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LANKYTINOS VIETOS
7

Lankstinukas sukurtas įgyvendinant projektą LLI-293 „Visit Venta, ViVa“.
Projektą finansuoja Europos Sąjungos 2014-2020 Interreg V-A Latvijos
ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.
Visas projekto biudžetas – 321 607,77 Eur. Iš jų – bendrasis Europos
regioninės plėtros fondo finansavimas – 273 366,56 Eur.
Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę
paramą. Už šios informacijos turinį atsako Ventos regioninio parko
direkcija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi
Europos Sąjungos nuomonę.

Nuotraukų autoriai: S. Kazlauskas, R. Šeškaitis,
Ventos regioninio parko direkcija.

www.visitventa.lt

1. Paminklas Biržiškų šeimai
2. Viekšnių vaistinės muziejus
3. Aviacijos pradininko Aleksandro
Griškevičiaus muziejus
4. Paminklas Vytautui Didžiajam
5. Profesorių M. V. V. Biržiškų
memorialinė ekspozicija
6. Viekšnių vandens malūnas
7. Kaukolynės atragis
8. Purvių atodanga
9. Avižlio atragis
10. S. Daukanto memorialinis muziejus
11. Paminklas S. Daukantui
12. Papilės I piliakalnis
13. Jurakalnio geologinė atodanga
ir atragis
14. Jurakalnio apžvalgos bokštas
15. Papilės Penkiolikamienė liepa
16. Papilės II piliakalnis
17. Augustaičių vandens malūnas
18. Rudikių ąžuolas
19. Papartynės vandens malūnas
20. Papartynės malūno geologinė
atodanga
21. Rekčių piliakalnis
22. Ventos regioninio parko
lankytojų centras
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24. Papilės atodanga
Poilsiavietės
Baidarių sustojimo vietos
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21. Rekčių piliakalnis
Rekčių piliakalnis (dar vadinamas Vinavos kalnu) yra dešiniajame Ventos krante,
prie santakos su bevardžiu upeliuku. Čia žmonės gyveno ir kovėsi nuo I mūsų eros
tūkstantmečio vidurio iki XIV a. Šiaurės rytų pusėje yra buvusi 0,7 ha plote priešpilio gyvenvietė. Piliakalnyje yra beveik apvali 6–7 m skersmens aikštelė, apjuosta
pylimu.
Koordinatės: 56.077543, 22.853721

19. Papartynės vandens malūnas
Papartynės slėnyje, kur nuo senų laikų vešliai augo ir tebeauga daug paparčių, jau
nuo 1867 metų veikė vandens malūnas, kartu gaminęs ir elektros energiją, pjovęs
medienos lenteles (malksnas). Jame buvo fabrikinės gamybos turbina, dvi poros
girnų, pitlius. Pokario metais Papartynės malūnas malė iki 1953 metų. Šiuo metu
jis taip pat veikia.
Koordinatės 56.123995, 22.856139
20. Papartynės
malūno geologinė atodanga
Papartynėje yra dirbtinė juros geologinio
periodo atodanga. Juros periodas – vidurinis
mezozojaus eros periodas, tai Žemės vystymosi laikotarpis, prasidėjęs prieš 205 mln.
metų ir baigęsis prieš 145 mln. metų. Juros
periodas buvo šiltas ir drėgnas. Būdinga
augmenija – paparčiai ir plikasėkliai. Bet visiems jis labiausiai žinomas kaip milžiniškų
roplių (dinozaurų) atsiradimo ir vystymosi laikotarpis. Tuomet atsirado skraidantys ropliai
ir pirmieji paukščiai. Dabar čia galite rasti jų
liekanų – fosilijų.
Koordinatės 56.124502, 22.858536

17. Augustaičių vandens malūnas
Dabartinis pastatas mūrytas 1932 metais, bet
šioje vietoje malūno stovėta jau XIX a. pabaigoje. Malūno įrenginius suko Ventos upės
srovė, tačiau ilgainiui jame įrengtas dyzelinis
variklis – kad prireikus būtų galima malti ir
per vasaros sausras, ir per žiemos speigus, kai
vandens upėje sumažėja. Išlikusi vandens
turbina, dvejos girnos, švediška kruopų šatravimo mašina, piklius, švediška transmisija,
medinis keltas kroviniams kilnoti.
Koordinatės 56.140021, 22.800565
13. Jurakalnio
geologinė atodanga ir atragis
Jurakalnio atragis – tai tipiška linijinės erozijos suformuota reljefo forma. Čia akivaizdžiai
matomas linijinės erozijos procesas ir jo padariniai – pats erozinis atragis, raguvos bei
griovos, kuriose randasi ir trykšta šaltiniai.
Geologiškai vertingiausia – tai juros periodo
uolienų atodangos, dėl intensyvios erozijos
natūraliai prieinamos tyrimams. Nuo apžvalgos bokštelio atsiveria puikus vaizdas į
Ventos slėnį, jo terasas.
Koordinatės: 56.145431, 22.782406
14. Jurakalnio apžvalgos bokštas
Šalia Jurakalnio geologinės atodangos ir atragio stovi 15 m apžvalgos bokštas. Nuo
jo atsiveria nuostabus vaizdas į išraiškingą Ventos upės slėnį, Papilės miestelį bei
lankytinus objektus: Jurakalnio geologinę atodangą ir atragį, Papilės I ir II piliakalnius, Šv. Juozapo bažnyčią, Penkiolikakamienę liepą ir kt.
Koordinatės: 56.144702, 22.782948

15. Papilės penkiolikakamienė liepa
Tai medis – gamtos paminklas, augantis
Papilės parke. Manoma, kad ji sodinta apie
1860-uosius metus. Šios liepos kamienai yra
0,3 m storio ir apie 23 m aukščio. Liepa sparčiai sensta, plečiasi keras, kamienų augimo
kampas kasmet didėja, krypsta į šonus. Iki
1982 metais ši liepa turėjo šešiolika kamienų, dabar likę trylika augančių kamienų ir
vienas nuvirtęs.
Koordinatės: 56.147459, 22.785033
6. Viekšnių vandens malūnas
Viekšniuose viena iš labiausiai lankomų
vietų – senasis vandens malūnas, kuris yra
technikos paminklas. Jį 1897 metais pastatė
Pranciškus Lengvenis. Buvo supiltas pylimas,
pastojęs kelią Ventos srovei ir privertęs ją
sukti malūno turbiną. Raudonų plytų malūno pastatas išlikęs be didesnių pakeitimų, išlikusi gabaus šio krašto meistro V. Juodeikio
1917 metais pagaminta turbina.
Koordinatės : 56.231728, 22.521011
1. Paminklas Biržiškų šeimai
Pagarbą Biržiškų šeimai kraštiečiai išreiškė
1995 metų rugpjūčio 25 d. Viekšnių centre
jiems atidengdami paminklą. Tai vienas pirmųjų Lietuvoje paminklų ne atskiram asmeniui, o visai šeimai, kuri savo darbą, talentus
paskyrė Lietuvai. Ant šešių paminklo šoninių
plokščių – brolių profesorių ir jų tėvų bareljefai ir užrašai, trumpai nusakantys jų nuopelnus gimtajam kraštui.
Koordinatės: 56.232944, 22.517784
22. Ventos regioninio parko
lankytojų centras
Keliaujantys po Ventos regioninį parką ir
norintys detaliau susipažinti su jame esančiomis vertybėmis, tai gali padaryti užsukę į
Ventos regioninio parko lankytojų centrą. Čia
įrengta ekspozicijų salė, kurioje galite prisiliesti prie milijonus metų menančių juros periodo fosilijų, daugiau sužinoti apie gamtos ir
kultūros paveldo objektus, tai pat susipažinti
su iškiliausiomis krašto asmenybėmis, kurios
gyveno ir kūrė parko teritorijoje.
Lankytojų centro ekspozicijoje įrengti infor-

maciniai terminalai, filmų peržiūros įranga, interaktyvūs stendai, atkuriami gamtos garsai, kad lankytojai patirtų betarpišką gamtos suvokimo jausmą.
Ventos g. 30A, LT-85330 Venta, Akmenės r. Tel. + 370 425 55220

Kur pavalgyti?

Baidarių nuoma:

1. Kavinė „Prie židinio“
Bausko g. 9, LT-85328 Venta
Akmenės r.
Mob. + 370 613 99008
Tel. + 370 425 39025

1. Jono Stankaus
baidarių nuoma
Kranto g. 6
LT-85248 Papilė, Akmenės r.
Mob. + 370 611 83924
www.nuomabaidariu.lt

2. Kavinė sodyba „Viliošiai“
Viliošių k. 14, LT-85383 Akmenės r.
Mob.: + 370 674 56556,
+ 370 683 17339
3. Kavinė-baras „Zaventė“
Virvytės g. 1, Užventės k.
LT-89496 Viekšnių sen., Mažeikių r.
Mob. + 370 616 11422

Kur nakvoti?
2. Viekšnių Pirmosios vaistinės muziejus
Pačiame Viekšnių miesto centre, buvusios aikštės kampe, baltomis langinėmis
kviečia užsukti senoji Viekšnių vaistinė. Manoma, kad tai seniausias Viekšnių
pastatas, statytas XVIII a. Tačiau kaip išsilaikęs. 1859 metais turgavietės kampe
provizorius iš Telšių Fiodoras Geldneris (vėliau – Theodor(as) von Göldner(is)) už
1200 sidabrinių rublių įsigijo XVIII a. rabino Abbe Joffes pastatytą namą. Fiodoras pusę nupirkto namo pavertė vaistine, o prie likusios dalies pristatė du kambarius, skirtus šeimos gyvenimui. Taip 1860 metais liepos 17 d. (pagal seną kalendorių 30 d.) Viekšniuose buvo atidaryta vaistinė. Viekšniškė farmacijos įstaiga
yra seniausia šiaurės Žemaitijoje po Palangos ir Telšių vaistinių.
Tilto g. 3, LT-89492 Viekšniai, Mažeikių r.
Tel. + 370 443 37420

1. Kaimo turizmo sodyba
„Svajoklių slėnis“
Nepriklausomybės g. 96
LT-85242 Papilė
Mob. + 370 614 22402
www.kaimo-sodyba.lt
2. Apartamentai
„Venta City Apartment“
Stoties g. 36, LT-85309 Venta
Mob. + 370 652 87471
El. p. deilora52@gmail.com
www.booking.com/hotel/lt/
venta-city-apartment.lt.html
3. Apartamentai „Magnolija“
Ventos g. 28—4
LT-85330 Venta, Akmenės r.
Mob. + 370 671 17054
El. p. genmastauab@gmail.com
4. Kaimo turizmo sodyba „Viliošiai“
Viliošių k. 14, LT 85383 Akmenės r.
Mob. + 370 683 17339
El. p. info@viliosiai.eu
www.viliosiai.lt

www.ventosparkas.lt

2. Ventos baidarių nuoma
Tilto g. 11, Žerkščių k.
LT-85333 Ventos sen., Akmenės r.
Mob. + 370 613 44788
www.ventos-baidare.lt

Aplankykite šiuos penkis lankytinus objektus ir atvykę į Mažeikių turizmo
ir verslo informacijos centrą (Ventos g. 8A, Mažeikiai) galėsite nemokamai
trims valandoms išsinuomoti tris irklentes:
1. Ventos regioninio parko
lankytojų centras
Ventos g. 30A
LT-85330 Venta, Akmenės r.
Tel. + 370 425 55220

(A. V.)

2. Simono Daukanto
memorialinis muziejus
Basanavičiaus g. 6
LT-85243 Papilė, Akmenės r.
Mob. + 370 677 72212

(A. V.)

3. Viekšnių
pirmosios vaistinės muziejus
Tilto g. 3
LT-89492 Viekšniai, Mažeikių r.
Tel. + 370 443 37420

(A. V.)

4. Aviacijos pradininko
A. Griškevičiaus muziejus
Akmenės g. 10
LT-89490 Viekšniai, Mažeikių r.
Mob. + 370 655 95979

(A. V.)

5. Mažeikių muziejus
V. Burbos g. 9, LT-89218 Mažeikiai.
Tel. + 370 443 26791

(A. V.)

