
Ūdens ceļš
Ventas reģionālajā parkā

no papartynes līdz Viekšniai 

www.visitventa.lt www.visitventa.lt

 APSKATES VIETAS

1. Piemineklis Biržišķu ģimenei
2. Viekšņu pirmās aptiekas muzejs
3. Aviācijas pioniera Aleksandra 

Griškeviča muzejs
4. Piemineklis Vītautam Lielajam
5. Profesors M. V. V. Bižišku  

ekspozīcija
6. Viekšņu ūdensdzirnavas
7. Galvaskausa atradze
8. Purviu iedarbība
9. Avižlys atradze 
10. S. Daukantu memoriālais muzejs
11. S. Daukantu Piemineklis
12. I Papiles pilskalns
13. Jurakaļņa ģeoloģiskais atsegums un 

atradze
14. Jurakalņa skatu tornis
15. Papiles piecpadsmit stumbru liepa
16. II Papiles pilskalns
17. Augustaiču ūdensdzirnavas
18. Rudikiu ozols
19. Papartīnes ūdensdzirnavas
20. Papartīnes dzirnavu ģeoloģiskais 

atsegums
21. Rekču pilskalns
22. Ventas reģionālā parka apmeklētāju 

centrs
23. Žerkščiu priežu mežs
24. Papiles  atsegums

 Atpūta
 Kajaks atpūta vieta

apmeklējiet Ventu!
10 11

521

Šis bukletu ir tapis projekta LLI-293 „Visit Venta“ ViVa ietvaros, 
ko finansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas – Lietuvas programma 
2014.–2020.gadam.

Kopējās projekta izmaksas ir 321 607,77  EUR. Projekta līdzfinansējums 
no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 273 366.56  EUR. 

Šis informācija ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. 
Par šī informācija saturu pilnībā atbild Ventas reģionālā parka direkcija, 
un tas nekādos apstākļos nav uzskatāmspar Eiropas Savienībasoficiālo 
nostāju.

Foto autori: S. Kazlauskas, R. Šeškaitis, 
Ventas reģionālā parka direkcija.
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21. rekču pilskalns
Rekču pilskalns (saukts arī par Vinavas kalnu) atrodas Ventas labajā krastā, pie 
sateces ar bezvārda upīti. Šeit cilvēki dzīvoja un cīnījās no mūsu ēras 1. g. tūkst. vi-
dus līdz 14. gs. Ziemeļaustrumu pusē ir 0,7 ha liela priekšpils apmetne. Pilskalnā 
ir gandrīz apaļš 6–7 metru diametra laukums, apjozts ar valni.
Koordinātas: 56.077543, 22.853721

papartīnes ūdensdzirnavas
Papartīnes ielejā, kur kopš seniem laikiem raženi augušas un joprojām aug 
papardes, jau kopš 1867. gada darbojas ūdensdzirnavas, kas vienlaikus ražoja 
elektrību un zāģēja koka dēlīšus (jumta šķindeļus). Tam bija rūpnīcā izgatavota 
turbīna, divi pāri dzirnakmeņu, siets. Pēckara gados Papartīnes dzirnavas mala 
līdz 1953. gadam. Arī pašlaik tās darbojas.
Koordinātas 56.123995, 22.856139

20. papartīnes 
dzirnavu ģeoloģiskais atsegums 
Papartīnē ir mākslīgais juras ģeoloģiskā 
perioda atsegums. Juras periods ir vidējais 
mezozoja laikmeta periods, Zemes attīstības 
periods, kas sākās pirms 205 milj. gadu un 
beidzās pirms 145 milj. gadu. Juras periods 
bija silts un mitrs. Raksturīgā augu valsts 
bija papardes un kailsēkļi. Bet visiem tas 
labāk zināms kā milzu rāpuļu (dinozauru) 
rašanās un attīstības periods. Tad parādījās 
lidojošie rāpuļi un pirmie putni. Tagad te 
varat atrast viņu atliekas – fosilijas.
Koordinātas 56.124502, 22.858536

17. augustaiču ūdensdzirnavas
Pašreizējā ēka uzmūrēta 1932. gadā, bet 
dzirnavas šajā vietā bija jau 19. gs. beigās. 
Dzirnavu mehānismu grieza Ventas upes 
straume, bet pēc kāda laika tās tika aprīko-
tas ar dīzeļdzinēju, lai vajadzības gadījumā 
varētu veikt malšanu gan vasaras sausuma, 
gan ziemas sala laikā, kad ūdens upē sama-
zinās. Ir saglabājusies ūdens turbīna, divi 
dzirnakmeņi, zviedru putraimu malšanas 
mašīna, siets, zviedru transmisija, koka celt-
nis kravu celšanai.
Koordinātas 56.140021, 22.800565

13. jurakaļņa 
ģeoloģiskais atsegums un atradze
Jurakaļņa atradze ir tipiska reljefa forma, 
ko veido lineāra erozija. Te skaidri redzams 
lineārās erozijas process un tā sekas – erozi-
jas atradze, gravas un kraujas, kur rodas un 
izplūst avoti. Ģeoloģiski visvērtīgākie ir juras 
perioda iežu atsegumi, kas intensīvas erozi-
jas dēļ dabiski ir pieejami izpētei. No skatu 
tornīša paveras lielisks skats uz Ventas ieleju 
un tās terasēm.
Koordinātas: 56.145431, 22.782406

14. jurakaļņa skatu tornis
Blakus Jurakalņa ģeoloģiskajam atsegumam un atradzei atrodas 15 m skatu tor-
nis. No tā paveras lielisks skats uz izteiksmīgo Ventas upes ieleju, Papiles pilsētiņu 
un apskates objektiem: Jurakaļņa ģeoloģisko atsegumu un atradzi, Papiles I un II 
pilskalnu, Sv. Jāzepa baznīcu, piecpadsmit stumbru liepu u. c.
Koordinātas: 56.144702, 22.782948

15. papiles piecpadsmit stumbru liepa
Šis koks ir dabas piemineklis, kas aug Pa-
piles parkā. Tiek uzskatīts, ka tā iestādīta ap 
1860. gadu. Šīs liepas stumbri ir 0,3 m resni 
un aptuveni 23 m augsti. Liepa strauji nove-
co, krūms izplešas, stumbru augšanas leņķis 
katru gadu palielinās, virzās uz malām. Līdz 
1982. gadam liepai bija 16 stumbri, tagad 
atlikuši 13 augoši stumbri un 1 nogāzies.
Koordinātas: 56.147459, 22.785033

6. Viekšņu ūdensdzirnavas
Viena no Viekšņu apmeklētākajām vietām 
ir vecās ūdensdzirnavas, kas ir tehnikas pie-
mineklis. 1897. gadā to uzcēla Pranciškus 
Lengvenis. Tika uzbērts valnis, kas stājās ceļā 
Ventas straumei un piespieda griezties dzir-
navu turbīnu. Sarkano ķieģeļu dzirnavu ēka 
ir saglabājusies bez būtiskām izmaiņām, sa-
glabājusies arī apdāvinātā novada meistara 
V. Jodeiķa 1917. gadā izgatavotā turbīna. 
Koordinātas: 56.231728, 22.521011

1. piemineklis piemineklis 
Biržišķu ģimenei
Novadnieki izrādīja cieņu Biržišķu ģimenei, 
1995. gada 25. augustā Viekšņu centrā at-
klājot tiem pieminekli. Tas ir viens no Lietu-
vā pirmajiem pieminekļiem nevis atsevišķai 
personai, bet visai ģimenei, kas savu darbu 
un talantus veltījusi Lietuvai. Uz pieminek-
ļa sešām sānu plāksnēm ir brāļu profesoru 
un viņu vecāku bareljefi un uzraksti, kas īsi 
norāda uz viņu nopelniem dzimtajai zemei.
Koordinātas: 56.232944, 22.517784

22. Ventas reģionālā parka 
apmeklētāju centrs
Tie, kas ceļo pa Ventas reģionālo parku un 
vēlas sīkāk iepazīt tajā esošās vērtības, to 
var izdarīt, apmeklējot Ventas reģionālā 
parka apmeklētāju centru. Šeit ierīkota iz-
stāžu zāle, kurā var pieskarties miljoniem 
gadu senajām juras perioda fosilijām, vairāk 
uzzināt par dabas un kultūras mantojuma 
objektiem, kā arī iepazīties ar novada ievē-
rojamākajām personībām, kuras dzīvoja un 
radīja parka teritorijā. Apmeklētāju centrā 
ierīkoti informācijas termināļi, filmu skatī-

šanās aprīkojums, interaktīvie stend, atveidotas dabas skaņas, lai apmeklētāji 
piedzīvotu nepastarpinātu dabas izjūtu.
Adrese: Ventos iela 30A, LT-85330 Venta, Akmenes r. Tel. + 370 425 55220

Apmeklējiet šīs piecas atrakcijas un ierašanās Mažeiķu Tūrisma un biznesa 
informācijas centrā (Adrese: Ventos iela 8A, Mažeikiai) uz trim stundām 
varēsiet bez maksas iznomāt trīs airus:

kur paēst? 
1. kafejnīca „prie židinio“
Bausko iela 9, LT-85328  Venta
Akmenės r.
Mob. + 370 613 99008
Tel. + 370 425 39025

2. kafejnīca-sēta „Viliošiai“
Viliošių k. 14, LT-85383 Akmenės r.
Mob.: + 370 674 56556, 
+ 370 683 17339

3. kafejnīca-bārs „Zaventė“ 
Virvytės iela 1, Užventės k.
LT-89496 Viekšnių sen., Mažeikių r.
Tel. + 370 616 11422

kur palikt?
1. lauku sēta 
„svajoklių slėnis“
Nepriklausomybės iela 96
LT-85242 Papilė
Mob. + 370 614 22402
www.kaimo-sodyba.lt

2. dzīvokļi 
„Venta city apartment“
Stoties iela 36, LT-85309 Venta
Mob. + 370 652 87471
E-pasts: deilora52@gmail.com
www.booking.com/hotel/lt/
venta-city-apartment.lt.html

3. dzīvokļi „magnolija“ 
Ventos iela 28—4
LT-85330 Venta, Akmenės r.
Mob. + 370 671 17054 
E-pasts: genmastauab@gmail.com

4. lauku sēta „Viliošiai“
Viliošių k. 14, LT 85383 Akmenės r.
Mob. + 370 683 17339
E-pasts: info@viliosiai.eu
www.viliosiai.lt

2. Viekšņu pirmās aptiekas muzejs
Pašā Viekšņu pilsētas centrā, uz bijušā laukuma stūra, vecā Viekšņu aptieka ar 
baltiem slēģiem aicina to apmeklēt. Tiek uzskatīts, ka tā ir Viekšņu vecākā ēka, 
celta 18. gs. Taču kā saglabājusies. 1859. gadā tirgus laukuma stūrī provizors 
no Telšiem Fjodors Geldneris (vēlāk Teodor von Göldner) par 1200 sudraba 
rubļiem iegādājās 18. gs. rabīna Abbe Joffes celto māju. Fjodors pusi no no-
pirktās mājas pārvērta par aptieku, bet atlikušajai daļai piebūvēja divas istabas, 
kur dzīvot ģimenei. Tā 1860. gada 17. jūlijā (trīsdesmitajā pēc vecā kalendāra) 
Viekšņos tika atvērta aptieka. Viekšņu farmācijas iestāde ir Žemaitijas ziemeļda-
ļā vecākā aptieka pēc Palangas un Telšu aptiekām.
Adrese: Tilto iela 3, LT-89492 Viekšņi, Mažeiķu r.
Tel. + 370 443 37420

1. Ventas reģionālā parka 
apmeklētāju centrs
Ventos iela 30A 
LT-85330 Venta, Akmenės r. 
Tel. + 370 425 55220

2. simona daukanta 
memoriālais muzejs
Basanavičiaus iela 6
LT-85243 Papilė, Akmenės r. 
Mob. + 370 677 72212

3. pirmās aptiekas 
Viekšniai muzejss 
Tilto iela 3
LT-89492 Viekšniai, Mažeikių r. 
Tel. + 370 443 37420

4. aviācijas pioniera 
aleksandra Griškeviča muzejs
Akmenės iela 10
LT-89490 Viekšniai, Mažeikių r. 
Mob. + 370 655 95979

5. mažeiķu muzejs
V. Burbos iela 9, LT-89218 Mažeikiai.
Tel. + 370 443 26791

                                                       (A. V.)                                          

                                                       (A. V.)                                          

                                                       (A. V.)                                          

                                                       (A. V.)                                          

                                                       (A. V.)                                          

www.ventosparkas.lt

kajaku noma:
1. jonas stankus 
kajaku noma
Kranto iela 6
LT-85248 Papilė, Akmenės r.
Mob. + 370 611 83924
www.nuomabaidariu.lt

2. Ventas kajaku noma 
Tilto iela 11, Žerkščių k.
LT-85333 Ventos sen., Akmenės r. 
Mob. + 370 613 44788
www.ventos-baidare.lt


