataskaitinius metus Šilutės Hugo Šojaus muziejuje 

vyko 36 renginiai ir 36 parodos (2018 m. – 39 renginiai ir 22 parodos). 

Organizuoti įvairios tematikos renginiai: pristatymai, parodų autorių 

susitikimai su visuomene, rengti autoriniai kūrybos vakarai, koncertai, knygų 

pristatymai, seminarai. Renginių lankytojų skaičius – 2590 (2018 m. – 1781).      

Viena iš krypčių – lankytojams pristatyti profesionalių dailininkų parodas. 

Kartu su ekspoziciniais padaliniais 2019 m. buvo surengtos 36 parodos, 

atidarymo metu jas aplankė 1851 lankytojas (iš viso parodas matė 11 940 

lankytojai). Gautos pajamos: už bilietus – 11 043,50 Eur, už gido paslaugas – 

1287 Eur. 2019 metais  išaugo lankytojų skaičius, kurie Šilutės Hugo Šojaus 

muziejaus parengtas kilnojamąsias parodas aplankė kitose vietose. Vainuto 



7 

 

seniūnijos salėje buvo eksponuojama paroda „Miestas, kur vanduo ir žmonės 

kuria gyvenimą“. Parodą aplankė 166 žmonės. Paroda „Šilutės raida. 

Miestas, kur vanduo ir žmonės kuria gyvenimą“ buvo eksponuojama 

Bikavėnuose, Senųjų kaimo tradicijų kultūros centre, ją aplankė 44 žmonės.  

Žemaičių Naumiestyje, ant Žaliojo kalno vykusios Mykolinių ir rajono 

ūkininkų šventės metu pristatytą vienos dienos parodą iš Šilutės Hugo Šojaus 

muziejaus fondų „Kam ką naudojome“ aplankė 40 žmonių. Rambyno 

regioninio parko direkcijoje buvo eksponuojama paroda „Išnykęs ir 

dingstantis paveldas – Mažosios Lietuvos liuteronų bažnyčios“. Ją aplankė 

1200 žmonių. Lietuvos Respublikos Seime eksponuota paroda „Virsmas 

Žemaičiais: archeologijos apžvalga“, skirta Žemaitijos metams paminėti. 

Parodą aplankė 1222 žmonės.  

 • Minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo gimtadienį, muziejuje sulaukėme 

185 žmonių, net 123 mažiausieji lankytojai dalyvavo muziejininkų 

parengtose edukacijose.   

 • Antrus metus muziejuje eksponuojama paroda iš A. Vasiljevo fondų. 

„Madą tarpukario metais 1918–1938“ per keturis mėnesius aplankė 3706 

asmenys (2018 m. – 3687). 

6 diagramoje pateikiamos paskutiniaisiais metais surengtos parodos.  

 • Trijų šimtų lankytojų šiemet sulaukta ir tarptautinėje akcijoje „Muziejų 

naktis“, kurios metu miestiečius ir svečius pakvietėme dalyvauti baltojoje 

vakarienėje „Kai dvare žiedais sninga“.  

 • Kasmetinėje Šilutės miesto šventėje, kurioje muziejininkai pristatė 

seniausius lietuvininkų krašto amatus, kulinarinio paveldo ypatumus, 

edukacinėmis programomis taip pat domėjosi 303 žmonės.                                   

• Didelį dėmesį Šilutės Hugo Šojaus muziejus, remdamasis Šilutės rajono 

savivaldybės 2015–2024 metų strateginiu planu, skiria strateginiams ir 

tradiciniams renginiams, – Šilutės krašto bendruomenei kasmet pristatomi 

eksponatai, kuriuos muziejus įsigijo per einamuosius metus. Toks padėkos 

vakaras rengiamas bendruomenės nariams ir muziejaus bičiuliams, 

dovanojusiems eksponatus muziejui. Šis renginys visada rengiamas 

Klaipėdos krašto prisijungimo dienai paminėti. Gedulo ir vilties diena 

(birželio 14-oji), Juodojo kaspino diena (rugpjūčio 23-oji) ir Mažosios 

Lietuvos genocido diena (spalio 16-oji), muziejaus strategijoje išskirtos kaip 

minėtinos datos, sulaukia vis daugiau muziejaus lankytojų, ypač kai 

pasiūloma kitokių renginio formų.  

•2019 metais Muziejuje minėta oficiali Kraštotyros muziejaus įkūrimo data. 

Dienos metu sulaukta net 157 lankytojų, vakariniame atsiminimų ir muzikos 

vakare dalyvavo 78 muziejaus draugai. Kaip ir praėjusiais metais, 

baigiamieji metų renginiai – advento vakarai, futuristinių eglių kiemo ir 

tradicinės alėjos atidarymas – sulaukė daugybės lankytojų ir dalyvių 

Mažiausiuosius lankytojus 2019 metais kvietėme  į Kalėdų Senelio kambarį.     

• 7 diagramoje pateikiama pastarųjų trejų metų muziejaus renginių 

lyginamoji lentelė.                                                                                                       

Edukacinė veikla. Strateginis Hugo Šojaus muziejaus tikslas – modernus, 

atviras, patrauklus, nacionalinio identiteto, dvasinio ir kultūrinio paveldo 

išsaugojimą ateinančioms kartoms užtikrinantis bei aktyviai į Europos ir 

pasaulio kultūrinį gyvenimą įsitraukiantis muziejus. Viena iš pagrindinių 

muziejaus funkcijų – tinkamas lankytojų aptarnavimas. Ypač didelis 

dėmesys skiriamas edukacinių užsiėmimų ir ekskursijų vedimo kokybei. 

Edukacijomis siekiama pritraukti įvairių tikslinių lankytojų grupes, jas sieti 

su moksleivių ugdymo, neformaliojo švietimo, suaugusiųjų mokymo 

https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmtL-Gi5rfAhVGBiwKHRcSCI4QFjACegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fkulturosuostas.lt%2F2018%2F05%2F16%2Ftarptautines-akcijos-muzieju-naktis-programa-geguzes-19-d%2F&usg=AOvVaw2fM12MPX1QJTIbI1A5gD-d
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmtL-Gi5rfAhVGBiwKHRcSCI4QFjACegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fkulturosuostas.lt%2F2018%2F05%2F16%2Ftarptautines-akcijos-muzieju-naktis-programa-geguzes-19-d%2F&usg=AOvVaw2fM12MPX1QJTIbI1A5gD-d
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programomis.  Šiuo metu muziejuje parengta net 47 edukacinių užsiėmimų 

temos, per ataskaitinius metus muziejininkai lankytojams pasiūlė 7 naujus 

edukacinius užsiėmimus skirtingomis temomis, 5 iš jų bus vykdomi nuolat. 

Iš viso 2019 m. muziejuje pravesti 232 (2018 m. – 238) edukaciniai 

užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 5238 asmenys, uždirbta 11 494 Eur 

specialiųjų lėšų (2018 m. – 11 654). Daugiausia dėmesio sulaukė edukaciniai 

užsiėmimai „Rytprūsių dvaro etiketas“ (42 užsiėmimai, 724 lankytojai), 

„Lietuvininkų kulinarinis paveldas“ (29 užsiėmimai, 714 lankytojai), „Žaislų 

istorija“ (25 užsiėmimai, 536 lankytojas). Mažiausiems lankytojams skirtame 

Kalėdų Senelio kambaryje per tris savaitgalius apsilankė 245 vaikai.                       

• Edukacinių užsiėmimų ir dalyvių skaičius nurodomas 8 diagramoje.  

 

 

 

 
4 diagrama  

 

 

 
5 diagrama  
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6 diagrama  

 

 

 

 
7 diagrama  
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8 diagrama  

 

 

 

Įstaigos tarybos veikla 

 

2019 metais buvo surengti 3 muziejaus tarybos posėdžiai 

Svarstyta Nutarta 

1. 2019-01-04                                      

Muziejaus statistinė ir vadovo veiklos 

ataskaita;                                    

Evelyn Jovanovič dovanotų eksponatų 

atsiėmimas. 

 

1. Pritarti statistinei ir vadovo veiklos ataskaitoms.                             

2. Evelyn Jovanovič parašyti raštą, nurodant, jog pagal 

Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus, 

reglamentuojančius muziejaus veiklą, dovanoti ir 

registruoti eksponatai yra valstybės nuosavybė ir yra 

negrąžinami. 

2. 2019-02-21                                     

Muziejaus 2019 m. veiklos planas 

Pritarti Šilutės Hugo Šojaus muziejaus veiklos planui. 

3. 2019-11-05                                     

Muziejaus tarybos pirmininko 

rinkimai;                                                   

Macikų lagerių viešinimo bei 

komunikacijos krypčių pristatymas; 

Žemaičių Naumiesčio ekspozicijos 

koncepcija. 

                                                                                        

1. Muziejaus tarybos pirmininku paskirti Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos narį A. Gečą;                                                

2. Pritarti Macikų lagerių viešinimo bei komunikacijos 

krypčių pristatymui;                                                           

3.Pritarti Žemaičių Naumiesčio ekspozicijos 

koncepcijai, ją patobulinti. 

Bendradarbiavimas 

• Muziejus yra pasirašęs daugiau nei 30 bendradarbiavimo sutarčių. Bendradarbiaujama su 

mokslininkais ir institucijomis, tyrinėjančiomis Mažosios Lietuvos istoriją, kultūros paveldą, 

plečiant respublikos muziejų tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su švietimo 

įstaigomis, mokslininkais, vietos bendruomenėmis, NVO, verslo įmonėmis, organizacijomis ir 

kitomis institucijomis, 2019 metais pasirašytos 9 bendradarbiavimo sutartys su Vainuto 

gimnazija, Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, Šilutės lopšeliu darželiu „Gintarėlis“, Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešąja biblioteka, Šilutės meno mokykla ir Šilutės profesinio mokymo centru. Nuo 



11 

 

2018 m. rugpjūčio mėnesio Šilutės Hugo Šojaus muziejui suteikta akreditacija, leidžianti priimti 

jaunimo savanorius. Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos su Jaunimo edukaciniu centru 

pasirašytos 3 sutartys. 

Mokslinė tiriamoji, leidybinė veikla. 

• Viena iš muziejaus funkcijų – mokslinių tyrimų vykdymas. Visi Mokslinio-muziejinio skyriaus 

darbuotojai yra įgiję magistro kvalifikacinį laipsnį. 2019 metais muziejininkai gilinosi į Macikų 

lagerių istorinius tyrimus. Mantas Užgalis kartu su Baltijos regiono istorijos ir archeologijos 

instituto vyresniąja mokslo darbuotoja, istorike doc. dr. Silva Pocyte parengė mokslinį straipsnį 

(istorinę pažymą) „Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos 

GULAG`o lagerio objektų komplekso Macikų belaisvių kapinių inventorizavimas ir istorinių 

tyrimų duomenys“. Gavus finansavimą iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, 

vykdytas Macikų kapinių inventorizavimo projektas. Mokslinis tyrimas susidėjo iš dviejų dalių: 

1) archeologinių Macikų lagerių kapinių tyrimų panaudojant geofizinius nedestruktyvius 

archeologinių tyrimų metodus; 2) kompleksinių istorinių kapinių tyrimų, kurių metu buvo 

surengta Macikų lagerių kapinių inventorizavimo ekspedicija ir ekspedicijos, skirtos apklausti 

Macikų lageriuose kalintus ir ten kalintų arba lagerių kapinėse palaidotų asmenų artimuosius. 

Muziejininkė Asta Bartkevičiūtė organizavo ir dalyvavo 13 ekspedicijų, renkant liudininkų 

pasakojimus apie Macikų lagerį, įkalinimo aplinkybes, lagerio kapines ir pan. Apklausta 19 

žmonių. Iššifruota iš 9 apklaustųjų įrašyta garso medžiaga – pasakojimai apie Macikų lagerį 

(bendra trukmė – 07:08:16 val.). Muziejininkas istorikas Ignas Giniotis parengė 3 mokslinius 

straipsnius: „Šilutės Hugo Šojaus muziejaus istorija“; „Macikų karo belaisvių stovyklos raidos 

etapai 1941–1944 m.“;  „Macikų lageriai 1945–1955 m.“.                                                                        

• Muziejininkai taip pat pristatė mokslinius pranešimus: Mantas Užgalis Klaipėdos miesto 

savivaldybės viešojoje bibliotekoje skaitė mokslinį pranešimą „Šilutės Hugo Šojaus muziejus ir 

privati Hugo bei Ericho Šojų archeologinė kolekcija“. Asta Bartkevičiūtė Lietuvos muziejų 

asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XXII mokslinėje konferencijoje skaitė pranešimą 

„Pasaulio lietuvių paveldas Šilutės muziejuje“. Ignas Giniotis Šiaulių universiteto surengtoje 

mokslinėje konferencijoje „Jaunasis tyrėjas išmaniajai visuomenei“ pristatė pranešimą „Macikų 

karo belaisvių stovykla 1941–1955 m.“. Monika Žąsytienė mokslinėje konferencijoje 

„Žemaitijos žydų kultūros paveldo atspindžiai regiono istorijoje ir kultūroje“ skaitė pranešimą 

„Disbalansas tarp „mūsų“ ir „kitokio“ paveldo: žydų kultūrinio paveldo įtraukimas į Švėkšnos 

lokalinės tapatybės diskursą“.                                                                                                              

• Muziejaus lankytojai taip pat kviesti į knygų pristatymus: M. Žąsytienės „Švėkšnos žydų 

bendruomenė XIX a.“; Klaipėdos universiteto mokslininkių dr. Sigitos Kraniauskienės, doc. 

dr. Silvos Pocytės, prof. dr. Ruth Leiserowitz ir Irenos Šutinienės monografijos „Klaipėdos 

kraštas 1945–1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose“; 

„Klaipėdos krašto kulinarinio paveldo atradimai“.                                                                                                                     

Leidiniai, publikacijos. Vykdoma sklaida apie muziejaus vykdomą veiklą. Parengta ir 

publikuota daugiau nei 100 informacinių pranešimų. Vykdant LTKT projektus ir gavus 

projektinių lėšų, iš dalies prisidėjus Šilutės rajono savivaldybei, naudojant Šilutės Hugo Šojaus 

muziejaus specialiąsias lėšas išleista:                                                                                                    

1. Parengtas ir išleistas katalogas „Hugo Šojaus augalų rinkinys“ Sudarytojas Ignas Giniotis (199 

psl., tiražas 400 egz.);                                                                                                                                                            

2. Parengta ir išleista knyga „Mano receptų knyga. Klaipėdos krašto kulinarinio paveldo 

atradimai“. Herta Gelžus. (103 psl., tiražas 500 egz.);                                                                                                                        

3.Sumaketuotas, parengtas ir išleistas Šilutės Hugo Šojaus sieninis trijų dalių kalendorius 2020 

metams (tiražas 100 vnt).  

Projektinė veikla 

• Šilutės Hugo Šojaus muziejus aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Nuo 2019 m. sausio 1 

d. Lietuvos kultūros tarybai, Kultūros ministerijai, Geros valios fondui, Kultūros paveldo 
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departamentui teikta 19 paraiškų. Iki 2019 m. gruodžio 18 d. įgyvendinta 12 projektų, finansuotų 

Lietuvos kultūros tarybos, Kultūros ministerijos, Geros valios fondo, Kultūros paveldo 

departamento ir Šilutės rajono savivaldybės. Bendra iš kitų fondų laimėtų projektų vertė – 

58 786 Eur. Šilutės rajono savivaldybė skyrė dalinį finansavimą visiems Muziejaus vykdytiems 

projektams, iš viso skirta suma – 10 245 Eur. Parengti informaciniai kvietimai, kuriais dalintasi 

regiono spaudoje. Informaciniai plakatai viešinti reprezentacinėse Šilutės miesto ir rajono 

vietovėse. Laimėtų projektų finansavimas nurodomas 9 ir 10 diagramose.    

Interneto svetainė, viešinimas 

• 2019 m. sukurta ir Muziejaus lankytojams atverta naujos koncepcijos svetainė 

www.silutesmuziejus.lt. Muziejaus svetainėje iš viso pateikta 50 puslapių informacijos lietuvių 

kalba ir 27 puslapiai užsienio kalbomis. Vadovaujantis duomenų apsaugos reglamento 

reikalavimais, interneto svetainėje įdiegtas SSL sertifikatas, šifruojantis tarp lankytojo ir serverio 

siunčiamą informaciją. Muziejaus internetiniame puslapyje paviešinti 106 straipsniai ir 

informaciniai pranešimai. Parengtas 2019 m. rajoninėje spaudoje apie muziejų spausdintų 

straipsnių bibliografinis sąrašas. Šis sąrašas paskelbtas muziejaus internetinės svetainės rubrikoje 

„Muziejus spaudoje“ – „Apie mus rašo“, pateikti atnaujinti duomenys apie Šilutės Hugo Šojaus 

muziejaus mokslinio archyvo fondus. Muziejaus internetinėje svetainėje ir socialiniame tinkle 

„Facebook“ nuolat pildoma, teikiama nauja informacija apie muziejaus rinkinius, renginius, 

parodas, edukacinius užsiėmimus ir kitą muziejaus bei jo filialų veiklą. 

Šilutės Hugo Šojaus muziejus partnerio teisėmis dalyvauja regioniniame projekte „Vėtrungių 

kelias“, kurio tikslas – supažindinti keliautojus su unikaliomis vandens kultūrą 

populiarinančiomis tradicijomis ir papročiais.                                                                                  

• Muziejus jau aštunti metai partnerio teisėmis dalyvauja regioniniame projekte „Muziejų 

kelias“, kurio tikslas – atskleisti Lietuvos etnografinių regionų savitumą, kultūrinį palikimą ir 

tradicijas. 2019 metais muziejaus lankytojams pristatyta tema „Lietuvos kraštovaizdžiai: 

vandenų kultūrinė atmintis“.                                                                                                                                       

Lietuvos televizijai ir radijui duoti interviu apie Šilutę, Hugo Šojaus dvarą, Švėkšną, pelkininkų 

gyvenimą, Macikų karo belaisvių stovyklą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.silutesmuziejus.lt/
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9 diagrama  

 

 

 
10 diagrama  

 

 

 

II. MUZIEJAUS ADMINISTRAVIMAS 

 

Įstaigos darbuotojai. Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. Šilutės Hugo 

Šojaus muziejuje dirbo 18 darbuotojų. Iš jų: 

1.1. administracijos darbuotojai – 2 (direktorius, direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji  

fondų saugotoja); 

1.2. kultūros darbuotojai – 9 (muziejininkas istorikas, muziejininkas archeologas,  

muziejininkas etnografas, projektų vadovas, muziejinių projektų vadovas-edukatorius, 

dailininkas-parodų organizatorius, Švėkšnos ekspozicijos muziejininkas, Žemaičių Naumiesčio 

ekspozicijos muziejininkas, metalo restauratorius, tekstilės restauratorius). 

1.3. kiti specialistai – 4 (ūkvedys, archyvarė-dokumentų valdymo specialistė (atliekanti  

ir materialinio-techninio skyriaus vedėjo pareigas), informacinių technologijų specialistas, 

muziejaus salių prižiūrėtojas-kasininkas); 



14 

 

1.4. aptarnaujantis personalas – 3 (valytoja, salių prižiūrėtoja, darbininkas). 

Darbuotojų darbo stažas: 1–3 metai – 2; 3–10 metų – 12; daugiau nei 10 metų – 4; 

Amžius: iki 30 metų – 1, 30–50 metų – 10; 50–65 metų – 7.  

Darbuotojų gebėjimų ugdymas bei kvalifikacijos tobulinimas: keturi darbuotojai yra įgiję 

mokslinį laipsnį (magistro kvalifikacinis laipsnis), aštuoni darbuotojai – universitetinį (arba jam 

prilygintą), du darbuotojai – aukštesnįjį išsilavinimą. Muziejuje veikia mokslinis archyvas-

biblioteka.  

Ataskaitiniais metais darbuotojai dalyvavo 25 mokslinėse konferencijose, kursuose 

ir seminaruose. Muziejininkai dalyvavo darbo su LIMIS, etninę kultūrą ir jos ypatumus 

aptariančiuose, kultūros inovacijos sklaidos, muziejų informacijos valdymo Suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi seminaruose. Mokslinėse praktinėse konferencijose 

skaitė pranešimus ir išklausė pranešimų, nagrinėjančių pasaulio lietuvių palikimo, holokausto 

istoriją Lietuvoje, kultūros paveldo, rinkinių vadybos klausimus. Administracijos darbuotojai 

dalyvavo seminaruose ir mokymuose, nagrinėjančiuose darbuotojų veiklos vertinimo sistemą, 

viešųjų pirkimų, dokumentų rengimo, darbo saugos ir sveikatos mokymuose, vyko į stažuotes 

Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno restauravimo centre, kur tobulino restauravimo ir 

konservavimo įgūdžius.  

Posėdžiai. Per 2019 metus surengti: 1 visuotinis, 8 muziejaus darbuotojų, 3 muziejaus tarybos 

posėdžiai.  

Dokumentų valdymas. Pasirašyti 76 atostogų ir komandiruočių, 58 personalo, 61 veiklos 

įsakymai. Parengti 82 siunčiami raštai, 49 vidaus dokumentai, 136 gaunami raštai 

(susirašinėjimo dokumentai su įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis), taip pat 10 sutarčių su 

įstaigomis, teikiančiomis muziejui paslaugas. Parengtas ir patvirtintas 2019 m. muziejaus bylų 

planas. Sutvarkytos ir saugojimui paruoštos 18 nuolatinio, 4 ilgo ir 56 trumpo saugojimo bylos. 

2019 m. sudaryti  nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų aprašai Nr. 1, Nr. 2, parengtas trumpo 

saugojimo bylų sąrašas. 

Parengtas kvalifikacijos kėlimo planas, 15 įvairių Muziejaus veiklą reglamentuojančių ir 

aprašančių tvarkų. 

 

III. FINANSAVIMAS 

 

Finansavimas (darbo užmokestis, infrastruktūra, veikla). Pagal patvirtintą 2019 m. asignavimų 

planą Šilutės Hugo Šojaus muziejui savarankiškoms funkcijoms atlikti skirta 266 900 eurų, 

specialiosioms programos funkcijoms – 26 000 eurų. Darbo užmokesčiui (neatskaičius 

mokesčių) skirta 229 400 eurų. Per 2019 metus muziejus uždirbo 2 959,78 eurų specialiųjų lėšų. 

Uždirbtos lėšos naudojamos eksponatams įsigyti, materialinei bazei gerinti, edukacijų prekėms, 

renginiams organizuoti. Išsamesnė informacija apie Šilutės Hugo Šojaus muziejaus finansavimą 

(darbo užmokestį, infrastruktūrą, veiklą) pateikiama 1 lentelėje. 

Materialinė bazė. 2018 m. restauruotose dvaro rūmuose, kaip ir buvo planuota, lankytojai 

pakviesti į naują ekspoziciją – Kalėdų Senelio kambarį. Iš muziejuje uždirbtų specialiųjų lėšų 

įrengta miestiečio buities ekspozicija, Kalėdų Senelio kambarys, nupirkta XIX a. pab. – XX a. 

pr. lempa, kilimas, žydų genocidą menantis atributas – raištis, manekenai, skirti rengiant 

parodas.  

Siekiant užtikrinti kokybišką darbą įsigyta kompiuterinė programinė įranga, 

fotoaparatas, kompiuteris (reikalinga LIMIS), kabineto ir buities patalpų baldai, restauravimo ir 

konservavimo įrankiai. 

Ūkinėms muziejaus sąlygoms gerinti įsigyta elektrinės staklės, staliaus reikmenys 

(reikalingi kuriant ir išdėstant parodas). Materialinei bazei iš specialiųjų lėšų išleista 2100 Eur, iš 

sutaupytų biudžeto lėšų išleista 1108 Eur.  

 

1 lentelė 
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Gautų lėšų šaltiniai Kasinės išlaidos 

2018 m. 2019 m. Skirtumas 

Steigėjo tiksliniai asignavimai, iš jų:    

Darbo užmokestis 159 000 229 400 >70 400 

Įnašai soc. draudimui 48 400 3599 <44 801 

Medikamentų ir medicininių prekių bei 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

 136 >136 

Ryšių paslaugos 1300 1400 >100 

Transporto išlaidos 1600 1600  

Komandiruotės 1300 982 <318 

Materialiojo turto remonto išlaidos 200 200 < 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 700 960 >260 

Komunalinių paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

23 075 21000 <2075 

Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

1100 650 <450 

Reprezentacinės išlaidos 100  >100 

Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos 4701 1108 >3593 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos (muziejaus apsauga, 

draudimas, pastato techninė apžiūra, 

lietvamzdžių valymas, kanceliarinės ir 

ūkinės prekės) 

6524 4595 <1929 

Darbdavių socialinė parama 1000 1200 >200 

Ilgalaikiam turtui įsigyti  1000  <1000 

Iš viso: 250 000 266 900 >16 900 

    

Įstaigos specialiosios lėšos:     

Darbo užmokestis 2060 5835 >3775 

Įnašai soc. draudimui 640 85 <555 

Ryšių paslaugos  150 >150 

Transporto išlaidos   200 >200 

Komandiruotės 226 300 >74 

Reprezentacinės išlaidos 300 600 >300 

Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos 3677 2100 <1577 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos (kanceliarinės ir ūkinės prekės 

edukacijai, Muziejų asociacijos nario 

mokestis ir kt.)  

11 097 6730 <4367 

Kitos išlaidos kitiems einamiesiems 

tikslams 

 1000 >1000 

Ilgalaikio turto įsigijimas 2000 9000 <7000 

Iš viso: 20 000 26 000 <6000 
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PAGRINDINĖS MUZIEJAUS PROBLEMOS IR VEIKLOS PERSPEKTYVOS 

Šilutės Hugo Šojaus muziejus, šiuo metu administruojantis Šilutės, Macikų, Švėkšnos ir 

Žemaičių Naumiesčio ekspozicijas, turi viziją tapti muziejumi, kuriame lankytojams būtų įdomu 

ir nenuobodu: naujai rengiamos ekspozicijos, kuriami informaciniai audio ir videogidai, 

rengiamos virtualios parodos, jauniesiems lankytojams kuriamos aktyvios edukacinės programos 

ir interaktyvūs žaidimai. Norint įgyvendinti viziją, neišvengiama problemų, kurias siekiama 

spręsti. 

1. Ilgametė problema – muziejaus eksponatų saugyklų patalpų trūkumas. Pagal Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro patvirtintą Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir 

saugojimo instrukciją, ne visos saugyklos atitinka keliamus reikalavimus. Reikalingi drėgmės 

surinktuvai, temperatūrinių duomenų kaupikliai. 2019 m. pavyko ekspozicijose esančius 

eksponatus nuo UV spindulių ir tiesioginės saulės šviesos apsaugoti specialiomis žaliuzėmis. 

2020 m. planuojama saugyklų medines lentynas keisti metalinėmis  ir taip atnaujinti saugyklų 

įrangą. 

2. Specialistų poreikis. Vieninteliame Vakarų Lietuvoje esančiam Restauracijos centrui jau 

ketvirtus metus nerandame medžio restauracijos specialisto, taip pat reikia ir tekstilės 

restauratoriaus. Didėjant darbų apimčiai trūksta tam tikrų sričių specialistų. Nesant specialistų, 

sunku užtikrinti kokybišką įstaigos veiklą. 

3. Vykdomas lankytojų pakartotinio grįžimo į muziejus strategijų kūrimas ir įgyvendinimas. 

Nepalanki demografinė situacija ir išaugusi gyventojų emigracija gresia muziejaus lankytojų 

skaičiaus mažėjimu, todėl labai svarbu įvairių tikslinių amžiaus grupių Muziejaus lankytojams 

pasiūlyti veiklas, parodas, užsiėmimus ir taip kurti grįžimo į Muziejų strategiją. 

Veiklos perspektyvos. 1. Prioritetas – memorialo Macikuose įkūrimas ir 

sutvarkymas (Šilutės rajono savivaldybės 2015–2024 metų strateginio plėtros plano 1.2.4. tikslas 

– išvystyti kultūrinį turizmą, panaudojant ir išsaugant rajono kultūrinį-istorinį paveldą). 2019 m. 

patvirtintas Macikų lagerių mokslinių tyrimų, komunikacijos ir viešinimo planas. 2020 m. 

muziejininkai ir toliau intensyviai prisidės rinkdami, sistemindami, moksliškai tyrinėdami, 

aprašydami medžiagą, kuria remiamasi įgyvendinant Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių 

stovyklos ir Sovietų Sąjungos gulago lagerio objektų komplekso kompleksinio sutvarkymo 

koncepciją. 

2. Baigiamas muziejaus ekspozicijų modernizavimas. Vykdant „Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 

ekspozicijų koncepcijos ir vidaus dizaino projekto parengimo paslaugos“ projektą, ekspozicijose 

bus suderinti  klasikiniai ir inovatyvūs sprendimai, kartu su eksponatais patraukliai pateikta 

informacija apie Rytprūsių / Klaipėdos krašto asmenis ir pagrindinius Šilutės krašto istorinius 

momentus. Modernizuota, šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkanti kultūros infrastruktūra 

prisidės prie aukštesnės kokybės kultūros paslaugų sukūrimo, skatins papildomus lankytojų 

srautus, taip didins vietovės patrauklumą investicijoms ir verslo plėtrai. Muziejaus laukia nauji 

iššūkiai kuriant naujai ekspozicijai pritaikytas edukacines programas, generuojant lankytojų 

srautus, užtikrinant kokybišką lankytojų aptarnavimą ir jų kultūrinių poreikių tenkinimą. 

3. Įgyvendinant Muziejinių vertybių vertinimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro įsakymu ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2013 m. 

gruodžio 5 d. valstybinio audito Nr. VA-P-50-1-20 „Kaip tvarkomos ir prižiūrimos 

kilnojamosios kultūros vertybės“ 3 rekomendaciją bei atsižvelgdamas į Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Ilgalaikis materialusis turtas“, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos finansų ministro, planuojama tikrąja verte įvertinti daugiau nei 5000 

pagrindinio fondo eksponatų. 2020 m. bus siekiama muziejaus rinkinių turtinimo, jų mokslinio 

tyrinėjimo, populiarinimo; toliau bus skaitmeninami ir viešinami eksponatai.  

4. Numatomas naujų edukacinių programų rengimas, jų populiarinimas pritraukiant kuo daugiau 

įvairaus amžiaus žmonių (remiamasi Šilutės rajono savivaldybės 2015–2020 metų strategijos 

uždaviniu „Senųjų amatų verslo pritaikymas turizmui seniūnijose edukacinei ir turizmo 

populiarinimo veiklai“).  
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 Muziejus tampa kultūros ir turizmo industrijos dalis. Svarbus finansinių galimybių sudarymas 

savivaldybės kultūros įstaigų paslaugų savireklamai ir įvaizdžiui gerinti. Kadangi šiuolaikinio 

muziejaus veikla siejama su kultūros, švietimo, informacijos skleidimo funkcijomis. Šilutės 

Hugo Šojaus muziejuje sukauptos kultūros ir meno vertybės įgalina plėsti ir gerinti jo 

lankytojams teikiamas paslaugas, o aktyvus visuomenės gyvenimo ritmas, besikeičiantys 

poreikiai bei naujos technologijos skatina derinti vertybių kaupimą ir saugojimą su 

komunikavimu, informacijos visuomenei teikimu ir jos švietimu. Numatoma saugoti, kaupti, 

tirti, konservuoti, eksponuoti ir populiarinti (patraukliai perteikti visuomenei) reprezentacines 

Šilutės rajono ir etnografinio Mažosios Lietuvos regiono dvasines ir materialines vertybes. 

Stiprinti visuomenės tapatybę, siekti tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius plėtojant kultūros 

paslaugas visoje Lietuvoje, – toks ir yra Šilutės rajono savivaldybės Hugo Šojaus muziejaus 

darbuotojų svarbiausias uždavinys. 

 

Pridedama statistinė Šilutės Hugo Šojaus muziejaus lentelė (1 priedas). 

 

 

Direktorė                     Indrė Skablauskaitė 
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