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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS HUGO ŠOJAUS MUZIEJAUS  

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 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.  

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 2021 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. T1-852 „Dėl Šilutės 

rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir valdomųjų įmonių 2021 metų veiklos ataskaitų 

pateikimo Šilutės rajono savivaldybei grafiko patvirtinimo“. 

 

I. TRUMPAS ĮSTAIGOS APRAŠYMAS 

 

Šilutės rajono savivaldybės Hugo Šojaus muziejus – biudžetinė įstaiga, įregistruota 

Juridinių asmenų registre, kodas 190704770, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina 

Šilutės rajono savivaldybės taryba. Muziejaus rūšis – istorijos. Pagrindinis veiklos tikslas – 

kaupti, saugoti, tyrinėti, skaitmeninti, populiarinti muziejaus rinkinius, vykdyti jų sklaidą, 

puoselėjant krašto kultūros tapatumą, didinant teikiamų paslaugų ir kuriamų kultūros produktų 

prieinamumą. Muziejaus ekspozicijos įkurtos Šilutėje (Lietuvininkų g. 4), Macikuose (Vilties g. 

1), Švėkšnoje (Bažnyčios g. 9A), Žemaičių Naumiestyje (Pergalės a. 17). 

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.  

 

II. 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.  

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. 
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III. MUZIEJAUS VEIKLOS KRYPTYS. VYKDOMOS PROGRAMOS 

I. Rinkinių kaupimas ir saugojimas.  

II. Muziejaus administravimas ir kultūrinių paslaugų teikimas.    

III. Įstaigos funkcijų vykdymas 

IV. Finansavimas. 

IV. RINKINIŲ KAUPIMAS IR SAUGOJIMAS 

 

UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI. 1. Kaupti muziejaus vertybes, formuoti 

muziejaus rinkinius, juos viešinti, užtikrinti tinkamas sąlygas jų saugojimui.  

Vertinimo kriterijai: 

Muziejinių vertybių kaupimas, apskaita ir saugojimas.  

Muziejus pagal eksponatų skaičių priklauso 3 muziejų grupei. 2021 m. gruodžio 31 d. 

duomenimis Šilutės Hugo Šojaus muziejaus fonduose iš viso saugoma 65 436 eksponatų (2020 

m. 64 451); muziejuje (kartu su ekspozicijomis Švėkšnoje, Žemaičių Naumiestyje ir Macikuose) 

yra 20 ekspozicinių salių, 12 saugyklų. Eksponatai 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. 

2021 m. muziejininkai surinko ir muziejaus fondus papildė 1 063 vnt. (2020 – 1 813 vnt.) 

muziejinės vertės daiktų. Visi eksponatai nuvalyti, įdėti į vokus, aplenkti, padėti į nuolatines 

saugojimo vietas saugyklose, pažymint jų saugojimo vietas inventorinėje knygoje, kartotekoje ir 

rinkinio topografiniame apraše. 

2021 m. 1 043 vnt. eksponatų gauta nemokamai, 20 eksponatų nupirkta, už juos sumokėta 

500 Eur (2020 m. nupirkta už 925 Eur). 

Per pastaruosius trejus metus įsigytų eksponatų skaičius nurodomas 1 diagramoje. 

 
1 diagrama 

 

 

 

 

 

 

 

 Pastarųjų trejų metų lėšos, skirtos eksponatams įsigyti, nurodomos 2 diagramoje. 
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2 diagrama 
Metų eigoje buvo vykdoma automatizuota (kompiuterinė) rinkinių apskaita, naudojant Lietuvos 

integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS). Iš viso gauta 1 063 vnt. naujų eksponatų. Į GEK 

(gaunamų eksponatų knygą) įrašyti 477 eksponatai, suteikiant kiekvienam jų inventorinį numerį, 

parašant kiekvienam sisteminės ir topografinės kartotekų spec. korteles. Į inventorines knygas 

(pagal rinkinių grupes) LIMIS sistemoje muziejininkai suinventorino ir suteikė šifrus 1 070 

eksponatams. 

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.  

• Per metus pagal planą patikrinta 4 448 eksponatų (2020 m. – 4 353 vnt.), surašytas 1 eksponatų 

būklės patikrinimo aktas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. liepos 

13 d įsakymu Nr. ĮV-883, nurašyta 78 eksponatų iš pagrindinio fondo.  

Lietuvos muziejams, kitoms įvairioms institucijoms deponuota (paskolinta) 104 eksponatai. 

Aptarnauti 28 fondų lankytojai, kuriems suteikta įvairi informacija, išduota eksponatų 

skaitmeninių vaizdų, pateikta istorinių šaltinių ir kt. 

 

Pastarųjų trejų metų aptarnautų fondų lankytojų skaičius nurodomas 3 diagramoje: 

 

 
3 diagrama 
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Kultūros vertybių vertinimas. Vadovaujantis Muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros 

vertybių vertinimo tikrąja verte metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2015 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. ĮV-3, visi naujai gauti eksponatai (1 063 vnt.) (2020 m. 1813 

vnt.) buvo įvertinti Muziejaus rinkinių komplektavimo komisijoje tikrąja verte 22 736,05 Eur, 

(2020 m. įvertintų eksponatų vertė – 15 877,63 Eur), taip pat per metus 1 906 fonduose esantys 

eksponatai buvo pervertinti tikrąja verte (70 753,33 Eur). Šios vertės apskaitytos muziejaus 

balanse ilgalaikio materialinio turto apskaitoje. 

Skaitmeninimas. 2021 m. nufotografuota, nuskenuota, aprašyta, suskaitmeninta ir į Lietuvos 

integralios muziejų informacinę sistemą (LIMIS) įkelta 1 224 vnt. eksponatų;  

Iš jų 194 vnt. patalpinta portaluose: www.epaveldas.lt, www.europeana.eu. Visi eksponatai 

nuvalyti, įdėti į vokus, aplenkti, padėti į nuolatines saugojimo vietas saugyklose, atžymint jų 

saugojimo vietas inventorinėje knygoje, kartotekose ir rinkinio topografiniame apraše. Buvo 

nuolat atliekami valymo ir dezinfekcijos darbai visose muziejaus saugyklose ir ekspozicijose, 

vykdyta patalpų drėgmės ir temperatūros režimo stebėsena.  

Restauruoti, konservuoti, prevenciškai konservuoti eksponatai. 2021 metais Šilutės Hugo 

Šojaus muziejaus restauratoriai prevenciškai konservavo 133 eksponatus, konservavo 44 

eksponatus, restauravo 10 eksponatų. Iš jų: raštijos eksponatų restauruota 7 vnt.; metalo 

eksponatų konservuota 30 vnt.; tekstilės eksponatų prevenciškai konservuota 133 vnt., 

konservuota 14 vnt., restauruota 3 vnt. 2021 m. VDA Telšių fakulteto restauratoriai baigė 

restauruoti jugendo stiliaus XX a. I pusės spintelę, kuri būdinga Mažosios Lietuvos kraštui. 

(2020 m. prevenciškai konservuota 60 eksponatų, konservuotas 21 eksponatas, restauruoti 9 

eksponatai). 

 

4 diagramoje pateikiama pastarųjų trejų metų restauruotų, konservuotų eksponatų kiekis. 

 

 
4 diagrama 

 

 

V. MUZIEJAUS ADMINISTRAVIMAS IR KULTŪRINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS 

 

2. Vykdyti sukaupto kultūros paveldo sklaidą, rengti nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas, 

organizuoti įvairius renginius, edukacines programas. 

Vertinimo kriterijai: 

Lankytojai. Viena pagrindinių muziejaus funkcijų – aptarnauti lankytojus. 2021 m., kaip ir 2020 

m., situaciją trikdė pandemija, ekstremalioji padėtis. Dėl Covid-19 pandemijos muziejaus 

ekspozicijos neveikė beveik tris mėnesius, nes pagal Vyriausybės nutarimus muziejaus 

ekspozicijos buvo uždarytos ir lankytojai neaptarnauti nuo 2020 m. lapkričio 7 d iki 2021 m. 

kovo 15 d. Lyginant su 2020 m., muziejui šie metai lankytojų skaičiumi buvo kur kas 
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sėkmingesni. Per 2021 m. muziejaus ekspozicijas, parodas, įvairius renginius aplankė net 19 179 

lankytojai (2020 m. – 13 054). Šilutės Hugo Šojaus muziejaus ekspozicijose apsilankė 15 513 

lankytojai, Švėkšnos ekspozicijoje – 3 018 lankytojai, Žemaičių Naumiesčio ekspozicijoje – 426 

lankytojai, Macikų ekspozicijoje – 222 lankytojai. 2021 m. organizuotų lankytojų grupių 

skaičius  – 203 (3 155 lankytojai), 2020 m. – 214 ekskursijos (3 013 lankytojų). 2021 m. Šilutėje 

muziejininkai pravedė 158, Macikuose 16, Ž. Naumiestyje 9, Švėkšnoje 20 ekskursijų.  

Vasaros laikotarpiu, atidarius ekspozicijas, muziejų labai aktyviai lankė pavieniai lankytojai, 

šeimos; per tris mėnesius Šilutės Hugo Šojaus muziejuje apsilankė 2 367 lankytojai, Žemaičių 

Naumiesčio ekspozicijoje apsilankė 219 pavienių lankytojų, Švėkšnoje – 58, Macikuose – 25  

lankytojai (tai pakankamai dideli skaičiais, lyginant su 2020 m, kai per visus 2020 m. pavienių 

lankytojų buvo 2 718, H. Šojaus muziejaus ekspozicijoje – 2 334; Žemaičių Naumiestyje – 73, 

Švėkšnoje – 257, Macikuose – 54 lankytojai). 

2021 m. pritrauktų lėšų už muziejuje teikiamas mokamas paslaugas padidėjo 14 proc. (2020 

metais surinkta 35 896,16 Eur, 2021 m. – 41 221,45 Eur).  

Pastarųjų trejų metų lankytojų skaičius ir uždirbtos specialiosios lėšos nurodomos 5 ir 6 

diagramose. 

 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        5 diagrama 
 

 
6 diagrama 
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Lankytojų patogumui muziejaus ekspozicijos vasaros sezono metu dirba visas savaitės dienas, 

išskyrus pirmadienį. Ekspozicijos buvo atviros valstybinių švenčių metu: Liepos 6-ąją – 

Valstybės dieną, Rugpjūčio 23-ąją – Europos stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos 

kelio dieną.  

Muziejaus vidiniame kieme, vykdant projektą „Muziejus kitu kampu“, įrengtas instaliacijų 

kiemas, skirtas ir vaikams, ir suaugusiesiems. 2021 m. vykdant ekspozicijų koncepcijos ir vidaus 

dizaino projektą, įrengtos patogios erdvės vaikų ir suaugusiųjų edukacijoms, sukurta poilsio 

kampelių. Mažieji muziejaus lankytojai pakviesti į atnaujintą Kalėdų Senelio rezidenciją (per dvi 

dienas, iš anksto užsiregistravę, ją aplankė 80 vaikų). Taip pat atnaujinta muziejaus parko 

infrastruktūra: perdažyti suolai, suformuoti gėlynai, apsodinti balkonai. 

Muziejaus renginiai, parodos. Per ataskaitinius metus Šilutės Hugo Šojaus muziejuje vyko 33 

renginiai ir 33 parodos: organizuoti įvairios tematikos renginiai, pristatymai, parodų autorių 

susitikimai su visuomene, rengti koncertai, knygų pristatymai, seminarai. Renginių lankytojų 

skaičius – 1 539.  

Šilutės Hugo Šojaus muziejuje per 2021 metus atvertos ir visuomenei pristatytos 6 naujos 

modernios ekspozicijos (literatūrinė svetainė, egiptietiška ekspozicija, foto ateljė, krašto ir 

Šilutės istoriją pristatančios ekspozicijos, atviri fondai), atnaujintos 8 ekspozicinės ir parodų 

salės (2 salėse pristatyta A. Vasiljevo paroda „Dama su krinolinu“ , 2 salėse pristatoma paroda iš 

muziejaus fondų „Deficitų pilnos lentynos“. 

Kartu su ekspoziciniais padaliniais 2021 m. buvo surengtos 33 (2020 – 31) parodos, atidarymo 

metu jas aplankė 3 220 (2020 m. 2 031) lankytojai. Gauta pajamų: už bilietus – 18 082 Eur  

(2020 m. – 14 161 Eur), už gido paslaugas – 2 460 Eur (2020 m. – 1 808 Eur).  

Dėl įvestų karantino apribojimų muziejuje parodos buvo perkeltos į netradicines erdves. Už 

restauracijos centro langų įrengę parodas, kurias buvo galima lankyti visą parą, sulaukėme 

gausaus lankytojų skaičiaus. Ypač žmones domino paroda „Kurie Užgavėnių nešvenč, tiems tą 

metą didis ištrūks pasidaro“ bei specialiai Kovo 11-ajai surengta paroda „Darbais kuriame 

Lietuvą“. Vasario 16-ąją ir vasario 22-ąją sukūrę instaliacijas, lankytojus pakvietę į parodą  

„Auginkime meilę Lietuvai“ ir „Šilutei 510 metų“, taip pat sulaukėme ypatingo įvairaus amžiaus 

lankytojų susidomėjimo.  

Didelis žmonių skaičius aplankė muziejaus viduje surengtas parodas iš fondų „Sveiks ir tu, 

žmogau“, „Deficitų pilnos lentynos“, paroda „Mados kodas: 7–9 dešimtmetis.“, „Šilutės miestui 

510 m.“. Kaip ir visada, didžiausio susidomėjimo ir lankytojų skaičiaus sulaukė tarptautinė 

paroda „Dama su krinolinu (1850–1869) iš Aleksandre Vassiliev fondo kolekcijos“. Paroda 

veikė nuo 2021 m. balandžio 17 d. iki 2021m. lapkričio 4 d. (per 6 mėn. parodą aplankė 4 033 

žmonės). Muziejaus ekspozicijose Švėkšnoje ir Žemaičių Naumiesčio ekspozicijose surengta 10 

parodų. Didžiausio lankytojų skaičiaus sulaukė Ž. Naumiesčio muziejininko surengta paroda 

„Kaip žmonės lengvino sau gyvenimą“ ir Švėkšnos muziejininkės surengta paroda „A. Šeštoko 

namai ir žmonės“. 

Karantino metu parodinė veikla buvo vykdoma kitokia forma – muziejininkai planuotas parodas 

viešino virtualioje erdvėje: muziejaus internetiniame puslapyje ir socialinėse paskyrose 

lankytojai galėjo išvysti virtualias parodas: „1991 sausio 13-oji mūsų atmintyje“ (apžiūrėjo 197), 

„1923 m. sausio įvykiai Klaipėdos krašte“ (apžiūrėjo 216), „Garbusis Šilokarčemos pilietis dr. 

Hugo Šojus. Asmenybės portretas ir veiklos rezultatai“ (120), „Visur, kur galėjau, prisidėjau“ 

(apžiūrėjo 130), „Šilutės krašto nepriklausomybės dešimtmečiai“ (apžiūrėjo 115), „Ir Šilutės 

dvare lankėsi tautos patriarchas“ (apžiūrėjo 135), „Eksponatai – laikmečio liudininkai“ 

(apžiūrėjo 120), virtuali paroda „Nuotakos įvaizdis XX a.“ (apžiūrėjo 28), „Antspaudai, spaudai 

ir kitokie ženklai senuose dokumentuose“ (apžiūrėjo 25).  

Muziejininkų parengtos kilnojamos parodos „Virsmai žemaičiais: archeologijos apžvalga“ ir 

„Lietuvininkų kraštas: istorija, kultūrinė savastis ir paveldas“ pabuvojo Gargžduose bei 

Agluonėnų etnografinėje sodyboje, jas pamatė 875 žmonės. 
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7 diagramoje pateikiamos paskutiniaisiais metais surengtos parodos.  

 

 

 
7 diagrama 

 

 

Pavyko įgyvendinti ir sudominti, žinoma, laikantis ribojimų, bei ribojant lankytojų skaičių, šiais 

renginiais: vakaro šou „Kitas kampas“ (37), „Atviri vasarvidžiui Mažosios Lietuvos dvarai“ (14), 

retro ansamblio „Randevu“ koncertas (30), kamerinės muzikos vakaras (30), renginys „Paveldas 

ateičiai“ (47), „Memelio kvarteto koncertas (40), kalėdinis šiuolaikinės muzikos koncertas 

dalyvaujant styginių kvartetui „Chordos“ su programa „Koreliacijos“ (17).  

Baigiamieji metų renginiai – advento vakarai – šiais metais sulaukė nemenko lankytojų 

skaičiaus, eglių alėjos puošimo iniciatyvoje dalyvavo net 76 įstaigos, įmonės.  

 

 

8 diagramoje pateikiama pastarųjų trejų metų muziejaus renginių lyginamoji lentelė 

 

 
8 diagrama 

 

 

Strateginiai renginiai ir etninės priemonės. Šilutės Hugo Šojaus muziejus, remdamasis Šilutės 

rajono savivaldybės 2015–2024 metų strateginiu planu, 2021 m. suorganizavo 4 strateginius 
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renginius: Klaipėdos krašto dienos paminėjimą (virtualiai), Mažosios Lietuvos gyventojų 

genocido dieną, Gedulo ir vilties bei Juodojo kaspino atmintinas dienas, pritrauktų lankytojų 

skaičius – 383. 2021 metais dėl karantino ribojimų negalėjo įvykti 4 tradiciniai renginiai (2020 

m., dėl nepalankios pandeminės situacijos šalyje, Šilutės Hugo Šojaus muziejuje neįvyko 7 

planuoti renginiai). Įgyvendinta 11 2015–2024 m. Šilutės rajono strateginio plėtros plano 

priemonių, 7 etninės kultūros saugos priemonės (vykdyta etnografinė ir kraštotyrinė ekspedicija 

pamario kraštui tyrinėti; skatinta Mažosios Lietuvos regiono folkloro kolektyvų veikla; 

organizuota etninės kultūros krypties stovykla; organizuotos kalendorinės šventės; vykdyta 

nematerialaus kultūros paveldo sklaida; įgyvendinti etninės kultūros projektai, saugomas 

ilgalaikis nematerialaus kultūros paveldas; švietimo įstaigoms viešinta informacija apie renginius 

ir užsiėmimus.) 

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 

įvairias tikslines lankytojų grupes, jas sieti su moksleivių ugdymo, neformaliojo švietimo, 

suaugusiųjų mokymo programomis. Šiuo metu muziejuje parengta net 49 edukacinių užsiėmimų 

temų, per ataskaitinius metus muziejininkai lankytojams pasiūlė 25 naujus edukacinius 

užsiėmimus skirtingomis temomis, 1 iš jų bus vykdoma nuolat. Iš viso 2021 m. muziejuje 

pravesti 235 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 8 596 asmenys, uždirbta 11 077 Eur 

specialiųjų lėšų. Daugiausia dėmesio sulaukė edukaciniai užsiėmimai „Dvi kultūros Prūsijos 

dvare“ (48 užsiėmimai, 820 lankytojai), „Lietuvininkų kulinarinis paveldas“ (12 užsiėmimų, 266 

lankytojai), „Žaislų istorija“ (24 užsiėmimai, 458 lankytojas), „Knygos istorija“ (18 užsiėmimų 

312 lankytojai) , „Pažink senojo Šilutės dvaro istoriją“ (17 užsiėmimų, 368 lankytojai).  

Parengta ir įgyvendinta 1 neformalaus švietimo stovykla, viena kūrybinė stovykla, 1 NVŠ 

programa, jų veikla pristatyta muziejaus internetiniame puslapyje ir socialinėje paskyroje. 

Stovyklose dalyvavo 31 I–VII klasių moksleivis. 

 

 

Edukacinių užsiėmimų ir dalyvių skaičius nurodomas 9 diagramoje.  

 

 
9 diagrama 

 

 

Muziejaus projektinė veikla ir bendradarbiavimas. Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 

specialistai iki 2021 m. gruodžio 31 d. įgyvendino 11 projektų, finansuotų Lietuvos kultūros 

tarybos, Kultūros ministerijos, Kultūros paveldo departamento ir Šilutės rajono savivaldybės. 
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Visos lėšos, t. y. 69 272,00 Eur, įsisavintos, pateiktos ataskaitos. Įgyvendinti trys inovatyvūs 

projektai, šilutiškiai ir miesto svečiai su Šilutės istorija gali susipažinti bet kuriuo paros metu, 

nes prie Šilutės Hugo Šojaus muziejaus pastatytas žiūronas, pristatantis XIX a. pabaigos 

Šilokarčemos gyvenvietę; etnografinėje ekspozicijoje galima nusikelti į XIX a. menantį 

lietuvininko namą, kur susipažįstama ne tik su seniausiomis patalpomis, bet ir šeimos šventėmis; 

keliaujantieji dviračiu po žemaitiškąją Šilutės rajono dalį gali susipažinti su keturiais Švėkšnos 

apylinkėse gyvavusiais dvarais. Įgyvendinant projektus kurtos instaliacijos, vykdyti tęstiniai 

mokymai apie lietuvininkų krašto tautodailę, restauratoriaus amato specifiką, žydų paveldo 

aktualizavimą, Šilutės krašto praeitį. Baigtas ir įgyvendintas iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų finansuojamas projektas „Darbingo neaktyvaus jaunimo neformalus profesinis 

mokymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu“. 2021 metais Kauno kolegijoje vyko 9 mokymų 

sesijos, kur Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo katedros dėstytojai projekto dalyviams 

suteikė žinių apie pagrindines Lietuvos ir kitose šalyse augančias medžių rūšis, medienos 

ypatumus, įvairius baldų stilius ir jų skirtumus, baldų pažeidimus. Projekto dalyviai net 144 val. 

dalyvavo savanoriškoje praktikoje muziejaus restauravimo centre. Projekto dalyviams išduoti 72 

val. kurso baigimo žymėjimai. 

Laimėtų projektų finansavimas nurodomas 10 ir 11 diagramose. 

 
10 diagrama 

 

 

 
11 diagrama  
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Muziejus yra pasirašęs daugiau kaip 40 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,  

2021 m. muziejus pasirašė 4 naujas bendradarbiavimo, partnerystės sutartis su Lietuvos 

muziejais, mokslo, švietimo ir kt. institucijomis, tarp jų: su MO muziejumi dėl bendros parodos, 

su VšĮ „Kintai Arts“ dėl Norvegų EEE Grant finansuojamo projekto „Kultūros skūnė“ bendrų 

veiklų įgyvendinimo, su A. Vasiljevo fondu dėl parodos eksponavimo ir su „Vorutos“ fondu dėl 

leidybinių projektų. 

Atnaujintos 7 sutartys su įstaigomis, teikiančiomis paslaugas muziejui. Visos sutartys sėkmingai 

įgyvendintos. 

Muziejaus veiklos pasiekimai, viešinimas.  

Pagal susitarimą su Lietuvos muziejų ir Pilių ir dvarų asociacijomis, informacija apie Šilutės 

Hugo Šojaus muziejaus veiklas, teikiamas paslaugas buvo viešinama portaluose: We love 

Lithuania, pamatykLietuvoje.lt, delfi.lt, 15min.lt, atviraklaipeda.lt, krastogidas.lt ir kt. Prisijungta 

įgyvendinant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Pietų Baltijos 

bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Dvarų paveldo vertės didinimas per turizmo 

plėtros priemones Pietų Baltijos regiono kaimo vietovėse“. Informacija apie Šilutės Hugo Šojaus 

muziejuje vykdomas edukacijas, ekskursijas, projektinę veiklą projekto partneriams švedams ir 

vokiečiams teikta anglų k. Forume „Dvarų paveldo pritaikymo turizmui aktualijos“ pristatyta 

edukacinė veikla, Šilutės Hugo Šojaus muziejuje vyko dvarų festivalio „Atviri vasarvidžiui 

Mažosios Lietuvos dvarai” baigiamasis renginys. Taip pat pasirašytos sutartys su MO muziejumi 

dėl bendros parodos, su VšĮ „Kintai Arts“ dėl Norvegų EEE Grant finansuojamo projekto 

„Kultūros skūnė“ bendrų veiklų įgyvendinimo, A. Vasiljevo fondu dėl tarptautinės parodos 

eksponavimo ir su „Vorutos“ fondu dėl medžiagos viešinimo. Įgyvendinus visas šias priemones 

padidėjo lankytojų skaičius, informacija apie veiklas viešinama ne tik Lietuvos, bet ir užsienio 

turistams prieinamuose portaluose, svetainėse. 

Muziejaus veiklos, vykdomi projektai, istorinių tyrimų naujienos viešinamos rajono ir 

respublikinėje žiniasklaidoje. Bendradarbiaujant muziejininkams, laikraščiuose ir internetiniuose 

portaluose paskelbta straipsnių, įvairių informacinių pranešimų, žinučių. 

Šilutės ir LRT televizijos laidose parodyta reportažų apie muziejaus veiklą, vykusius renginius, 

parodas. Muziejininkai davė 3 interviu Lietuvos radijui, televizijos laidoms, dalyvavo istorinių 

laidų kūrime. 

Visais 2021 metais didžiausias dėmesys buvo skiriamas muziejaus veiklos reprezentacijai 

socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje. Skelbiamas turinys buvo pritaikytas kuo platesnei 

auditorijai. Socialinio tinklo „Facebook“ Šilutės Hugo Šojaus muziejaus paskyroje paskelbti 549 

įrašai, kuriuos peržiūrėjo 139 032 vartotojai; naujų vartotojų 549. Kaip ir 2020 m, taip ir 2021 m. 

didžiausio dėmesio sulaukė rubrika „Ar žinote, kad“. Per 2021 m. paskelbtas 161 įrašas, pasiekęs 

438 051 asmenį. Įrašai patiko 7 916, įrašus bendrino 1 569 vartotojai. Per metus pritraukta 549 

naujų grupės sekėjų. 

Muziejaus puslapį aplankė 81 489 unikalūs lankytojai, informacija peržiūrėta 326 907 kartus; 

„Google“ paieškoje informacijos apie Šilutės Hugo Šojaus muziejų ieškojo 28 647 asmenys. 

2021 m. muziejaus internetinė svetainė www.silutesmuziejus.lt sulaukė 83 905 lankytojų, 

„Youtube“ kanalas – 5 171 peržiūrų. 

Tobulinta internetinė svetainė www.silutesmuziejus.lt. Atnaujinta administracinė informacija, 

grafinis išdėstymas. Paskelbti 78 naujienų įrašai. Muziejaus internetinėje svetainėje nuolat 

atnaujinama informacija skiltyse: „Administracinė informacija“, „Muziejaus ekspozicijos“, 

„Virtualios parodos“, „Fotografijų ir vaizdo galerija“, „Krašto istorija“, „Naujienos“, „Renginių 

kalendorius“. Pildyta informacija apie muziejaus veiklą, atlyginimus, finansinę informaciją, 

viešuosius pirkimus, apie naujus muziejuje vykdomus edukacinius užsiėmimus, koreguotas 

dizainas, atrinktos ir įkeltos reprezentuojančios nuotraukos, atnaujinti tekstai. 2021 m. sukurta 

muziejaus lankytojų registracijos sistema. Sukurtos ir paskelbtos virtualios viktorinos „Tilto gale 

gražus vainikas“ ir „Nešęs mokslo šviesą“; virtuali paroda „Antspaudai, spaudai ir kitokie 

https://welovelithuania.com/silutes-hugo-sojaus-muziejus/
https://welovelithuania.com/silutes-hugo-sojaus-muziejus/
http://www.silutesmuziejus.lt/
http://www.silutesmuziejus.lt/
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ženklai senuose dokumentuose“, parodos „1991 m. sausio 13-oji mūsų atmintyje“ ir „Eksponatai 

laikmečio liudininkai“. 

Parengtas 2021 m. rajoninėje spaudoje apie muziejų spausdintų straipsnių bibliografinis sąrašas, 

kuris patalpintas muziejaus internetinėje svetainėje, rubrikoje „Muziejus spaudoje“ – „Apie mus 

rašo“. Muziejaus internetinėje svetainėje pateikti atnaujinti duomenys apie Šilutės Hugo Šojaus 

muziejaus mokslinio archyvo fondus. 

12 diagramoje nurodomas skaičius žmonių, 2021 metais pasinaudojusių Šilutės muziejaus 

teikiamomis nuotolinėmis paslaugomis. 

 
12 diagrama 

Šilutės Hugo Šojaus muziejus partnerio teisėmis dalyvauja regioniniame projekte „Vėtrungių 

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

populiarinančiomis tradicijomis ir papročiais. Dalyvauta „Vėtrungių kelio renginių dienose“, 

rinkta ir pateikta medžiaga organizuojant dviračių žygį „Vėtrungių keliu“ aplink Šilutę“, 

Žuvienės virimo čempionate pristatyta edukacinė programa „Rytprūsių krašto muitinė“. 

Muziejus jau devinti metai partnerio teisėmis dalyvauja regioniniame projekte „Muziejų kelias“, 

kurio tikslas – atskleisti Lietuvos etnografinių regionų savitumą, kultūrinį palikimą, tradicijas. 

2021 metais muziejaus lankytojams pristatyta tema „Kultūriniai kraštovaizdžiai: parkų ir sodų 

menas“. 

Muziejaus tiriamoji veikla, leidyba. Kvalifikacijos tobulinimas. Viena iš muziejaus funkcijų 

– muziejinių tyrimų vykdymas. Visi muziejinių tyrimų skyriaus darbuotojai yra įgiję magistro 

kvalifikacinį laipsnį. 2021 metais muziejininkai gilinosi į Macikų lagerių istorinius tyrimus. 

Macikų lagerių koncepcijos klausimai nagrinėti 2021 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos mokslų 

akademijos dienoje „Paveldas ateičiai“, apie objekto reikšmę, viešinimo galimybes kalbėta ir 

konferencijoje, skirtoje Mažosios Lietuvos gyventojų genocido dienai.  

Muziejininkė etnografė paruošė straipsnį „Macikų lagerių patirtys žmonių atsiminimuose"“, 

muziejininkas archeologas ir muziejininkas istorikas adaptavo ir plačiajai visuomenei pateikė 

Klaipėdos universiteto mokslininkų V. Vareikio, H. Vitkaus, J. Stončiaus mokslinius straipsnius. 

Prisidėta ruošiant pirkimo medžiagą dėl Šilutės r. sav., Šilutės sen., Macikų k., esančių teritorijų 

detaliųjų archeologinių ir in situ antropologinių tyrimų, palaidojimų teritorijų ribų nustatymo ir 

planinės struktūros identifikavimo atlikimo paslaugos. Muziejininkas Mantas Užgalis skaitė 

pranešimus virtualioje Lietuvos nacionalinio muziejaus mokslinėje konferencijoje „XVIII 

Marijos Gimbutienės skaitymai“ (pranešimas „Lamatos piliakalniai kultūrinio kraštovaizdžio 

kaitos kontekste“), virtualioje LMA RMTS XXIV mokslinėje konferencijoje „Archeologinis 

paveldas Lietuvos muziejuose“ (pranešimas „Kokie artefaktai papildys Macikų lagerių 

ekspoziciją? Archeologinių detaliųjų tyrimų 2020 m. Armalėnų kaime (Šilutės r.) Nacistinės 

Vokietijos stovyklos karo belaisvių užkasimo vietos ir kapų teritorijoje atvejis“), 2021 rugsėjo 

22 d. Lietuvos mokslų akademijos dienos Šilutėje renginių ciklo „Paveldas ateičiai“ skirto 
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Europos paveldo dienoms įprasminti metu Šilutės Hugo Šojaus muziejuje skaitytas pranešimas 

„Šilutės evangelikų liuteronų senųjų kapinių kompleksas – vertingo palikimo požiūriu“. 

Muziejus vykdė ir kraštotyrinį tiriamąjį darbą. Muziejuje sukauptos ir tyrinėtos medžiagos 

pagrindu muziejininkai parengė 7 straipsnius, kuriuose apžvelgė Macikų lagerių patirtis, Sausio 

13-osios atmintį, kelią į Lietuvos nepriklausomybę, Tilžės akto svarbą, Šilutės miesto istoriją, 

1923 m. sausio 15 d. Klaipėdos krašto sukilimo priežastis, advento ir Kalėdų papročius Mažojoje 

Lietuvoje. Straipsniai publikuoti rajono laikraščiuose „Šilokarčema“, „Šilutės naujienos“, taip 

pat viešinta muziejaus internetiniame puslapyje, socialinėje paskyroje.  

Muziejininkai dalyvavo konferencijose (karantino ir ekstremaliosios situacijos metu – 

nuotolinėse konferencijose, seminaruose). Dalyvauta: Baltijos šalių forume „Baltica-Web 2021“; 

tarptautinėse mokslinėse Baltijos šalių konferencijose „Localising the Sustainable Development 

Goals through Baltic museums and libraries“; „Tyrimai. Dilemos. Sprendimai“; respublikinėje 

konferencijoje-diskusijoje „Herderio skaitymai“, mokslinėje LMA RMTS XXIV konferencijoje 

„Archeologinis paveldas Lietuvos muziejuose“, „Regiono kultūros sektoriaus ir nevyriausybinių 

organizacijų dialogo kūrimas bei bendradarbiavimo perspektyvos kuriant naujus kultūros 

produktus“, „Kretingos rajono archeologiniai tyrimai ir perspektyvos“, „Tautodailė šiuolaikinėje 

visuomenėje“, „Baltų kultūros reliktai kalboje, kultūroje, tautodailėje“, „Senoji baltų kultūra: 

nematerialusis paveldas. Naujausi tyrimai“, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nuotolinėje 

tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Išblaškytas dokumentinis paveldas – indentifikavimas, 

prieinamumas, tyrimai, sklaida“, MOkytojo paso konferencijoje „Keliaujantis muziejus: pažink 

save per meną“, kaip kūrybiškai pravesti edukaciją įvairaus amžiaus moksleiviams, 

„Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas: kūrimas ir plėtra“, „Jaunimo savanoriškos 

tarnybos poreikio buvusių savanorių studijoms tyrimo rezultatų pristatymas“. 

Nuotoliniu būdu konsultuoti interesantai įvairiais muziejaus veiklos klausimais, išduoti 

muziejinių vertybių skaitmeniniai vaizdai, teikta informacija žiniasklaidai ir kt. 

Muziejaus tarybos veikla. Per 2021 metus surengti 2 muziejaus tarybos posėdžiai, kuriuose 

svarstyti šie klausimai: 

1) Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2020 m. direktorės veiklos ataskaita ir muziejaus statistinė 

ataskaita; 

2) Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2021 m. veiklos planas;  

3) Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2020 m. direktorės veiklos ataskaita ir muziejaus statistinė 

ataskaita; 

4) Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2021 m. veiklos planas; 

5) Šilutės Hugo Šojaus muziejaus Macikų ekspozicijos įrengimo klausimas; 

6) Mokslinių muziejinių tyrimų skyriaus pervardinimo į Muziejinių tyrimų skyrių klausimas; 

7) pristatyta Švėkšnos sinagogos būsimos ekspozicijos koncepcija; 

8) aptartas Šilutės memorialinio paveldo būklės vertinimų ir rekomendacijų dokumento 

pristatymas. 

VI. ĮSTAIGOS FUNKCIJŲ VYKDYMAS 

Įstaigos struktūra. 
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                        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.

Įstaigos darbuotojai. Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. Šilutės Hugo 

Šojaus muziejuje dirbo 19 darbuotojų. Iš jų:  

 1. Administracijos darbuotojai – 2 (direktorius, direktoriaus pavaduotoja-

vyriausioji fondų saugotoja);  

1.1. Kultūros darbuotojai – 10 (Muziejinių tyrimų skyriaus vedėjas, Švėkšnos ekspozicijos 

muziejininkas, Projektų, edukacijų ir parodų skyriaus vedėjas, muziejininkas istorikas, 

muziejininkas archeologas, projektų vadovas-edukatorius, dailininkas-parodų organizatorius, 

metalo restauratorius, tekstilės restauratorius, Žemaičių Naumiesčio ekspozicijos muziejininkas;   

1.2. Kiti specialistai – 4 (Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas, informacinių technologijų 

specialistas, ūkvedys, muziejaus salių prižiūrėtojas-kasininkas);  

1.3. Aptarnaujantis personalas – 3 (valytoja, salių prižiūrėtoja, darbininkas-stalius); Darbuotojų 

darbo stažas: 1–5 metai – 8 ; 6–10 metų – 8; daugiau nei 10 metų – 3; Amžius: iki 30 metų – 0, 

30–50 metų – 11; 50–65 metų – 8. 

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.  

2021-02-28 direktorės įsakymu V1-20 patvirtintas 2021 m. kvalifikacijos kėlimo planas, 2021 

metais Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai kvalifikaciją kėlė 45 kartus (2019 metais – 41 

kartą). Dalyvauta pedagoginių ir psichologinių žinių, viešojo kalbėjimo, muziejininkystės, 

skaitmeninimo, nematerialaus kultūros paveldo, archeologinių tyrimų, viešųjų pirkimų ir kituose 

seminaruose. Kylančios problemos: trūksta technologijų, dalykinių kompetencijų stiprinimo 

programų, kai kurios apribotos dėl ekstremaliosios situacijos. Tikimasi, kad įgytos 

kompetencijos paskatins muziejininkus dalyvauti ir pristatyti muziejaus veiklas, jo rinkinius bei 

eksponatus Lietuvos ir užsienio mokslinėse konferencijose, dalykinėse stažuotėse, praktiniuose 

mokymuose. 

Administracijos darbuotojai dalyvavo seminaruose ir mokymuose, nagrinėjančiuose biudžetinių 

įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimo teisinius ir buhalterinius aspektus, vidaus 

kontrolės kūrimą ir užtikrinimą viešajame sektoriuje, viešųjų pirkimų procedūras, dokumentų 

valdymo sistemas.  

Muziejaus folkloro kolektyvas „Ramytė“. Muziejų atstovauja folkloro kolektyvas „Ramytė“. 

Šilutės rajono savivaldybė finansavo muziejaus folkloro kolektyvo „Ramytė“ mėgėjų meno 

kolektyvo pateiktą paraišką, iš viso projektų įgyvendinimui skirta 3300 Eur. Folkloro kolektyvas 

planavo 7 koncertines programas, dvi programos dėl karantino ribojimų negalėjo įvykti, 

kolektyvas dalyvavo 7 renginiuose.  

Posėdžiai. Per 2021 metus surengti: 1 visuotinis, 5 muziejaus darbuotojų, 2 muziejaus tarybos 

posėdžiai.  
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Dokumentų valdymas. 2020 m. prisijungta prie Šilutės rajono savivaldybės dokumentų 

valdymo sistemos. 2021 m. parengti ir per DVS sistemą pateikti 158 įsakymai personalo, 

veiklos, atostogų ir komandiruočių  klausimais, vedami gaunamų, siunčiamų ir vidaus 

dokumentų registrai (iš viso pateikti 299 dokumentai, parengtas ir patvirtintas 2022 m. muziejaus 

bylų planas. Sutvarkytos ir saugojimui paruoštos 9 nuolatinio, 20 ilgo ir 63 trumpo saugojimo 

bylos. 2021 m. sudaryti nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų aprašai Nr. 1, Nr. 2, parengtas trumpo 

saugojimo bylų sąrašas. Parengtas kvalifikacijos kėlimo planas, 16 įvairių Muziejaus veiklą 

reglamentuojančių ir aprašančių tvarkų.  

Valdymo sprendimai. 2021 metais didelį dėmesį skyrėme muziejaus veiklos viešinimui ir 

pristatymui socialiniuose tinkluose bei internetinėje svetainėje. Buvo rengiami virtualūs 

edukaciniai užsiėmimai, parodos, ekskursijos, pristatomi įdomiausi eksponatai, organizuojamos 

įvairios akcijos, viktorinos ir kt. Darbuotojai nuosekliai tobulino komunikacijos socialiniuose 

tinkluose įgūdžius, išmoko naudotis nuotolinių susitikimų platformomis (,,Zoom“, ,,Meet“, 

,,Duo“, ,,Skype“ ir t. t.). Darbo sąlygos muziejaus darbuotojams 2021 m. buvo kitokios. 

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos vyriausybė nutarimui „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose 

leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai 

besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, darbų ir veiklos sričių, kuriose 

leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga 

užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) 

karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“. Du darbuotojai 

nuo 2021 m. rugpjūčio 26 d. dirbo nuotoliniu būdu, vienas buvo nušalintas.  

 

VII. INFRASTRUKTŪRA, TURTAS IR FINANSAVIMAS 

 

Infrastruktūra. Muziejaus veikla vykdoma 4 buvusio H. Šojaus dvaro sodybos pastatuose, 2021 

m. vykdant rajono savivaldybės projektą atnaujintas edukacinis ir restauraciniai centrai. Darbai 

finansuoti rajono savivaldybės ir Europos Sąjungos lėšomis. Muziejaus specialiosios programos 

lėšomis atlikti ir 3 ekspozicinių salių remonto darbai. Muziejaus vykdomų projektų lėšomis ir 

savivaldybės biudžeto lėšomis buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 

(kompiuterinės ir programinės įrangos etnografinėje ekspozicijoje ir lauko erdvėje). 

Valdomas ilgalaikis turtas (materialinė bazė ir jos būklė). BĮ Šilutės Hugo Šojaus muziejus 

valdo turtą, įsigytą, gautą dovanų ar perleistą valdyti kitaip už 3 989 118,58 Eur sumą. Bendro 

ilgalaikio turto kurio likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 dieną sudarė 3 355 138,10 Eur. 

Valdomas ilgalaikis turtas paskirstytas į materialųjį, nematerialųjį turtą ir kultūrines bei 

muziejines vertybes. Nematerialiojo turto pagrindas yra licencijos ir programinė įranga. 

Materialines vertybes sudaro pastatai (negyvenamieji ir infrastruktūros), būklė vertinama gerai; 

biuro baldai ir įranga, tinkama naudoti muziejų veikloje; transporto priemonės – automobilis, 

muziejus moka išperkamą mokestį; kultūrinės ir muziejinės vertybės – turtas, kuriam pagal 

apskaitą nėra taikomas nudėvėjimo skaičiavimo metodas (kultūros paveldo statiniai ir 

muziejiniai eksponatai). Būklė vertinama, kai kurių patenkinama, todėl atliekami restauravimo 

darbai. Per 2021 m. veiklos vykdymui perimta Švėkšnos sinagoga. Pateikta paraiška Lietuvos 

kultūros tarybai, tikimasi, jog gavus dalinį finansavimą ir prisidėjus Šilutės rajono savivaldybei, 

pavyks įdiegti virtualų turą. 

Nuolat vykdyti muziejaus teritorijos priežiūros ir tvarkymo darbai: šalinti savaiminiai krūmai, jų 

atžalos, šalinti nuvirtę, avariniai medžiai, pjauta ir tręšta veja, grėbti ir šalinti lapai, šiukšlės, 

pasodintos ir prižiūrėtos vienmečių gėlių klombos, balkonai, prižiūrėti takai, valytas sniegas. 

Finansiniai ištekliai. Muziejaus 2021 m. gautos ir panaudotos lėšos – 396 874,09 Eur. Iš jų:  

- savivaldybės biudžeto – 277 954,00 Eur (2020 m. savivaldybės biudžeto – 267 110,00 Eur); 

- darbo užmokesčiui – 248 044,00 Eur (2020 m. – 236 609,00 Eur); 

- prekių ir paslaugų įsigijimui –  24 153,00 Eur (2020 m. – 25 816,00 Eur). 

   Iš jų: 

- šilumos ir komunalinės paslaugos – 16 300,00 Eur (2020 m. – 18 867,00 Eur); 

- prisidėjimas prie vykdomų projektų – 14 476,00 Eur (2020 m. – 2 768,00 Eur); LKT 

projektams; 
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- specialiosios programos biudžeto – 39 000,00 Eur (2020 m. – 34 891,00 Eur); pagal sąmatą be 

pasilikto bankinio likučio; 

- valstybės biudžeto – 53 897,00 Eur (2020 m. – 31 610,00 Eur); projektai, neformalusis vaikų 

švietimas, darbo užmokesčio padidinimas kultūros darbuotojams; 

- ES biudžeto (lėšos 1 projektui) – 3 696,88 Eur (2020 m. – 4 240,51 Eur); 

- rėmėjų lėšos – 10 225,86 Eur (2020 m. – 471,93 Eur). 

Pagal parengtą viešųjų pirkimų planą buvo vykdomi mažos vertės pirkimai prekėms ir 

paslaugoms įsigyti, vykdant tiekėjų apklausas žodžiu 52 365,80 Eur) bei raštu (51 247, 19 Eur). 

Išsamesnė informacija apie Šilutės Hugo Šojaus muziejaus finansavimą (darbo užmokestį, 

infrastruktūrą, veiklą) pateikiama 14 lentelėje. 

Materialinė bazė. 2021 m. restauruotose dvaro rūmuose, kaip ir buvo planuota, Šilutės Hugo 

Šojaus muziejuje visuomenei pristatytos 6 naujos modernios ekspozicijos, atnaujintos 8 

ekspozicinės ir parodų salės .Įrengtas ir atnaujintas edukacinis centras. 

Iš muziejuje uždirbtų specialiųjų lėšų perdažytos dviejų ekspozicijų sienos, nupirkti XIX a. indų 

komplektai. Siekiant užtikrinti kokybišką darbą įsigyta kompiuterinė programinė įranga, 2 

kompiuteriai, izoliuota ginklų laikymo patalpa, restauravimo ir konservavimo įrankiai. 

Specialiosios lėšos taip pat panaudotos komunalinių paslaugų apmokėjimui nuo 2021 m. 

rugsėjo mėn.; apmokėta automobilio išperkamoji nuoma už 12 mėn.; įsigyta ilgalaikio 

nematerialiojo ir materialiojo turto (kompiuterių, kompiuterinių programų, muziejinių vertybių); 

mokėta už darbuotojų kvalifikacijos kėlimą bei komandiruotes; prisidėta prie projektų 

įgyvendinimo; apmokėtos įvairios paslaugos ir prekės. 

14 lentelė 

Gautų lėšų šaltiniai Kasinės išlaidos 

2020 m. 2021 m. Skirtumas 

Steigėjo tiksliniai asignavimai, iš jų:    

Darbo užmokestis 238 109 248 044,00 +9935,00 

Soc. draudimo įnašai 3 600 4 074,00 +474,00 

Medikamentų ir medicininių prekių bei 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

- 282,00 +282,00 

Ryšių paslaugos 1 200 1 160,00 -40,00 

Transporto išlaidos 1 200 3 000,00 +1 800,00 

Komandiruotės 949 140,00 -809,00 

Materialiojo turto remonto išlaidos - - - 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 100 - -100,00 

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 20 700 18 687,01 -3 400,00 

Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

- 500,00 +500,00 

Reprezentacinės išlaidos - - - 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 

(muziejaus apsauga, draudimas, pastato 

techninė apžiūra, lietvamzdžių valymas, 

kanceliarinės ir ūkinės prekės, ūkinio 

inventoriaus įsigijimo išlaidos) 

3 700 3 188,80 -511,20 

Darbdavių socialinė parama 1 085 1 683,00 +598,00 

Ilgalaikiam turtui įsigyti  - - - 

Iš viso: 270 643 280 758,81  

    

Įstaigos specialiosios lėšos:     

Darbo užmokestis 8 290 8 000,00 -290,00 

Įnašai soc. draudimui 120 110,00 -110,00 
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Ryšių paslaugos 200 480,00 +280,00 

Transporto išlaidos  1 300 2 400,00 +1 100,00 

Komandiruotės - 280,00 +280,00 

Kvalifikacijos kėlimas 400 301,00 -99,00 

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos  1 700 9 069,24 +7 369,24 

Reprezentacinės išlaidos 500 - -500,00 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 

(kanceliarinės ir ūkinės prekės edukacijai, 

Muziejų asociacijos nario mokestis ir kt., 

ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos)  

17 139,00 15 671,00  

Ilgalaikio turto įsigijimas 5 242 3 500,00 -1 742,00 

Iš viso: 34 891 39 759,24  

 

VIII. PAGRINDINĖS MUZIEJAUS PROBLEMOS IR VEIKLOS 

PERSPEKTYVOS 

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

Žemaičių Naumiesčio ekspozicijas, siekia prisidėti prie bendro Lietuvos kultūros tikslo – saugoti 

muziejines vertybes, stiprinti visuomenės tapatybę, siekti gyventojų kultūrinių poreikių 

tenkinimo, plėtojant kultūros paslaugas visoje Lietuvoje. Atnaujintos muziejinės ekspozicijos,  

informaciniai video gidai, kuriamos virtualios parodos, jauniesiems lankytojams kuriamos 

pritraukiančios mokymosi programos, interaktyvūs žaidimai yra šiuolaikinio muziejaus veikla. 

Dalis idėjų jau yra įgyvendinta, tačiau Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai nuolat 

susiduria su įvairiomis problemomis ir iššūkiais:   

1. Muziejaus žinomumui ir veiklų bei įgyvendinamų projektų tarptautiškumui didinti būtina 

atnaujinti ir dar labiau tobulinti Muziejaus interneto svetainę, įdiegiant, kad anglų, rusų ir 

vokiečių kalbų vertimai būtų kokybiškesni. Muziejaus veiklos pristatymas užsienio kalbomis 

prisidės ir prie auditorijų vystymo veiklos krypties, tačiau ši veikla sietina ir su vietinio 

bendradarbiavimo aktyvinimu Šilutės rajone ir Lietuvos mastu.  

2. Numatome didinti skirtingų sričių (švietimo, socialinių paslaugų) rajono įstaigų ir Muziejaus 

bei kitų kultūros įstaigų bendradarbiavimo aktyvinimą, pirmiausia identifikuojant aspektus 

(problemas), pvz., kūrybinių idėjų trūkumas, socialinė atskirtis, bendrosios kultūros žinių stygius 

ar pan., kurie gali būti keičiami, taikant įtraukios (dalyvaujamosios) kultūros – bendradarbiavimo 

metodus ir įtraukiant į kultūros–kūrybines veiklas asmenis, iki šiol nedalyvavusius ir / arba labai 

menkai dalyvavusius kultūros (kūrybinėse) veiklose.  

3. Šilutės Hugo Šojaus Muziejaus materialinė bazė yra pakankamai gera, tačiau yra keletas 

neatidėliotinai spręstinų klausimų, t. y. Žemaičių muziejaus ekspozicijos koncepcijos 

įgyvendinimas ir Švėkšnos patalpų muziejinės veiklos įgyvendinimui tinkamų (pritaikytų) 

patalpų klausimo sprendimas. 

4. 2022 m. I etapo finansavimo programoms esame pateikę 8 paraiškas dėl papildomų lėšų 

Muziejaus sumanytiems projektams. Taip pat numatome teikti dar mažiausiai 8 paraiškas II 

etapo Lietuvos kultūros tarybos ir Regioninės kultūros tarybos skiriamam finansavimui gauti. 

Tikimės, kad kartu su partneriais pavyks įgyvendinti suplanuotus projektus, kurie atskleis esamą 

Muziejaus potencialą ir pritrauks į Muziejaus inicijuojamus projektus naujų lankytojų.   

5. Išlieka 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.  

6. 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. 
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Veiklos perspektyvos. 1. Svarbiausiu prioritetu išlieka 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. 2022 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, įrengtos 

ekspozicijos, restauracijos ir edukacijos centrai. Liko paskutinis etapas – inovacijų įdiegimas, 

tikimasi, kad tai 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. Labai svarbi užduotis – Muziejaus ženklo sukūrimas ir suvenyrų, reprezentuojančių Šilutės 

Hugo Šojaus muziejų, gamyba bei pardavimas. Planuojama, kad, pasiteisinus šiam sumanymui, 

2023 metais būtų galima įsteigti internetinę muziejaus prekių svetainę. 

4. Numatomas naujų edukacinių programų rengimas, jų populiarinimas siekiant pritraukti kuo 

daugiau įvairaus amžiaus žmonių (remiamasi Šilutės rajono savivaldybės 2015–2024 metų 

strategijos uždaviniu „Senųjų amatų verslo pritaikymas turizmui seniūnijose edukacinei ir 

turizmo populiarinimo veiklai“).  

Šilutės Hugo Šojaus muziejaus siekis – nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros paveldo vertybių 

pagrindu sukurtomis šiuolaikiškomis ekspozicijomis ir švietėjiškomis programomis formuoti 

visuomenės sampratą apie muziejų kaip apie besikeičiančią, atvirą ir demokratišką kultūros 

instituciją, kuri ne tik kaupia ir saugo, bet ir patraukliomis formomis atveria sukauptas istorijos, 

kultūros ir meno vertybes, ugdo visuomenės istorinę ir kultūrinę savimonę, tautinį tapatumą ir 

pilietiškumą, suteikia galimybę šviestis ir gilinti turimas žinias, per potyrius turiningai ir 

kūrybingai leisti laisvalaikį. Muziejus tampa kultūros ir turizmo industrijos dalimi, todėl labai 

svarbu, kad Šilutės Hugo Šojaus muziejuje sukauptos kultūros ir meno vertybės leistų plėsti ir 

gerinti jo lankytojams teikiamas paslaugas, o aktyvus visuomenės gyvenimo ritmas, 

besikeičiantys poreikiai bei naujos technologijos skatintų derinti vertybių kaupimą ir saugojimą 

su komunikavimu, informacijos teikimu visuomenei ir jos švietimu. 

 

 

Direktorė                     Indrė Skablauskaitė                                                              
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