ŽAIDIMO „VĖTRUNGIŲ KELIAS“ TAISYKLĖS
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ŠILUTĖS KRAŠTAS – VĖTRUNGĖS (VĖLUKO) GIMTINĖ
Kuršmarių vėtrungės, Šilutės krašto žvejų dar vadintos vėlukais, – senųjų Kuršių
marių laivų puošmena. Tai etnokultūrinis krašto unikumas, menantis apie žvejų gyvenimo
būdą ir papročius.
Vėtrungių atsiradimo pradininku laikomas šio krašto šviesuolis, vyriausiasis visų Kuršių
marių inspektorius Ernstas Vilhelmas BERBOMAS (1786–1865), gyvenęs pamaryje,
netoli Ventės rago buvusiame Muižės dvare.
1844 m. žvejybos tvarkai Kuršių mariose palaikyti E. V. Berbomas sugalvojo ir
patvirtino kiekvienam žvejų kaimui skirtingų spalvų ženklus su nesudėtingos geometrinės
formos piešiniais.
Juodą ir baltą spalvą skyrė vakariniam krantui – Neringai, pietinei pakrantei Sembai
(dabar Kaliningrado sritis, Rusija) – geltoną ir mėlyną, rytų žemyniniam krantui – raudoną
ir baltą spalvas.
Burvaltę su stiebe iškeltu ženklu mariose būdavo lengva atskirti. Vėliau žvejai ženklą ėmė
puošti pjaustiniais. Taip atsirado Kuršių marių vėtrungės, tapusios didžiausiu pamario
krašto pasididžiavimu.
Daugiau apie vėtrunges sužinosite keliaudami „Vėtrungių keliu“.

„VĖTRUNGIŲ KELIAS“. KAS TAI?
Tai poilsio laikas, kurį galite skirti Mažosios Lietuvos magijai. Keliauti po
Mažąją Lietuvą galima automobiliu, dviračiu ir laivu. Kelionė laivu, vedamu šio krašto
žinovų – laivavedžių, nuves į paukščių karalystę ar po senuosius žvejų kaimus. Galite
leisti sau „paburti“, „pašmekioti“ kafijos, pasigaminti vėtrungę arba sagą, kuri “prisegs”
sėkmę, meilę, nelygu ko labiausiai trokštama. O grįžtant namolio parsivežkite mūsų krašto
įspūdžių ir „gėlių“ – šviežiai išrūkytos žuvies.
ŽAIDIMO „VĖTRUNGIŲ KELIAS“ TAISYKLĖS
ĮSPŪDŽIAUTOJAMS
1. Šis kelias skirtas šeimoms ar smagiam bičiulių būriui, norintiems įdomiai praleisti laiką.
2. Šių metų žaidimo pradžia birželio 26 d., pabaiga – rugsėjo 27 d.
3. Keliauti galima ir automobiliu, ir laivu, ir dviračiais, atskiras atkarpas galite įveikti ir
pėsčiomis.
4. Besidomintiems šiuo pasiūlymu tam tikrose suplanuotose stotelėse (atsižymėjimo
vietose, kurios įvardintos lankstinuko aprašyme), bus įteiktas žemėlapis ir specialus
lankstinukas. Norėdami juos gauti būtinai ištarkite burtažodį „Norime rasti vėtrungę“.
5. Pradžioje susipažinkite su pridėtu žemėlapiu, kuriame pažymėtos lankytinos vietovės.
6. Susiplanuokite savo kelionę taip, kad sau ir kitiems galėtumėte padovanoti vandens
regyklos įspūdžių.
7. Lankstinuke, kurį gaunate kartu su žemėlapiu, yra nurodytos vietos, kur bus galima
gauti specialų antspaudą.
8. Apsilankius pasiūlytose vietovėse, sudalyvavus vėtrungių edukacinėse programose ir
surinkus visus septynis antspaudus, jūsų įspūdžiautojų grupės laukia specialus prizas.
Prizų skaičius ribotas!
9. Prizą galite atsiimti toje vietoje, kurioje bus uždėtas paskutinis antspaudas jūsų
lankstinuke.
10. Vėtrungės turi magišką trauką, tad tikimasi suburti „Vėtrungių kelio“ įspūdžiautojų
(fanų) klubą. Jo nariu taps kiekvienas, kuris, sėkmingai įveikęs maršrutą, užpildys anketą.
11. Visi „Vėtrungių kelio“ įspūdžiautojų klubo nariai sulauks specialaus signalo ir bus
kviečiami susirinkti tam tikroje vietoje, tam tikru laiku, nes žaidimas bus tęsiamas.
Informacija bus pranešta el. paštu asmeniškai.
12. Iškilus klausimams kreiptis tel. 8 67 128200.

ŽAIDIMO „VĖTRUNGIŲ KELIAS“ MOZAIKA
RAMBYNAS, BITĖNAI
Kodėl Rambynas, Bitėnai? Jei nebūtų Nemuno, nebūtų marių, jei neturėtume Rambyno,
mūsų keliai nebūtų globojami Laimos ir laumių.... Rambyno kalnas geba prakalbinti kiekvieną
apsilankiusįjį, tik ar būsite dėmesingi, ar atrasite ant Rambyno augančius „įsimylėjusius“ medžius. Jei
atradote, tai esate ir meilės deivės Mildos globoje. O užsukus į Rambyno regioninio parko lankytojų
centrą norėsis pabūti kuo ilgiau. Kodėl? Atsakymą rasite tik ten apsilankę.
Paliekame paslaptyje ir tai, apie ką byloja Mažosios Lietuvos panteonas – Bitėnų kapinaitės,
prigludusios Rambyno kalno pašonėje.
Šviesioje aikštelėje, pačiame Bitėnų kaimo centre, netoli gandrų kolonijos, stovi M. Jankaus
muziejus, prie jo –Paveikslų sodas po atviru dangumi. Sode visada rasite gerumo ir siurprizų. Tačiau
kelionė bus dar įspūdingesnė, jei iš Bitėnų važiuodami Ragainės vingiu, žaliuojančiom lankom, kitapus
Nemuno išvysite kryžiuočių pilį, aplankysite Šereiklaukio dvarvietę, Šereiklaukio ir Opstainių
piliakalnius, Ąžuolų alėją ir, žinoma, gamtos paminklą „Raganų eglę“.
Lankytini objektai ir vietos:
1. Rambyno kalnas – Rambyno regioninio parko lankytojų centras (adresas: Nemuno g. 4, Bitėnų k.,
Pagėgių savivaldybė. Darbo laikas: antradieniais – šeštadieniais 8.00–17.00 val.).
2. Bitėnų kapinaitės – Mažosios Lietuvos panteonas (Bitėnų k., Pagėgių savivaldybė).
3. Martyno Jankaus muziejus – paveikslų po atviru dangumi galerija (M. Jankaus g. 5, Bitėnų k.,
Lumpėnų seniūnija, Pagėgių savivaldybė. Darbo laikas: antradieniais – penktadieniais 9.00–17.30 val.,
šeštadieniais 9.00–16.00 val.).
4. Gamtos paminklas „Raganų eglė” (išvažiavus iš Vilkyškių Šereiklaukio kryptimi, keliu Vilkyškiai–
Panemunė (Nr. 4229), keliasdešimt metrų už miestelio ribos. Ties lankytino objekto ženklu sukti į kairę ir
toliau sekti nuorodas (nuo tos vietos iki „Raganų eglės” yra apie 1,3 km, pakeliui yra aikštelė su
informaciniu stendu ir žemėlapiu).
Važiuojant nuo Bitėnų (ar Rambyno) link „Raganų eglės” keliu Nr. 4229 teks važiuoti apie 14 km ir tik
prieš pat Vilkyškių miestelio ribą sukti į dešinę ties lankytino objekto ženklu ir sekti nuorodas.
Atsižymėjimo vietos:
Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus
M. Jankaus g. 5, Bitėnų k., Lumpėnų seniūnija, Pagėgių savivaldybė
Darbo laikas: antradieniais – penktadieniais 9.00–17.30 val., šeštadieniais 9.00–16.00 val.
Tel. pasiteirauti: +370 441 42 736, mob. tel. +370 656 15021,
www.muziejai.lt/pagegiai/m_jankaus_muz.htm
arba
Rambyno regioninio parko direkcija
Nemuno g. 4, Bitėnų k., Pagėgių savivaldybė
Darbo laikas: antradieniais – šeštadieniais 8.00–17.00 val.
Tel. pasiteirauti: Administracija +370 441 40640;
Lankytojų centras +370 441 42778, www.rambynoparkas.lt
ŠILUTĖS MIESTAS
Kodėl Šilutė?
Šilutė jus nustebins išlikusiu senosios Rytų Prūsijos miesto vaizdu ir architektūra. Erdvią turgavietę supa
buvusių pirklių ir garbių miestelėnų namai. Šilutės išskirtinai prekybinio pobūdžio turgaus aikštė laikoma
unikaliu pavyzdžiu, kur tarpusavyje sąveikauja gamta ir urbanistinė struktūra - aikštę riboja Šyšos upės
kilpa, kuria atplaukdavo prekeiviai. Šalia turgavietės ekonomikos patarėjo, miesto mecenato Hugo Šojaus
(Scheu) dvaras. Eidami pagrindine Lietuvininkų gatve pajusite Rytų Prūsijos miestelio dvasią. Čia
rikiuojasi XX amžiaus pradžios pastatai, tarsi niekas nebūtų pakitę: teismo rūmai, paštas, gaisrinė,
evangelikų liuteronų bažnyčia, kurioje rasite unikalias Karaliaučiaus dailės akademijos profesoriaus R.
Pfeiferio tapytas freskas. Didžiuliame altoriaus skliaute nutapyti 104 žmonių paveikslai, siužetai,
simboliškai nusaką pasaulio istoriją nuo jo sukūrimo iki šių dienų (dėl bažnyčios lankymo tartis iš anksto;
parapijos tel. +370 441 52718 ). Arklių pirklio A. Rittneso name (Lietuvininkų g. 36 ) įsikūręs muziejus.
Muziejuje jūs išvysi vienintelę originalią vėtrungę bei mažai kam žinomą knygą, saugančią vėtrungių

istorijas. Skaičiuojama, kad jų turėjome net 3000, o dabar žinome tik daugiau nei 60. Susidomėjote?
Susitikime Šilutėje!
Lankytini objektai ir vietos:
1. Šilutės senamiestis (Lietuvininkų, Tilžės g.) – Šilutės, vad. Hugo Šojaus, dvaro pastatų kompleksas,
paminklas iškiliam žmogui – dvarininkui H. Šojui, paminklinis ženklas Klaipėdos krašto 1923 m.
sukilimui, Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčia, gaisrinė, paštas, pradinė mokykla, istorinės Šilutės
apskrities teismo rūmai (dab. Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla), Šilutės Fridricho Bajoraičio
viešoji biblioteka.
2. Šilutės muziejus (Lietuvininkų g. 36).
Atsižymėjimo vietos:
Šilutės muziejus Lietuvininkų g. 36, Šilutė
Darbo laikas: antradieniais – penktadieniais 9.00–18.00 val., šeštadieniais 9.00–17.00 val.
Tel. pasiteirauti: +370 441 62 207, www. silutesmuziejus.lt
Arba
Šilutės turizmo informacijos centras Lietuvininkų g. 4, Šilutė
Darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais 8.00–18.00 val., šeštadieniais 10.00–15.00 val.
Tel. pasiteirauti: 8-441 77785, www.siluteinfo.lt
RUSNĖ
Kodėl Rusnės sala? Švyturys, iš kurio aukštybių atsiveria įspūdinga salos panorama, pačiame miestelyje
yra senojo Peterso tilto liekanos ir atsiveria gražus vaizdas atitekant Nemuno dukrai - upei Rusnei, kuri
čia išsišakoja į Skirvytę, Atmatą bei Pakalnę. Subtiliai apie kurtą vietovės grožį pasakoja etnografinis
Skirvytėlės kaimas, nuolat primenantis, kad čia valdo vanduo, ir privati senojo žvejo sodyba. Savo
atgimimo valandos laukia kryžiuočių laikus menantis bažnyčios bokštas, o nuo ten, kur sudūžta galingos
bangos, atsiveria kaimyninės Rusijos vaizdas. Pažvelgti į egzotišką Rusnės salą jūs galite keliaudami
laivais. Išsamią informaciją rasite Šilutės TIC tinklalapyje.
Rusnėje jūs galite įsigyti mūsų krašto „gėlių“ – šviežiai rūkytų žuvų. Tai – puikios lauktuvės grįžtant
namo.
Lankytini objektai ir vietos:
1. Švyturys (Uostadvaris, 8 km. nuo Rusnės).
2. Peterso tilto liekanos (Rusnė, Šilutės gatvės pabaiga).
3. Senoji Rusnės bažnyčia (Rusnės miestelio centras).
4. Žvilgsnis į kaimyninę Rusiją ir plačiai išsišakojančią Rusnės upę (Rusnė, Neringos gatvės pradžia).
5. Etnografinis Skirvytėlės kaimas ir privati Žvejo sodyba - muziejus (Skirvytėlės g., už Pakalnės
tilto)
Atsižymėjimo vieta:
Salos etnokultūros ir informacijos centras
Neringos g. 7 Rusnė
Tel./faks.: + 370 441 50010, www.rusne.org.lt
Darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais 8.00–17.00 val., šeštadieniais 12.00–14.00 val. Kitu metu
skambinti Rusnės seniūnei tel. 8 687 74687
KINTAI, VENTĖ
Kintai – vėtrungių (vėluko) kelio pradžia. Muižės kaime gyvenęs dvarininkas, vyriausiasis žvejybos
inspektorius Ernstas Vilhelmas Berbomas sukūrė pamario kaimų ženklinimo sistemą, iš kurios žvejai
išaugino unikaliąsias vėtrunges. Užsukę į Kintų Vydūno kultūros centrą ne tik sužinosite daugiau apie jas,
čia jus pasitiks tikra menininkų studija, čia jūs galėsite susikurti savo vėtrungę, pasigaminti savo laimės
sagą, čia jus pasitiks ypatinga Vydūno pajauta, o aplankius Lietuvos didžiąją tują ir pameditavus bei
išbandžius brydes į marias tikrai norėsis nuskrieti į Ventės ragą – į „pasaulio kraštą“, kur akis ir siela
paklajoja po vandens platybes ir paukščių paslaptis išpažįstame... O patirtus įspūdžius gali išsūpuoti laivai
marių vandenų „sūpynėse“. Kintai garsėja rūkyta žuvimi ir ypatingais žuvies patiekalais vietos užeigose.
Ieškokite ir tikrai rasite!
Lankytini objektai ir vietos:

1. Kintų Vydūno kultūros centras (Vydūno muziejus, vaikų dailės mokykla, emalio meno galerijadirbtuvės).
2. Evangelikų liuteronų bažnyčia Kintuose (atidaryta sekmadieniais nuo 10.00 iki 11.00 val.).
3. Didžioji tuja (gamtos takas mišku, pradžia Kintų miestelyje, ties mokykla, Kuršių g. 19 ).
4. E. V. Berbomo, dvarininko, vėtrungių pradininko, amžino poilsio vieta (Muižės kapinaitėse
važiuojant keliu į Ventės ragą, prieš sodybą Muižės k. 2).
5. Ventės rago paukščių žiedavimo stotis, muziejus.
6. Aukštumalės pelkės rekreacinis takas (pėsčiųjų gamtos takas ties Rugulių k., važiuojant keliu Šilutė–
Povilai).
Atsižymėjimo vieta:
Kintų Vydūno kultūros centras
Kuršių g. 22. Kintai, Šilutės r.
Darbo laikas: pirmadieniais – šeštadieniais 10.00–18.00 val.
Tel. pasiteirauti: + 370 44147379, www.vydunocentras.lt

DREVERNA
Dreverna – senas žvejų kaimas, juosiamas marių ir unikalios Drevernos upės, kuri, papūtus vakariui, teka
į Vilhelmo kanalą, o ryčiui – į Kuršių marias. Drevernoje veikia garsaus pamario laivadirbio Jono Gižo
muziejus. Uostelyje statomas įspūdingo dydžio senovinis laivas. Kaimo pakraštyje stūkso vieniša kopa –
senosios lietuvininkų kapinaitės su dar išlikusiais archajiškais krikštais.
Lankytini objektai ir vietos:
1. Priekulės istorinis centras, I. Simonaitytės memorialinis muziejus (Vingio g. 11, Priekulė,
Klaipėdos r. Darbo laikas: antradieniais – šeštadieniais 11.00–18.00 val.).
2. Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus (Klaipėdos g. 29, Priekulė, Klaipėdos r. Darbo laikas
antradieniais – šeštadieniais 11.00–18.00 val.).
3. Agluonėnų etnografinė sodyba (Aukštujų g. 5a, Agluonėnai, Klaipėdos r. Darbo laikas antradieniais –
šeštadieniais 11.00–18.00 val.).
4. Karaliaus Vilhelmo kanalas su Lankupių šliuzu (Priekulės seniūnija, Lankupių kaimas, nuo
Priekulės važiuoti Ventė-Kintų kryptimi).
5. Senovinis kuršių laivas- reizinė Drevernos Mažųjų laivų uoste.
6. Jono Gižo etnografinė sodyba (Žvejų g. 13, Dreverna, Klaipėdos r. Darbo laikas antradieniais –
šeštadieniais 11.00–18.00 val.).
Atsižymėjimo vietos:
Jono Gižo etnografinė sodyba
Žvejų g. 13, LT-96240 Dreverna, Klaipėdos r.
Darbo laikas: antradieniais – šeštadieniais 11.00–18.00 val.
Tel. pasiteirauti: +370 463 26173, www.gargzdumuziejus.lt
arba
Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro filialas (J. Gižo etnografinė sodyba)
Žvejų g. 13, LT-96240 Dreverna, Klaipėdos r.
Darbo laikas: antradieniais – šeštadieniais 9.00–18.00 val., sekmadieniais 9.00–17.00 val.
Tel./faks. (8-46) 476301, mob. tel. 8 672 23465, www.klaipedadistrict.lt
KLAIPĖDOS MIESTAS
Klaipėda – seniausias Lietuvos miestas, 1252 m. pirmąkart paminėtas Memelburgo vardu. Trys
pagrindiniai bruožai, skiriantys miestą nuo kitų Lietuvos miestų: 1. Taisyklingas gatvių tinklas;
stačiakampiai kvartalai. 2. Išlikę miesto bastioniniai pylimai. 3. Fachverkas.
Šie trys bruožai ypatingai matomi aplankant nurodytus objektus. Būnant Teatro aikštėje atsiveria puikus
vaizdas į gatvių tinklą ir stačiakampius kvartalus. Jono kalnelyje išlikę XVII-XVIII a. gynybiniai bastionų
pylimai. Ryžių malūnas ir Meno kiemas – senamiesčio fachverko architektūra.
Lankytini objektai ir vietos:

1. Teatro aikštė ir skulptūra „Taravos Anikė“. Teatro aikštė – Klaipėdos miesto širdis. Čia vyksta
koncertai, tarptautinis Pilies džiazo festivalis, Jūros šventė ir kiti renginiai.
„Taravos Anikės” meilės daina dainuojama ne tik Vokietijoje. Ją galima rasti tarp Vokietijos liaudies
dainų. O Miuncheno Rotušės varpai dar ir šiandien skambina šią melodiją. Taigi 1912 m. poetui Simonui
Dachui Klaipėdoje, priešais teatrą, buvo atidengtas paminklas.
2. Ryžių malūnas, pasukamasis tiltelis, skulptūra „Juodasis vaiduoklis“ (visi objektai vienoje vietoje,
Žvejų g. 22).
3. Burlaivis „Meridianas“, Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo paminklas ir skulptūra
„Kaminkrėtys“ (visi objektai vienoje vietoje, Danės krantinė). „Meridianas” – mokomasis burlaivis,
pastatytas 1948 m. Suomijoje, Turku laivų statykloje. Jų išlikę labai nedaug. Šalia „Meridiano“, ant
Kalvių g. 8 namo stogo, „sėdi“ kaminkrėtys, kuris, pasak legendų, neša laimę.
4. Meno kiemas (Daržų g. 10/ Bažnyčių g. 4). Menininkų kiemelis įsikūręs XVIII a. fachverko
sandėliuose. Šie unikalūs statiniai dažniausiai buvo dviejų aukštų, jie buvo statomi ir kiemuose. Tokio
tipo sandėlį kaip tik galima pamatyti šiame kieme.
5. Jono kalnelis (išlikę XVII–XVIII a. gynybiniai bastionų pylimai).
Atsižymėjimo vieta:
VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras
Turgaus g. 7, Klaipėda
Darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais 9.00–18.00 val., šeštadieniais – sekmadieniais 10.00–16.00
val.
Tel. pasiteirauti: +370 464 12186, www.klaipedainfo.lt

NERINGA
Neringos kurortas vienas populiariausių Lietuvoje. Poilsį šiame pajūrio kurorte renkasi tie, kuriems
patinka jo išskirtinė laisvė ir ramybė. Balto smėlio paplūdimiai, kopos, lankytinos įžymios vietos,
vienintelė vėtrungių ekspozicija Nidos marių krantinėje, rūkytos žuvies kvapas, kultūros ir sporto
renginiai – tai šio krašto išskirtinumai, išliekantys visų, čia apsilankiusių, širdyse. Kviečiame leistis į
kelionę, kurioje kiekvienas atras savąją Neringą!
Lankytini objektai ir vietos:
1.Liudviko Rėzos kultūros centras (L. Rėzos g. 8, Juodkrantė. Parodų salių ir istorinės ekspozicijos
darbo laikas: rugsėjo 15 d. – birželio 30 d. antradieniais – šeštadieniais 10.00–18.00 val. / liepos 1d. –
rugsėjo 1 d. pirmadieniais – sekmadieniais 10.00–18.00 val.).
2. Raganų kalnas (į skulptūrų kalną kviečia didelis medinis užrašas Juodkrantės miestelio pakelėje, ant
kurio sėdi laumė, laikanti rankoje kirvį, nukreiptą ašmenimis į priekį).
3. Neringos istorijos muziejus (Pamario g. 53, Nida. Darbo laikas: birželio 1 d. – rugsėjo 15 d.
pirmadieniais-sekmadieniais 10.00–18.00 val. / rugsėjo 16 d. – gegužės 31 d. antradieniais – šeštadieniais
10.00–17.00 val.).
4. Žvejo etnografinė sodyba (Naglių g. 4, Nida. Darbo laikas: birželio 1 d. – rugsėjo 15 d. pirmadieniais
– sekmadieniais 10.00–18.00 val. / rugsėjo 16 d. – gegužės 31 d. antradieniais – šeštadieniais 10.00–17.00
val.).
5. Gintaro galerija (Pamario g. 20, Nida. Darbo laikas: birželio – rugpjūčio mėn. pirmadieniais –
sekmadieniais 9.00–20.00 val.). Ekspozicija supažindina su Baltijos gintaro morfologija, spalvomis,
inkliuzų kolekcija. Muziejuje išvysite garsiojo Juodkrantės lobio rekonstrukciją.
Atsižymėjimo vietos:
Neringos istorijos muziejus
Pamario g. 53, Nida
Darbo laikas: birželio 1 d. – rugsėjo 15 d.: pirmadieniais – sekmadieniais 10.00–18.00 val./
rugsėjo 16 d. – gegužės 31 d. antradieniais – šeštadieniais 10.00–17.00 val.
Tel. pasiteirauti: +370 469 51289, www.neringosmuziejus.lt
arba
Liudviko Rėzos kultūros centras
L. Rėzos g. 8, Juodkrantė, Neringa
Darbo laikas: rugsėjo 15 d. – birželio 30 d. antradieniais – šeštadieniais 10.00–18.00 val. / liepos 1d. –
rugsėjo 1 d. pirmadieniais – sekmadieniais 10.00–18.00 val.

Tel./ faks. 8 469 53448, www.lrezoskc.lt

UŽSAKOMOS EDUKACINĖS PROGRAMOS
Šilutės muziejus rengia edukacinius užsiėmimus: „Lietuvininkų buitis“, „Lietuvininkų kulinarinis
paveldas“, „Lietuvininkų šiupinio šventė“, „Velykių dažymas“, „Kalėdinių puošmenų gaminimas“.
Šilutės muziejus, Lietuvininkų g. 36, Šilutė
Darbo laikas: birželio 1 d. – spalio 1 d. antradieniais – penktadieniais 9.00–18.00 val.; šeštadieniais 9.00–
17.00 val.
Tel.: +370 441 62207, el. paštas: info@silutesmuziejus.lt, www.silutesmuziejus.lt
Salos etnokultūros ir informacijos centras rengia edukacinius užsiėmimus „Užuolaidėlių
karpymas“, „Žvejų kulinarinis paveldas „Pamario žuvienė“.
Galima užsisakyti gido paslaugas po Rusnės salą ir vandens keliais.
Salos etnokultūros ir informacijos centras, Neringos g. 7, Rusnė, Šilutės r.
Darbo laikas: pirmadieniais-penktadieniais nuo 8 iki 17.00 val. šeštadieniais nuo 12.00 iki 14.00 val.
Tel./faks.: + 370 441 50010 , el.paštas: biruteorama@gmail.com, www.rusne.org.lt
Kintų Vydūno kultūros centro edukaciniai užsiėmimai: „Vėtrungė-vėlukas“. Supažindinama su tik
Pamario krašto regionui būdingų kuršmarių vėtrungių atsiradimo istorija, simbolių ir spalvų reikšmėmis.
Programos dalyviai, nuspalvinę vėrtungėlių ruošinius, išsineša unikalius suvenyrus. „Emalio meno
technologijos“. Supažindinama su emalio meno technologijų pradmenimis bei galimybėmis. Ant duotų
vario ruošinių dėliodami paruoštą įvairiaspalvį emalį norimu piešiniu ar ornamentu, kaitindami
krosnelėje, programos dalyviai pasigamina paveikslėlio ar papuošalo- detalę. „Kvėpuosena pagal
Vydūną“ . Keliausite pažintinu rekreaciniu taku - Raudonųjų ąžuolų alėja prie Didžiosios Tujos.
Kvėpuosime, kaip kadaise Kintų miške šiuos kvėpavimo pratimus atliko rašytojas, filosofas, kultūros
veikėjas - Vilhelmas Storosta Vydūnas.
Edukacines programas užsisakykite iš anksto, derinkite konkrečią datą ir laiką.
Kintų Vydūno kultūros centras, Kuršių g. 22, Kintai, Šilutės r.
Darbo laikas: pirmadieniais – šeštadieniais 10.00–18.00 val.
Tel.: + 370 441 47379; el. paštas: vydunaskintai@gmail.com, www.vydunocentras.lt
Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras vykdo edukacinę, pažintinę ir pramoginę veiklą.
Galima užsisakyti edukacines programas: tradicinis dainavimas, muzikavimas, šokiai, tradiciniai amatai,
konkursai, susitikimai, koncertai, tradiciniai žaidimai, žygiai, naktišokiai.
Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras, Daržų g. 10, Klaipėda
Darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.; penktadieniais 8.00–15.45 val.
Tel. +370 464 10108, el. paštas: info@etnocentras.lt, www.etnocentras.lt
Gargždų krašto muziejaus filialas (Jono Gižo etnografinė sodyba) edukacinė programa „Vėtrungė – laivo
puošmena ir ženklas“. Edukacinio užsiėmimo metu iš atskirų detalių surenkama vėtrungė ir nudažoma.
Užsiėmimo trukmė iki 3 val.
Gargždų krašto muziejaus filialas Jono Gižo etnografinė sodyba, Žvejų g. 13, Dreverna
Darbo laikas: antradieniais – penktadieniais 10.00–19.00 val.; šeštadieniais 10.00–17.45 val.
Tel.: +370 463 26173, el. paštas: gizo.muziejus@gmail.com, www.gargzdumuziejus.lt
Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus edukacinė programa „Popieriaus ir vandenženklių
gamybos istorija“.
Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus M. Jankaus g. 5, Bitėnų k., Lumpėnų seniūnija,
Pagėgių savivaldybė
Darbo laikas: antradieniais – penktadieniais 9.00–17.30 val.; šeštadieniais 9.00–16.00 val.
Tel.: +370 441 42736, mob. tel. +370 656 15021, el. paštas: m.jankausmuz@gmail.com

KULTŪRINIŲ RENGINIŲ PLANAS „VANDENS RATAS -2014“
Gegužės 31 d. Šilutės miesto šventė ‚Kodas- upė“
Šilutės kultūros ir pramogų centras; www.silutekpc.lt, informacijos telefonas +370 441 77113

Birželio 23 d. Tradicinė Joninių šventė ant Rambyno kalno
Pagėgių savivaldybės kultūros centras; www.pagegiukc.lt, informacijos telefonas +370 441 57240
Birželio 26 d. renginys „Vėtrungių „gimtadienis“ ir kelio pradžia“ Kintuose
Šilutės kultūros ir pramogų centras; www.silutekpc.lt, informacijos telefonas +370 441 77113

Birželio 28 d. Marių šventė Kintuose
Kintų Vydūno kultūros centras; www.vydunocentras.lt, informacijos telefonas +370 441 47379

Liepos 4-13 d. d. Paroda „Vėtrungių ženklų sistema dailininkų darbuose ir Nidos Kuršių marių
krantinės ekspozicijoje”
Neringos istorijos muziejus; www.neringosmuziejus.lt, informacijos telefonas +370 469 51289
Liepos 12 d. Drevernos kaimo ir Žvejų šventė „Ant marių kraštelio“
Priekulės KC Drevernos kultūros namai; www.klaipedadistrict.lt, www.priekuleskc.lt, informacijos telefonas
+370 699 29126

Liepos 17-20 d. d. Tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“
Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras; www.etnocentras.lt, informacijos telefonas +370 464
10108

Liepos 28- rugpjūčio10 d. d. Muzikiniai vakarai prie fontano (18.00-19.00val. ). Edukacinė
jaunimo stovykla ir tarptautinis pleneras „Rusnė-2014“.
Salos etnokultūros ir informacijos centras; www.rusne.org.lt , informacijos telefonas + 370 441 50010,
Rugpjūčio 4-15 d. Emalio meno laboratorija „Pamario ženklai“
Kintų Vydūno kultūros centras; www.vydunocentras.lt, informacijos telefonas +370 441 47379
Rugpjūčio 15-16 d. Tradicinis tarptautinis renginys „Senųjų amatų dienos Neringoje”
Neringos istorijos muziejus; www.neringosmuziejus.lt, informacijos telefonas +370 469 51289
Pirmoji rugpjūčio mėn. savaitė. Pleneras „Mažosios Lietuvos paveikslų sodo gijos“
Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus; www.muziejai.lt/pagegiai/m_jankaus_muz.htm,
informacijos telefonas +370 441 42736
Rugpjūčio 23 d. Juodkrantės marių krantinėje 7-oji regioninė folkloro šventė „Pūsk, vėjuži“
Liudviko Rėzos kultūros centras; www.lrezoskc.lt, informacijos telefonas +370 469 53448
Rugpjūčio 24 d. „Paskutiniai Gandro pavakariai“ per šv. Baltramiejų
Renginį organizuoja Bitėnų kaimo bendruomenė kartu su Rambyno regioninio parko direkcija
Rambyno regioninio parko direkcija; www.rambynoparkas.lt, informacijos telefonas +370 441 42778
Rugpjūčio mėn. Jono Gižo etnografinėje sodyboje „Laivadirbio diena“
Gargždų krašto muziejaus filialas (Jono Gižo etnografinė sodyba); www.gargzdumuziejus.lt, informacijos telefonas
+370 46 326 173

Renginys „Ant didžio kiemužio“ (data tikslinama)
Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras; www.etnocentras.lt, informacijos telefonas +370 464 10108

Rugsėjo 6 d. „Žuvienės virimo čempionatas“ (sumanytojas ir organizatorius Marijus Budraitis)
Šilutės kultūros ir pramogų centras; www.silutekpc.lt, informacijos telefonas +370 441 77113
Rugsėjo mėn. Baidarių maratonas Nemuno deltoje (data tikslinama)

Nemuno deltos regioninio parko direkcija; www.nemunodelta.lt, informacijos telefonas +370 441 75050, 58154

Rugsėjo 20 d. Renginys „Pagėgiai laiko labirintuose“
Pagėgių savivaldybės kultūros centras; www.pagegiukc.lt, informacijos telefonas +370 441 57240
Rugsėjo 23 d. Rudens lygiadienio šventė Jono Gižo etnografinėje sodyboje-muziejuje
Priekulės KC Drevernos kultūros namai; www.klaipedadistrict.lt, www.priekuleskc.lt, informacijos telefonas
+370 699 29126

Rugsėjo mėn. Rusnėje ekslibrisų parodos „Kuršių marių vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“
pristatymas
Šilutės r. savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka; www.silutevb.lt, informacijos telefonas +370 441
78212

Rugsėjo 27 d. „Vėtrungių kelio“ projekto partnerių ir pirmųjų Vėtrungių „įspūdžiautojų“ klubo
sueiga.
Šilutės kultūros ir pramogų centras; www.silutekpc.lt, informacijos telefonas +370 441 77113

„VĖTRUNGIŲ KELIAS“ SIŪLOMI MARŠRUTAI:
1. Rambynas,Bitėnai-Šilutė-Rusnė-Kintai-Dreverna-Klaipėda-Neringa.
2. Klaipėda-Neringa-Klaipėda-Dreverna-Kintai-Rusnė-Šilutė-Rambynas,Bitėnai
Galima keliauti maršrutiniu laivu iš Minijos kaimo ir Ventainės (Kintų sen.)
Laivų maršrutų tvarkaraščiai:
www.siluteinfo.lt/reisai-i-nida/
www.jovila.lt/keliones-laivu
www.priejuros.lt/lt/pramogos/aktyvios-pramogos/klaipedos-rajone/
www.kelioneslaivu.lt
www.laivu-nuoma.lt/lt_LT/Laivai_Nidoje
www.klaipedadistrict.lt/
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ORGANIZATORIUS:
Šilutės kultūros ir pramogų centras
Adresas: Lietuvininkų g. 6, LT-99185 Šilutė
Tel. 8 441 77113, mob. tel. 8 670 37770 (vadybininkai)
Tel. 8 441 51518, mob. tel. 8 671 09696 (kasa)
El. paštas: centras1@siltec.lt, siluteskultura@gmail.com
Svetainės adresas: www.siluteskpc.lt

Rėmėjai:
Lietuvos respublikos Kultūros ministerija (2013 m.)
Lietuvos kultūros taryba (2014 m.)
Šilutės rajono savivaldybė
PROJEKTO PARTNERIAI:
- Lietuvos muziejų asociacija
Klaipėda:
- Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija
- Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centras
- VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras
Klaipėdos rajonas:
- Gargždų krašto muziejaus filialas Jono Gižo etnografinė sodyba
- Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras
Neringa:
- Neringos istorijos muziejus
- Liudviko Rėzos kultūros centras
Pagėgių savivaldybė:
- Rambyno regioninio parko direkcija
- Martyno Jankaus muziejus-spaustuvė
- Pagėgių kultūros centras
Šilutės miestas ir rajonas:
- Šilutės turizmo informacijos centras
- Šilutės muziejus
- Kintų Vydūno kultūros centras
- Salos etnokultūros ir informacijos centras
- Rusnės kaimo turizmo draugija
- Nemuno deltos regioninio parko direkcija
- Šilutės r. savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka

VĖTRUNGIŲ KELIAS
Vėtrungė – šio kultūrinio kelio atpažinimo ženklas, kuris kelionės dalyvius lydės po
visą pamario regioną.
Vėtrungių kelias – tai pažintinis kultūros ir turizmo maršrutas keliaujantiems po
Rambyną ir Kuršių marių kraštą. Šio kelio dalyviams pristatomas kultūrinių
renginių ir paslaugų tinklas, supažindinantis keliautoją su unikaliomis vandens
kultūrą populiarinančiomis tradicijomis ir papročiais.

Iki susitikimo Vėtrungių kelyje!
Organizatorius: Šilutės kultūros ir pramogų centras
Rėmėjai: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Šilutės rajono savivaldybė

