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ŠVĖKŠNA

 Švėkšna – miestelis Šilutės rajone, 21 km į šiaurės rytus nuo Šilutės. Seniūnijos 

centras, yra 3 seniūnaitijos (Švėkšnos-Gedminaičių, Švėkšnos-Veiviržėnų, 

Švėkšnos-Vilkėnų). Urbanistikos paminklas.

 Miestelio vardas kilęs nuo Švėkšnalės upelio, kuri anksčiau vadinta tiesiog 

Švėkšna ir minima anksčiau nei miestelis (nuo 1384 m.).Žodis toliau sietinas su 

švėkšnà ('labai bloga pieva; kas visur puldinėja)

 Švėkšnos centrinėje (senojoje) dalyje, 4 pagrindinių gatvių sankryžoje, yra 

paplatintos gatvės pavidalo aikštė. Miestelis radialinio plano, bet turi ir 

linijinio plano elementų, išlikusių nuo XVII a. pradžios. Švėkšnoje yra 29 

gatvės, kurių bendras ilgis – 11 km. Vakariniu miestelio pakraščiu teka 

Švėkšnalė (Ašvos dešinysis intakas), per miestelį – Šalnos upelis (Švėkšnalės

intakas). Švėkšna yra Endriejavo kalnagūbrio priekalnėse.





Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia







Švėkšnos dvaro parkas

 Švėkšnos dvaro sodyba – viena iš nedaugelio dvarų sodybų Lietuvoje, 

kuriose šeimininkauja istorinių šeimų palikuonys, tebetęsiantys garbingas 

giminės tradicijas ir puoselėjantys vietos dvasią. Atkūrus teisę į nuosavybę, 

Švėkšnos dvarą atsiėmė grafienė Felicija Laima Broel – Pliaterienė. Pliateriai 

Švėkšnos dvarą valdė nuo XVIII a. antrosios pusės. Dvaras išsidėstęs 

pačiame Švėkšnos miestelio centre, greta Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios. 

Iki mūsų dienų išliko Švėkšnos dvaro rūmai, keliolika dvaro pastatų, vienas 

gražiausių Vakarų Lietuvos parkų, "Saulės" gimnazija.







Vila

„Genowefa“











 Vilkėno dvaras – dvaras, stovintis Vilkėno I kaime, Šilutės rajone. Išlikę dvaro 

rūmai, parkas (13 ha plote auga apie 70 rūšių medžių ir krūmų, yra retų 

medžių). 

 Vilkėno dvaras, pavaldus Švėkšnos dvarui, minimas nuo 1695 m. 

Savarankiškas dvaras atsirado po to, kai Švėkšnos dvaro valda padalinta 

keturiems Pliaterių sūnums – Vilkėno dvaro pirmuoju savininku tapo grafas 

Pranciškus Broel-Pliateris (1798–1867). 1863 m. Vilkėno dvarą iš tėvo 

paveldėjo Aleksandras Broel-Pliateris (1845–1922). 1880 m. pradėtas kurti 

parkas. 1880–1887 m. pastatyti dviejų aukštų neorenesansinio stiliaus rūmai 

su bokštu.

 1993 m. rūmai ir parkas grąžinti Platerių paveldėtojai Platerienei Laimei 

Felicijai (1921–2015). 1995 m. rekonstruotas Vilkėno malūnas. 2002 m. parke 

per audrą išversta parko puošmena – kanadinė cūga. 2003 m. iš parko 

dingo apie 300 kg sveriantis akmuo su iškaltais grafo Aleksandro Platerio

inicialais ir parko įkūrimo metais. 2007 m. restauruota Vilkėno dvaro rūmų 

išorė.
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Dreverna

 Dreverna (arba Draverna) – kaimas Klaipėdos rajono pietvakariuose, šalia Kuršių 

marių, prie Drevernos upės.

 Įvažiuojant į Dreverną svečius pasitinka medinis žvejys, laikantis žuvį su užrašu 

Dreverna. Tai liudija, kad šis kaimelis nuo seno yra gyvenamas žvejų. Dar ir dabar 

ten užsiimama versline žvejyba.

 Mažųjų laivų uostas

Įkurtas 2009 metais – tuo metu čia buvo įrengta prieplauka su slipu ir kranu, 75 

švartavimosi vietos, pastatytas elingas. 2017 metais uostas buvo modernizuotas: 

buvo įrengtos stacionarios sanitarinės patalpos, nauja 40 vietų krantinė, pastatytas 

3-mis žvaigždutėmis įvertintas Drevernos kempingas. Šiuo metu uoste veikia 

restoranas, kempingas (30 aštuonviečių medinių poilsio namelių, 22 kemperių

aikštelės su prisijungimais prie vandens, elektros, nuotekų), restoranas, konferencijų, 

švenčių salė, teikiamos vandens pramogos, laivų, valčių, irklenčių, vandens dviračių 

nuoma.



















Šilutė



 Šilutė – miestas vakarinėje Lietuvos dalyje, Klaipėdos krašte, Pajūrio žemumoje, 
Klaipėdos apskrityje, netoli Kuršių marių ir 8 km iki Rusnės salos. Miestas yra 
nutolęs 50 km į pietus nuo Klaipėdos. Šilutė yra Pamario krašto, Šilutės rajono 
savivaldybės ir seniūnijos centras.Per miestą teka Šyšos upė, kurioje yra mažųjų 
laivų uostas. Urbanistikos paminklas. 

 Miestas, įsikūręs buvusioje skalvių genties teritorijoje. Žemės aplink Šilutę ir toliau į 
šiaurę ir rytus buvo vadinamos Lamata. Per šias žemes Kryžiuočių ordino laikais 
(XIV a. – 1525 m.) Šilutės seniūnijos teritorijoje ėjo kelias iš Tilžės į Klaipėdą.

 Kaimai, iš kurių buvo suformuotas dabartinis miestas, vadinosi Šilokarčema
(minima nuo 1511 m.), Verdainė (nuo XIII a.) ir Žibai (minimi nuo 1540 m.). 1511 
m. Jonui Talatui Klaipėdos komtūras patvirtino teisę įsteigti čia smuklę (karčemą) 
ir valdyti aplinkinius miškus bei pievas tarp Klaipėdos ir Tilžės, prie Šyšos. Smuklę 
žmonės pavadino Šilokarčema (vok. Heidekrug = Heide – „šilas“ + Krug –
„karčema“), kadangi smuklė pastatyta atokioje vietoje, šile. Netrukus atsirado 
dar kelios smuklės, apie kurias ėmė burtis žvejai, prekybininkai ir amatininkai 
(vienos iš jų šeimininkas buvo garsaus filosofo Emanuelio Kanto prosenelis 
Ričardas Kantas).

1923 m. naujajai gyvenvietei, suformuotai iš trijų minėtų kaimų, suteiktas Šilutės, 

pavadinimas atsižvelgiant į pagrindinio iš tų kaimų vardo pradžią.















Šilutės evangelikų

liuteronų bažnyčia



Šilutės Hugo

Šojaus muziejus





























































Šilutės sekretai

 Šilutės sekretai“ netradiciškai pasakoja miesto istoriją. Tai bendra Šilutės 

meno mokyklos, bendrovės „Šilutės baldai“ ir Šilutės rajono savivaldybės 

iniciatyva.

 Prie 20 Lietuvininkų gatvės pastatų šaligatvyje įmontuotuose stikliniuose 

kambarėliuose meno mokyklos auklėtiniai atkūrė XIX a. pabaigos–XX a. 

pradžios miestiečių gyvenimą:  kur buvo sviestininko, statybininko namas, kur 

veikė cukrainė, baldų ir karstų parduotuvė, koks gyvenimas virė karietų 

pašte ar siauruko bei autobusų stotyse.








