
Jurbarke bus įkurta verslo įmonės „Džio-
vinukas“ gamybos erdvė ir augalinio 
maisto kavinė. Tai vieta, kurioje bus 
vykdomos degustacijos-edukacijos, 
kurių metu bus supažindinama, kaip 
gaminami džiovinukai, ir bus mokoma, 
kaip pasigaminti sau natūralių skanėstų 
iš vaisių ir riešutų. O Veliuonoje lauks 
„Vytautas Didysis“ – edukacijos ir teatra-
lizuoti susitikimai bei etiudai, muzikinės 
improvizacijos bei autentiškai skambanti 
XV a. muzika. 

Vieta: Jurbarko r., Veliuona

Jurbarkas | Pagėgiai | Šilalė | Tauragė | 2022 m.

žalios naujienos
Tegul Gabija – senovės lietuvių ugnies 
deivė – įkvėps tikrosios pirties malonu-
mams. Nustebk užsukęs į tikrą lietuviš-
ką pirtį: patirk magiškas apeigas, kurios 
išlaisvins susikaupusią įtampą, sušildys 
kūną, o svarbiausia – suteiks vidinę ra-
mybę. Profesionalaus pirtininko pagal se-
nąsias tradicijas atliekami pirties ritualai 

kiekvienam: draugų 
ar kolegų kompani-
jai, šeimai, moterims, 
pirties edukacijos, 
specialios programos poroms, įvairios procedūros.
� Vieta:�„Tauro�troba“,�Stragutė,�Tauragės�raj.

Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ fes-
tivalis, vasarai paverčiantis Tauragę meno 
galerija. 2022 m. festivalio tema – „Namų 
kvadratas“. Kartu su festivalio dalyviais ir 
lankytojais per šiuolaikinio meno žanrus 
įvairiais kampais nagrinėsime namų temą. 
Fotografijų lauko parodos, vizualiojo meno 
instaliacijos, koncertai, šiuolaikinis šokis 
po atviru dangumi, 
Tauragės ir Lietuvos 
menininkų darbai, 
performansai, Jono 

Meko kūrybos pristatymas, susitikimai, diskusijos. 

Šilalės rajone atkurta jau antroji partiza-
nų žeminė. Žemaičių apygardos vado 
Vlado Montvydo-Žemaičio vadavietė 
buvo susprogdinta, tačiau, laimei, jos 
brėžiniai išliko. Statyta ne atsitiktinė, 
o lygiai tokia pati, kokia buvo. Žeminė 
atstatyta ne autentiškoje vietoje, o per-
kelta šalia Medvėgalio. Bunkeryje yra 
dvi angos: viršutinė, kuri buvo skirta 
įėjimui, ir šoninė – skirta pabėgimui. Vi-
duje – gultai, stalai, žemėlapiai, keletas 
kitų daiktų, kurie atspindi pokario dvasią. 
Pulkininkas Vladas Montvydas buvo ketvirtasis ir paskutinis Žemaičių apygardos vadas.

Vieta:�Šilalės�raj.,�Karūžiškės�k. 

Bijotai – 2022 metų Mažoji Lietuvos kul-
tūros sostinė. Numatomos įgyvendinti vei-
klos: išleisti knygą Bijotai II dalis; surengti 
tautodailės plenerą; sudaryti informatyvius 
kultūrinius maršrutus; rengti amatininkų 
parodas; pasodinti 500 ąžuoliukų, išaugin-
tų iš gilių; atvirlaiškių akcija – kviesti išsiųs-
ti linkėjimus iš Bijotų; bus pakviestas kino 
karavanas; numatoma Kraštiečių šventė 
ir Bijotų dvaro festivalis; organizuojama 
muziejų naktis; iniciatyva „žingsniuok už 
Mažąją kultūros sostinę“ ir kitos. 

Vieta:�Bijotai,�Šilalės�r.�

2021 m. vasarą Vilniaus dailės akademi-
jos valdoma Panemunės pilis po išsamių 
tyrimų ir kruopščios restauracijos atvėrė 
pietinį korpusą. Tai pagrindinis pilies kor-
pusas, kuriame buvo Žemaitijos kunigaikš-
tystės valdytojų, Žemaičių seniūnų, Antano 
Anupro Gelgaudo ir Mykolo Gelgaudo bei 
1830–1831 m. sukilimo vado Lietuvoje 
Antano Gelgaudo reprezentaciniai aparta-
mentai. Panemunės pilis lankytojams patei-
kė 3 aktualias naujienas: Įrengta Žemaitijos 
kunigaikštystės valdytojų reprezentacinių 

apartamentų interjerų ekspozicija. Išskirtinė vertė – restauruota klasicistinė sienų tapyba, nauji 
ir atnaujinti ekskursijų maršrutai: „Rezidencija“, „Virtuvė“, „Pilis“ ir „Parkas“, sukurtos naujos ir 
atnaujintos edukacijos skirtingoms amžiaus grupėms, atnaujintas Panemunės pilies parkas. 

Vieta:�Jurbarko�r.,�Pilies�I�k.,�Vytėnų�g.�53.

Neregėta Mažoji Lietuva laisvalaikio ir 
pramogų centre „Istorijos inkubatorius“ 
Vilkyškiuose. Tai naujai kuriama laisvalai-
kio ir pramogų erdvė Vilkyškių dvaro arkli-
dėse, kuriose inovatyviomis priemonėmis 
reprezentuojama Rytų Prūsijos istorija. 
Virtualiai keliaudami pateksite į 19 a. is-
torinių įvykių sūkurį. Jūsų laukia: trans-

formuojamos žaidimų 
erdvės, interaktyvi 
„Ugninio Elioto“ siena, 
3D animuoti filmai, 
edukaciniai žaidimai, raganų kambarys. Apsilankysite ir atrasite senus 
dalykus iš naujo. Vieta:�Vilkyškiai,�Pagėgių�sav.

Vieta:�Tauragės�Pilis�ir�atviros�miesto�erdvės�

Laisvalaikio ir pramogų centras „Istorijos inkubatorius“

Partizanų žeminė Karūžiškėje

Menų festivalis „Kvadratu“„Gabijos pirtis“

Bitėnų kaime, šalia Martyno Jankaus 
muziejaus, įkurtas Mažosios Lietuvos pa-
veikslų sodas – galerija po atviru dangumi, 
laukia lankytojų gerokai atsinaujinęs. 2003 
metais įkurtoje galerijoje eksponuojami di-
delių formatų tapybos, grafikos, skulptūros 
bei foto meno darbai. Po Martyno Jankaus 
sodybos vientisumo atkūrimo, galerijos inf-
rastruktūra gerokai pa-
sikeitė, o plotas išaugo 
iki 4 ha. Nepriklauso-
mai nuo metų ar paros 

laiko, Mažosios Lietuvos paveikslų sodas visada laukia lankytojų.
Vieta:�Bitėnai,�Pagėgių�sav.�

Mažosios Lietuvos paveikslų sodas

Panemunės pilies renesansas

Bijotai – mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2022

Naujos „Rojaus kelio“ edukacijos! 
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Tauragės pilies pastatų ansamblis

Tauragės pilimi vadinamas 1844–1847 m. 
pastatytas mūrinis muitinės pastatas. 1844 
m. sudarytas projektas, o 1847 m. jau iškilo 
dviaukštis statinys. XIX a. II pusėje ansamblis 
perstatytas – teritorija aptverta mūro tvora, kie-
me pastatyta pirtis, ūkinės paskirties pastatai, 
iškasamas šulinys, įrengti kampiniai bokštai. 
Visam architektūriniam ansambliui suteiktas 
„romantinis“ renesansinės pilies charakteris. 
Tauragės muitinėje buvo ir pasienio kalėjimas. 
Čia laikinai buvo kalinami kontrabandininkai, 
sienos pažeidėjai, knygnešiai. Pokariu 1971 m. ir 1986 m. pilies kieme pastatyti dar du nauji pastatai. 
 
 Vieta:�Dariaus�ir�Girėno�g.�5,�Tauragė

Tauragės pašto pastatų kompleksas

Jį sudaro paštas, užeigos namas ir arklidės, 
– vienas seniausių mieste. Paštas Tauragėje 
įkurtas 1833 m., o jam skirtas pastatas – 1843 
m. Vėliau jis kelis kartus plėstas, o 1963 m. 
pristatytas antras aukštas. Autentiškumą ge-
riau išlaikė 1860 m. sumūrytas pašto užeigos 
namas.
1843 m. spalio 10 d. komplekse buvo apsisto-
jęs prancūzų rašytojas Honoré de Balzac, iš 
kur parašė laišką savo būsimai žmonai, lenkų 
aristokratei Evelinai Hanskai į Sankt Peterbur-
gą. Tai vienintelis laiškas, kurį Balzakas parašė Lietuvoje. Vieta:�Dariaus�ir�Girėno�g.�16,�Tauragė

Pagramančio regioninis parkas

Kraštovaizdžio grožis, aktyvios pramogos ir istorijos pažinimas. Galite įsikrauti energijos prie An-
driejaičių, Genių ir Gudlaukio ąžuolų, pereiti 12 kabančių tiltų, kurie laikomi 
Pagramančio regioninio parko vizitine kortele, užkopti ant Pagramančio, Krei-
vių ir Indijos piliakalnių, pasigrožėti Akmenos ir Jūros upių santaka, Didžiąja 
Akmenos rėva, išvysti ledynmečio suformuotas atodangas. Istorijos mėgėjai 
parke atras Molotovo gynybinių bunkerių liniją. Akmenos upė laukia vandens 
turizmo entuziastų, keliaujančių kanojomis, baidarėmis valtimis. Puiki vieta šei-
mos poilsiui – Lakštingalų slėnis.
 Vieta:�Malūno�g.�2,�Ringių�k.,�Tauragės�r.

Paminklas Tauragės konvencijai

1812 m. gruodžio 30 d. netoli Tauragės, Pože-
rūnų malūne buvo pasirašyta konvencija tarp 
Napoleono sąjungininko Prūsijos armijos kor-
puso vado generolo leitenanto L. D. von Yorck 
ir Rusijos armijos generolo majoro H. K. von 
Diebitsch. Tauragės konvencija numatė, jog 
Prūsijos korpusas prieš Rusiją nebekariaus, 
liks neutralus. Pažymėtina, kad Jorkas veikė 
prieš Prūsijos karaliaus Frydricho Vilhelmo 
III valią. Napoleonas apie tai sakė: „tai skau-
džiausia, kas galėjo įvykti – ne tiek kariniu, 
kiek politiniu požiūriu“. Ši konvencija, gavusi Tauragės konvencijos vardą, išgarsino Tauragę Europo-
je.� Vieta:�Staiginės�k.,�Tauragės�r.

TAURAGĖS�RAJONE Ivangėnų-Karšuvos piliakalnis su gyvenviete

Kompleksą sudaro du piliakalniai, papėdės 
gyvenvietė ir kapinynas. Pagrindinis piliakal-
nis (Pilaitė) įrengtas Suvirkštės upelio kairiojo 
kranto slėnyje įsiterpiančioje atskiroje kalvoje. 
100 m. į pietryčius nuo piliakalnio, Suvirkštės 
kairiajame krante esančiame kranto kyšulyje 
įrengtas antras piliakalnis. Į šiaurės vakarus, 
abiejuose Suvirkštės krantuose, žemoje vie-
toje yra papėdės gyvenvietė. Apie pusę ki-
lometro į pietvakarius yra plokštinis Vėluikių 
kapinynas (IV-VII a.). Kapinyne ir senovės 
gyvenvietėje vyko archeologiniai tyrimai. Radiniai saugomi Tauragės krašto muziejuje „Santaka“.
 Vieta:�Kelmės�g.�69,�Skaudvilė,�Tauragės�r.�

Bažnytinis paveldas Tauragės krašte

Istoriniuose vingiuose Tauragė atsidūrė tarp dviejų pasaulių: skalvių ir Karšuvos žemių, tarp Mažosios 
ir Didžiosios Lietuvos, tarp katalikybės ir reformacijos. Šis kraštas turėjo būti siena, skirianti šiuos pa-
saulius, o kartais – juos jungiantis tiltas. Visi pasienio miesto džiaugsmai ir negandos surašyti Taura-
gės krašte likusiame pavelde. Tauragės identitetą kūrė skirtingos religinės bendruomenės: katalikai, 
evangelikai liuteronai, stačiatikiai, žydai. Tai atsispindi likusiame bažnytiniame pavelde. Pirmosios, 
XV a. statytos, Žemaitijos bažnyčios buvo medinės, paprastų formų. XVIII a. būtent Žemaitijoje pa-
statyta daugiausia ir pačių gražiausių liaudies architektūros bažnyčių. Vieta:�Tauragės�r.�

Medvėgalio piliakalnis

Archeologinį kompleksą sudaro Medvėgalio, 
Pilies, Piliorių, Ąžuolų, Sumonų, Alkos, Bevar-
dė kalva su kūlgrinda. Piliakalnyje stovėjusi 
Medvėgalio pilis – viena iš svarbiausių Medi-
ninkų krašto ir Žemaitijos tvirtovių. Medvėgalio 
pilis minima nuo 1316 m., kai ją puolė kryžiuo-
čiai. Medvėgalis, Žemaitijos kalnų karalius, 
iškilęs virš jūros 234,6 m., tai aukščiausia 
Žemaitijos vieta.

Vieta:�Karūžiškės�k.,�Šilalės�r.,

D. Poškos Baublių muziejus

Baubliai – pirmasis senienų muziejus Lietuvoje. Muziejų išskaptuoto ąžuolo kamiene 1812 m. įrengė 
žemaičių bajoras, rašytojas ir istorikas, kultūros šviesuolis Dionizas Poška (1764–1830). 1824 m. 
šalia Baublio pastatytas antrasis ąžuolo kamienas (Baublio brolis).
 Vieta:�Bijotai,�Šilalės�r.�

ŠILALĖS�RAJONE

APLANKYK!
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Bilionių piliakalnis

Šilalės kraštas vadinamas piliakalnių kraštu 
dėl čia stūksančių 34 kalvų. Sutvarkyti ir lan-
kymui pritaikyta aukščiausia Žemaitijos kalva 
– Medvėgalis, skambiu pavadinimu išsiskirian-
tis Indijos piliakalnis, legendomis dėl paslėptų 
pinigų apipintas Pagrybės piliakalnis, piramidę 
primenantis Bilionių piliakalnis ir kiti. Bilionių 
piliakalnio archeologinių tyrimų metu aptikti 
išskirtiniai radiniai: Romos moneta, skandi-
naviško tipo sidabrinio lydinio fragmentas 
(piniginis vienetas), geležiniai darbo įrankiai, 
bronziniai papuošalai, lipdyta grublėta lygiu paviršiumi keramika, istorinis kapas. 
 Vieta:�Šilalės�r.,�Netoli�Laukuvos�mstl.�

Girdiškės Švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčia

Bažnyčia pradėta statyti 1896 m. ir baigta 
1915 m. 1928 m. įrengti originalūs šoniniai 
nužievintų ąžuolo kamienų ir šakų altoriai, 
kuriuose susivienija krikščionybė ir pagony-
bė. Tokie altoriai yra vieninteliai Lietuvoje. 
Rugpjūčio mėnesį, pamaldų metu, bažnyčioje 
„sninga“.

� Vieta:�Girdiškė,�Šilalės�r.�

Padievaičio piliakalnis

Dar ne taip seniai visų pamirštas Padievaitis – 
šiandien ne tik atradimas, bet ir naujas traukos 
objektas Lietuvoje! Padievaičio piliakalnis – ir 
grožio, ir mūsų Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio 
Gedimino rezidavimo vieta. Būtent čia XII am-
žiaus pabaigoje stovėjo pirmoji Gedimino pilis. 
Giliais viduramžiais, kunigaikštis Gediminas Žemaitiją gynė nuo kryžiuočių Ordino.

Piliakalnio papėdėje stūkso ir mitologinis akmuo „Velnio sostas“ – pasak legendos, ten pats velnias 
sėdėjęs ir iš pykčio akmenyje duobę įspaudęs.
 Vieta:�Šilalės�r.,�netoli�Kvėdarnos�mstl.�

Kaltinėnų dvasingumo parkas su Tautos prisikėlimo kryžiumi

Dvasingumo parkas, kuriame tautos prisikėlimą simbolizuoja 19 m aukščio prisikėlimo kryžius (skulp-
torius J. Rupšys). Jis Lietuvoje laikomas vienu aukščiausių. Netoli kryžiaus įkurtas Lurdas. Parke 
įrengtos Kristaus kelią simbolizuojančios stotys, jų yra 21, jas sukūrė vienuolika menininkų. Kaltinėnų 
dvasingumo parkas buvo įkurtas kunigo Petro Linkevičiaus iniciatyva.
� Vieta:�Didžioji�gatvė�16,�Kaltinėnai,�Šilalės�r.�

Jurbarko Dvaro parkas

Jurbarko širdis, miesto švenčių vieta bei nuos-
tabus gamtos kampelis – Jurbarko Dvaro par-
kas. Šiandien vietoj buvusių rūmų stovi keturių 
kolonų portikas, primenantis rūmų didybę, o 
išlikę dvaro flygeliai lyg du „broliai“ nupiešia 
buvusio dvaro vaizdą. Atvykus į šį parką bū-
tina apsilankyti Vinco Grybo memorialiniame 
muziejuje. Jame bus galima pasiklausyti di-
džiojo skulptoriaus laiškų, rašytų savo artimie-
siems ir draugams. Taip pat čia eksponuojami 
asmeniniai skulptoriaus daiktai, baldai, kūry-
bos darbai: paminklų fragmentai, bareljefai, skulptūrų detalės, projektai, piešiniai, dar jam gyvam 
būnant surinkti liaudies meistrų darbai.
 Vieta:�Vydūno�g.�19,�21,�Jurbarkas

Raudonės pilis

Didingosios rezidentinės Raudonės pilies sa-
vininkai keitėsi dažnai, tačiau grožis išliko ir 
jau daugiau nei 400 metų. Galima užlipti į 33,5 
m aukščio pilies bokštą. Pasiekus viršūnę atsi-
veria stebuklingas vaizdas, vienu žvilgsniu ga-
lima aprėpti net mažiausius Nemuno vingius, 
didingus piliakalnius ir medžių alėjas. Ateinantį 
sezoną užsukančių į Raudonę lauks atnaujin-
tas parkas. Pasivaikščiojus po šias atnaujintas 
alėjas bus sunku nepatikėti pilies rūmų mūro 
slepiamomis romantiškomis istorijomis apie 
Balandos ir pilies belaisvio, Žozė Karlo de Faria e Kastro ir Sofijos meilę bei  kitų šeimininkų gyve-
nimą.
 Vieta:�Raudonė,�Jurbarko�r.�

Viešvilės miestelis

Rekomenduojame į Jūsų kelionių maršrutą įtraukti ir Viešvilę. Tai nedidelis miestelis, kurį savo įdo-
miais kūriniais labai puoselėja ir puošia vietos bendruomenė. Čia ne tik galėsite jaukiai pasivaikščioti, 
bet ir atsipūsti po kelionės. Labiausiai traukianti vieta – Viešvilės žuvitakis, kuris padeda atkurti žuvų 
išteklius upelyje ir kartu atveria nuostabų slėnį, labai tinkantį svajingiems pasivaikščiojimams.

Vieta:�Viešvilė,�Jurbarko�r.

Smalininkai

Mažosios Lietuvos pasididžiavimas, ilgiausią 
ąžuolų alėją turintis miestas. Jis didingas ir 
turtingas istorija, nes čia daugybę metų kles-
tėjo uostas, viešbučiai ir restoranai. Iki šių die-
nų veikia seniausia vandens matavimo stotis 
Lietuvoje, trečia pagal senumą Europoje. Ji 
įkurta prieš daugiau negu 200 m. Nors pir-
mosios matuoklės jau nebepamatysime, bet 
praeitį mena iki dabar išlikę akmeniniai laiptai, 
naudojami vandens lygio matavimui. Jie tapo 
nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objek-
tu. Kad Smalininkai buvo technikos ir pramonės miestelis, tai puikiai patvirtins Senovinės technikos 
muziejus, kur galėsite pamatyti virš 7000 eksponatų, atspindinčių žemės ūkį, buitį, amatus, technikos 
raidą.

Vieta:�Smalininkai,�Jurbarko�r.�

JURBARKO�RAJONE

APLANKYK!
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Veliuonos miestelis

Tai trečiasis senosios LDK centras po Kerna-
vės ir Trakų, viena seniausių Lietuvos gyven-
viečių, kuri buvo žinoma kaip prekybos cen-
tras, o Veliuonos piliakalniai buvo laikomi vieni 
galingiausių Lietuvos gynybinių kompleksų 
kovoje su kryžiuočiais. Iki šiol čia stūkso Ge-
dimino kapo piliakalnis, šalia jo – Pilies (Ra-
mybės) kalnas, o už 2,7 km į vakarus esantis 
piliakalnis vadinamas Pilaitėmis. Tai – kryžiuo-
čių pastatytos Bajerburgo pilies vieta. Iš tolo 
akį traukia ir kiekvieną tikintįjį sakralumo aura 
apgaubia Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Tai viena seniausių Lietuvos šventovių, 
kurios statybas 1421 m. finansavo didysis kunigaikštis Vytautas. 

Vieta: Veliuona, Jurbarko r. 

Panemunių regioninis parko lankytojų centras

Pastate įrengtas Panemunių regioninio parko lankytojų centras ir šio krašto 
gamtą, kultūrą ir tradicinius panemunės gyventojų verslus pristatanti ekspozi-
cija „Nemunas ir gyvenimas prie jo“. Čia susipažinsite su Nemuno ir jo slėnio 
augalais bei gyvūnais, paklausysite jų balsų. Pajusite šimtmečiais besiforma-
vusią žmonių darną su juos supančia gamta. Sužinosite apie žvejybą, laivybą, 
sielininkystę, laivadirbystę – tradicinius Nemuno upės pakrančių gyventojų 
amatus.

Vieta:�Raseinių�g.�2,�Šilinės�kaimas,�Jurbarko�r.

Martyno Jankaus muziejus

Bitėnų kaime, šalia senojo Rambyno kalno, 
įkurtas spaustuvininko, aušrininko, visuome-
nės veikėjo Martyno Jankaus memorialinis 
muziejus. Atstatytoje, XIX a. pabaigoje veiku-
sioje spaustuvėje, lankytojų laukia pažintis su 
spaustuvės įranga ir priemonėmis, Mažosios 

Lietuvos istorija ir 
įžymiausiomis asme-
nybėmis. Sodybos 
klėtyje įkurtame Edu-
kacijos centre turė-
site galimybę senąja 
knygrišio instrumerija 
įsirišti knygas, pasigaminti rankų darbo popierių ir atvirukus, išmoksite viso-

kių išdaigų naudodami odą.
Vieta:�Bitėnai,�Pagėgių�sav.

Mažosios Lietuvos paveikslų sodas

Bitėnuose, šalia Martyno Jankaus muziejaus 
2003 metais įkurtas Mažosios Lietuvos pa-
veikslų sodas – galerija po atviru dangumi. Per 
daugiau kaip dešimtmetį trunkančią Mažosios 
Lietuvos paveikslų sodo istoriją, pleneruose 
dalyvavo beveik šimtas  Lietuvos ir užsienio 
šalių menininkų. Tai unikalus ir naujas kultūros 
ženklas Lietuvoje, įamžinantis Mažosios Lie-
tuvos kultūros paveldą, žavintis lankytojus ir 
laukiantis jų ištisus metus.

Vieta:�Bitėnai,�Pagėgių�sav.

Rambyno kalnas

Legendomis apipintas atsinaujinęs Rambyno 
kalnas laukia Jūsų. Rambyno kalną išgarsino 
Mažosios Lietuvos patriarchu vadintas Marty-
nas Jankus, Vydūnas ir kiti Mažosios Lietuvos 
visuomenės veikėjai. Pagrindinis kalno akcen-
tas yra modernus, gilią istorinę prasmę turintis 
aukuras, simbolizuojantis baltų dievų trejybę 

– Patrimpą, Perkūną 
ir Patulą. Nuo Ram-
byno kalno atsiveria 
nepakartojama pa-
norama į Nemuno lankas, istorinius Tilžės ir Ragainės miestus. Keliautojai 
kviečiami pasigrožėti nuostabiu reginiu prie atnaujinto kalno šlaito atitvaro, 
nusileisti prie upės naujais patogiais laiptais.

Vieta:�Pagėgių�sav.,�dešiniajame�Nemuno�krante

Mažosios Lietuvos panteonas – Bitėnų kapinės

Mažosios Lietuvos panteonu vadinamose, Rambyno kalno papėdėje esančiose kapinėse yra pa-
laidotas mąstytojas ir filosofas Vydūnas, 
spaustuvininkas ir visuomenininkas Martynas 
Jankus, žurnalistas, muzikologas Valteris Kris-
tupas Banaitis ir kiti Mažajai Lietuvai nusipelnę 
kultūros ir politikos veikėjai. Kapines puošia 
metaliniai vartai, pagaminti pagal architektų 

Martyno ir Marijos 
Purvinų projektą. Ap-
silankę Bitėnų kapi-
nėse, tikrai neliksite 
abejingi liuteroniškos 
tradicijos formuojamai 
rimčiai ir mažosios ar-
chitektūros pavyzdžiams. Vieta:�Bitėnai,�Pagėgių�sav.

Raganų eglė

Tai vienas įspūdingiausių medžių Lietuvoje. Šį 
gamtos paminklą, turintį septynioliką kamienų, 
galite rasti Rambyno regioniniame parke, Vilkyš-
kių miške, o jo istoriją išgirsti ,,Istorijos inkubato-
riuje“ Vilkyškiuose.  Medžio aukštis siekia 32,5 
m. Manoma, kad eglės amžius - keli šimtai metų. 

2017-ais eglė tapo Lietu-
vos metų medžio konkur-
so nugalėtoja, o Europos 
metų medžio rinkimuose 
2018-ais metais užėmė 
dešimtą vietą.
Vieta:�Vilkyškiai,
Pagėgių�sav.�

Prūsijos karalienės Luizės
tiltas Panemunėje

1907 m. baigtas statyti tiltas per Nemuną ties 
Panemune ir Tilže. Tilto atidarymo data sutapo 
su Prūsijos karalienės Luizės apsilankymo Til-
žėje šimtmečiu, todėl tiltas pavadintas jos vardu. 

Dviejų Rytprūsių regionų 
sujungimas tiltu paskati-
no ekonominį ir kultūrinį 
krašto augimą. Per II 
pasaulinį karą tiltas su-
sprogdintas, vėliau atstatytas. Tilto ilgis siekia 416 metrų. Šiandien šis tiltas 
jungia ne tik Lietuvą, bet ir Europos Sąjungą su Rusijos federacija.
 Vieta:�Rusijos�pasienis�tarp�Panemunės�ir�Tilžės�miestų

PAGĖGIŲ�SAVIVALDYBĖJE

APLANKYK!
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TAURAGĖS�RAJONE

Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ muziejų kompleksas

Tauragės pilyje daugiau nei 30 
metų veikia Tauragės krašto 
muziejus „Santaka“. Ten jūsų 
lauks 2019 metais lankytojams 
atvertos atnaujintos Istorijos, 
Etnografijos ir Gamtos ekspozi-
cijos. Atsinaujinusiame muzie-
juje nuobodžiauti neleis moder-
nios technologijos: ištisus metus žaliuojanti obelis, magnetinės dėlionės, lietimui 
jautrūs ekranai pažintiniams žaidimams ir daug kitų įdomybių.
� Vieta:�Dariaus�ir�Girėno�g.�5,�Tauragė

Tremties ir rezistencijos muziejaus ekspozicija pasakoja apie 
tremtį, kalėjimus ir lagerius, apie partizanų gyvenimą bei rezis-
tentų kančias šiame pastate (1944–1954 m.) buvusioje NKVD 
būstinėje. Pastatas tauragiškių vadinamas Šubertine. Moderniai 
įrengtame muziejuje sukaupta daugybė nuotraukų apie partizani-
nį karą ir tremtis, užrašyti žmonių atsiminimai. 1944–1954 m. na-

mas buvo paverstas NKVD kalėjimu. Rūsyje buvo įrengtos kameros, o viršutiniuose 
aukštuose vykdavo žiaurūs tardymai.  Vieta:�Prezidento�g.�38,�Tauragė

Skaudvilės krašto muziejus 
naujai įsikūręs istoriniame 1900 
m. statyto Skaudvilės valsčiaus 
pastate. Jame taip pat buvo 
NKVD būstinė-kalėjimas. Dar vi-
sai neseniai čia veikė ir policijos 
nuovada, o šiandien čia – dar 
1977 m. Dainoto Habdago įkur-
tas Skaudvilės krašto muziejus. 
 Vieta:�Tauragės�g.�24,�Skaudvilė
Skaudvilės gimnazijos patalpose veikia Alfonso Čepausko dailės galerija. Joje eks-
ponuojama apie 550 įvairių žanrų dailininko A. Čepausko dailės kūrinių.
 Vieta:�Mokyklos�skg.�4,�Skaudvilė�(gimnazijoje)

Taurų nuotykių parkas

Buvusio Tauragės dvaro teritorijoje, 
nuo 2011 metų pradėjo veikti vienas 
didžiausių Lietuvoje – Taurų nuotykių 
parkas, skirtas rekreacijai ir poilsiui. 
Jame netrūksta įvairių pramogų pa-
tiems mažiausiems ir adrenalino fa-
natikams. Parke įrengtos 6 skirtingo 
sudėtingumo trasos nuo 1 iki 21 me-
tro aukštyje, vaikų žaidimo aikštelė ir 
pramogų erdvė vaikams – ORE – 250 
kv.m ploto batutų zona, alpinizmo sienelė, kūrybinis kampelis bei lavinamųjų ir eko-
logiškų žaislų spinta. Norintys ekstremalių pojūčių galės išbandyti šuolį ant oro pa-
galvės ar šiltuoju metų laiku nakvynę namelyje medyje net 8 metrų aukštyje!

Vieta:�Tauragės�Dvaro�g.�1,�Tauragė

SAFARI ekskursijos

VšĮ „Aktyvi Tauragė“ organizuojamos 
„Safari“ ekskursijos aštuonviečiais au-
tobusiukais po Pagramančio ir Ramby-
no regioninių parkų lankytinas vietas 
garantuoja nuotykių dvasią. Įdomu tai, 
kad autobusiukai važiuoja ne įprastais 
asfaltuotais keliais, o miško keliukais ir 
žvyrkeliais. Ekskursijos metu pažinsi-

te Tauragės krašto 
istorija, aplankant 
istorines ir gamtines lankytinas vietas: piliakalnius, atodangas, 
pažintinius takus, dvarus. Organizacija taip pat rengia pėsčiųjų 
ir dviračių bei baidarių žygius, organizuoja aktyvų laisvalaikį šei-
moms ir kitus renginius.  Vieta:�Tauragės�r.

PATIRK! AKTYVIOS PRAMOGOS

„Liberty Beach“

Tai pirmasis ir vienintelis Tauragės 
apskrityje vandenlenčių parkas (wake 
parkas). Smėlio paplūdimys „Liberty 
Beach“ vasaros sezono metu siūlo 
įvairaus spektro pramoginius ir kul-
tūrinius renginius. Plati smėlio juosta 
besidriekianti tarp dviejų gėlo van-
dens telkinių, vasarą sutraukia aktyvių 
pramogų pasiilgusius poilsiautojus. 
Pramogų zonoje po atviru dangumi 

įrengtas amfiteatras, paplūdimio zonoje – tinklinio ir pliažo fut-
bolo aikštelės, bei patogus priėjimas prie vandens. Parke teikia-
mos vandenlenčių sporto paslaugos, pripučiamų vandens batutų 
parkas, plaukiojimas irklentėmis, vandens dviračiais, paplūdimio 
tinklinio treniruotės, skatinamas aktyvus laisvalaikis bei kitos va-
saros sezono pramogos.  Vieta:�Tvenkinių�g.�10,�Tauragė

Tauragės baseinas

Modernus suaugusiųjų, šeimų su vai-
kais bei senjorų pramogoms, laisvalai-
kiui bei sveikatingumui pritaikytas kom-
pleksas su 25 metrų plaukimo takeliais. 
30 vietų sūkurinė vonia, 7 m aukščio 
nusileidimo takelis bei arka, leisianti pa-
simėgauti krintančio vandens užuolaida 
ir 3D vaizdais. Specialiai mažiesiems 

lankytojams įreng-
tas negilus vaikų 
baseinėlis. Pirčių erdvėje svečių lauks trys – suomiška, rusiška ir 
garinė – pirtys. Ramiam poilsiui įrengi specialūs gultai, o atsigaivinti 
lankytojai kviečiami į sulčių barą. Iš viso vienu metu baseine gali 
pramogauti apie 120 asmenų. Vieta:�Vytauto�g.�142,�Tauragė

Keliauk Pagramančio pažintiniais takais

Pagramančio regioniniame parke drie-
kiasi 5 pažintiniai takai. Atrask Akme-
nos kraštovaizdžio pažintinį taką (1,4 
km), Lylavos pažintinį taką, besidrie-
kiantį hidrografinio draustinio teritori-
ja (2,5 km), Plynosios aukštapelkės 
pažintinį taką (1,8 km) bei Molotovo 
gynybinės linijos įtvirtinimų pažintinį 
taką. Su Pagramančio miestelio gam-

tiniu ir kultūriniu 
paveldu susipa-
žink keliaudamas maršrutu „Per kabančius tiltus“ (5 km). Tradi-
ciniai žygiai: baidarių žygis organizuojamas balandžio paskutinį 
šeštadienį, dviračių žygis pirmąjį rugpjūčio šeštadienį, pėsčiųjų 
pažintiniai žygiai ištisus metus. 
 Vieta:�Malūno�g.�2,�Ringių�k.,�Tauragės�r.

Baidarės Jūros/Akmenos upėmis

Baidarių nuoma įdomiausiais JŪROS 
upės maršrutais. Jūros upė viena 
gražiausių Žemaitijos upių. Galima 
sakyti, Jūros upė atitinka visų turistų 
lūkesčius nuo pradedančiųjų iki pa-
žengusių. Jūra labai vingiuota, joje 
gausu rėvų, slenksčių. Ekstremalūs 
plaukimai srauniąja AKMENA. Akme-
na – upė ekstremalių pojūčių ieškan-
tiems vandens keliautojams. Šilalės rajone baidarių nuomos paslaugas siūlo net 8 
paslaugų teikėjai. Platus baidarių pasirinkimas aktyviam laisvalaikiui įveikiant pasi-
rinktą plaukimo atstumą – vasaros sezono TOP‘as.  Vieta:�Šilalės�r.�

ŠILALĖS�RAJONE Tęsinys 8 psl. >>>
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MELNO TAIKA – 1422 m. rugsėjo 27 
d. prie Melno ežero (netoli Torūnės) 
kariuomenės stovykloje sudaryta taikos 
sutartis tarp Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės ir Livonijos ordino, kuria Ordi-
nas atsisakė bet kokių teisių į Žemaitiją, 
o Ordinui liko Klaipėdos kraštas. Melno 
taikos priežastis buvo ta, kad 1422 m. 
Jogailai su Vytautu paskelbus Ordinui 
karą, Ordinas nebuvo pasiruošęs kariauti 
ir nestojo į atvirą kovą. Jie nusprendė 
gintis pilyse. Po Lenkijos ir Lietuvos kari-
uomenių susijungimo ir krašto nusiaubi-
mo magistras paprašė taikos. Ši data yra 
teisinės ir politinės Žemaitijos nepriklau-
somybės istorinis taškas. Žemaitija 
tapo LDK sudėtine dalimi, federaciniais 
pagrindais.
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Aukštagirės slidinėjimo trasa

Aktyviam poilsiui Aukštagirės slidi-
nėjimo trasoje šaltuoju metų periodu 
paruoštos penkios įvairaus sudėtingu-
mo trasos, kurių ilgiai siekia iki 420m. 
Į kalną kelia keturi keltuvai, o vaikai ir 
pradedantieji keliami multiliftiniu ir lini-
jiniu keltuvu. Aukštagirės slidinėjimo 
trasoje yra įrengta sniego gaminimo 
sistema, kurios pagalba kokybiškas 
sniegas gaminamas be jokių cheminių 
ir bakterinių priedų. Tamsiuoju paros metu trasos yra apšviečiamos. Mišku apaugęs 
Aukštagirės kalnas stovi Šilalės rajono Bilionių seniūnijos Aukštagirės kaimo terito-
rijoje. Jo aukštis siekia 215,1 metrų. Legenda byloja, kad Aukštagirės kalnas iškilo 
ten, kur vyžas iškratė ant Bilionių piliakalnio sėdėjęs milžinas. Dar pasakojama, kad 
ir kalnas, ir greta jo esantis kaimas pavadinimą gavo nuo kažkada čia augusių dangų 
remiančių, neįžengiamų girių. Vieta:�Aukštagirės�kalnas,�Šilalės�r.�

Aukštagirės pažintinis pėsčiųjų ir dviratininkų takas
bei apžvalgos bokštas

Trasos ilgis 23 km. Pagrindinė Aukšta-
girės tako paskirtis – suteikti galimybę 
pamatyti kalvotąją Žemaitiją, susipa-
žinti su gamtinėmis bei kultūrinėmis 
vertybėmis: Aukštagirės geomorfolo-
giniu draustiniu, Bilionių, Medvėgalio 
istoriniais – archeologiniais komplek-
sais; Požerės miestelio architektūros 
objektais; vertingomis floros bei fau-
nos buveinėmis.
Ant Aukštagirės kalno stovi 15 metrų aukščio Aukštagirės apžvalgos bokštas. Nuo 
jo matomas tipiškas Žemaitijos kraštovaizdis: Medvėgalis, tolumoje esantis Bilionių 
piliakalnis, kaimas ir už jo esantys tvenkiniai.  Vieta:�Šilalės�r.�

Šilalės baseinas

Šilalės sporto ir laisvalaikio centre yra 
3 pirtys, galite mėgautis 25 metrų ilgio 
keturių takų baseinu, garine, rusiška 
bei suomiška pirtimis, masažiniu ba-
seinu, sūkurine vonia, kriokliu, masa-
žuojančiais povandeniniais geizeriais, 
treniruokliais, upe bei poilsio zona. 
Kiekvienas apsilankęs Šilalės basei-
ne su mini SPA liks sužavėtas jaukia 
aplinka, teikiamų paslaugų kokybe ir 
aptarnavimu. Darbo dienomis PIRTYS veikia nuo 17.00 val. Baseine vyksta plauki-
mo pamokos.�� Vieta:�Kovo�11-osios�g.�15,�Šilalė

Sietuvos kūlgrinda

Kūlgrinda – slaptas, akmenimis grįs-
tas takas per pelkę, garantavęs saugų 
atsitraukimą iš priešų apsuptos pilies. 
„Šen ir ten pieva su krūmais, arčiau 
prie Sietuvos upelio linguoja. Kas lau-
kia įspūdingo vaizdo, žinoma, nusivils. 
Tačiau – jei nelabai tiki slaptom kūlgrin-
dom – verta apsilankyti, paklausinėti 
vietinių, pabraidyti pusdienį ir įsitikinti, 
kad tokia yra.“ (Č. Kudaba). Šiandien 
perbristi kūlgrindą – ekstremalus žygis, kurį galima užsisakyti arba dalyvauti, kai jis 
organizuojamas. Pirmoji kūlgrindos dalis eina per patį Sietuvų upelį, jungiantį Lūksto 
ir Paršežerio ežerus bei Švedų prūdo pelkę. Išlikę takai, akmenimis grįsta seno kelio 
dalis (akmenys vidutinio dydžio, grindinys uždumblėjęs). Antroji, pietrytinė, dalis prie 
Reistrų kaimo eina per Paršežerio pelkę. Jos grindinio akmenys vidutinio dydžio, 
grindinys po vandeniu vietomis gerai juntamas, kitur uždumblėjęs. 

Vieta:�Šilalės�r.,�tarp�Burbiškių,�Reistrų�ir�Dargių�kaimų

Pasienio nuotykiai. Melnas

Tai pėsčiųjų žygis, kurio metu ne-
truks nei įtampos, nei meno. Žygei-
viams teks įveikti seniausią Europos 
Sąjungoje valstybių sieną, slapstytis 
nuo pasieniečių, o poilsio minutę ras-
ti legendinės miniatiūrininkės Lidijos 
Meškaitytės sodyboje. O kur dar šim-
tamečiais medžiais banguojanti giria ir 
Smalininkų įdomybės! Žygis planuoja-
mas gegužės 21 d. Organizatorius – Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras.
� Vieta:�Smalininkai,�Jurbarko�r.�

Užburiančios pilies istorijos. Raudonė

Tai pasivaikščiojimas nuostabiomis 
Raudonės pilies apylinkėmis, kurios 
žygeiviams papasakos kraštą valdžiu-
sių didikų meilės istorijas ir kovų su 
kryžiuočiais paslaptis. Jau nekalbame 
apie nuostabias Nemuno slėnio pano-
ramas, kurias bus galima pamatyti iš 
pilies bokšto. Žygis planuojamas bir-
želio 4 d. Organizatorius – Jurbarko 
turizmo ir verslo informacijos centras. 
 Vieta:�Raudonė,�Jurbarko�r. 

Upės takais. Karšuvos girios paslaptys

Pėsčiųjų žygis Viešvilės 
apylinkėse. Trasa vin-
giuos Nemuno pakran-
tėmis, visiškai prie sie-
nos su Rusija, o vėliau 
ners į vienos didžiausių 
Lietuvoje – Karšuvos 
girios takelius ir kelius. 
Neabejojame, kad ži-
note, bet priminti reikia 
– mūsų gamta neats-
kiriama nuo nuostabių 
nuotykių. Žygis planuo-
jamas rugsėjo 24 d. Organizatorius – Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras. 
 
 Vieta:�Viešvilė,�Tauragės�r.�

PATIRK! AKTYVIOS PRAMOGOS

JURBARKO�RAJONE

Paršežerio pėsčiųjų pažintinis takas

Paršežerio pėsčiųjų pažintinis takas 
Sietuvos kraštovaizdžio draustinyje – il-
gis 13,8 km, iš jo 4,1 km medinis takas, 
įrengti 8 informaciniai stendai, 16 suolų, 
40 informacinių rodyklių, 3 mediniai til-
tai. Keliauti pradėkite Paršežerio poilsi-
avietėje. Takas prasideda ir eina pietine 
Paršežerio pakrante — Ežero pelke. 
Čia nutiestas medinis takas. Šioje at-
karpoje galima susipažinti su vertingomis žemapelkės biocenozėmis. Iš žemapelkės 
takas veda į Rešketų kaimą, kurio senkapyje palaidoti 1863 m. sukilėliai. Toliau takas 
suka link Šilinkalnio. Iš ten — prie Paršpilio piliakalnio, šalia jo yra Parškalnis — seno-
vės gyvenvietė, pro Burbiškių senkapius iki Sietuvos kūlgrindos. Grįžtant pasuka prie 
mitologinio šaltinio, vadinamo „Milžinų maudykla“. Šalia šaltinio įrengtas tiltelis, per kurį 
patenkama į dešinį Sietuvos krantą. Čia takas veda į Piaunios mišką ir aukštapelkę, 
kuria praeinama mediniu taku. Grįžtama į tą pačią stovyklavietę.
 Vieta:�Paršežerio�stovyklavietė,�Ežero�g.,�Požerė,�Šilalės�r.
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Gelgaudo lobiai

Pėsčiųjų žygis „Gelgaudo lobiai“. Žygis 
prasidės Panemunės pilyje, kuri laiko-
ma Lietuvos didikų Gelgaudų reziden-
cija. XVIII a. pilį įsigijo Žemaičių se-
niūnas Antanas Anupras Gelgaudas, 
o paskutinis pilies savininkas buvo jo 
anūkas, 1830–1831 m. sukilimo Lie-
tuvoje vadas generolas Antanas Gel-
gaudas (1792–1831). Vėliau trasa vin-
giuos unikaliomis Panemunės pakrantėmis ir piliakalniais, kur galiausiai žygeivius 
sutiks pats Antanas Gelgaudas. Žygis planuojamas rugsėjo 10 d. Organizatoriai – 
„Žygių magija“ ir Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras. 

Vieta:�Vytėnų�g.�53,�Pilies�I�k.�Jurbarko�r.

Dubysos kodas 2022

Pėsčiųjų žygis „Dubysos kodas 2022“ 
– tradicinis renginys su išskirtine gali-
mybe pasivaikščioti nuostabiais Duby-
sos šlaitais ir slėniais, kurie yra įtraukti 
į vertingiausių šalies kraštovaizdžio 
panoramų sąrašą. Tai pėsčiųjų žygis, 
kurio trasos atrastos konsultuojant 
istorikui Gediminui Kulikauskui, kuris 
puikiai pažįsta Dubysos pakrantes 
ir žino gausybę šios upės slėnio pa-
slapčių. Susitikime rugpjūčio 20 d. 
Seredžiaus apylinkėse ir kolekcionuokime akimirkas kartu. Organizatorius – „Žygių 
magija“.

Vieta:�Seredžius,�Jurbarko�r.�

Pažink Pagėgius pėsčiomis

Pagėgiai – išskirtinis 
Mažosios Lietuvos is-
toriją menantis mies-
tas Vakarų Lietuvoje. 
Miesto istoriją galima 
pažinti keliaujant pės-
čiomis nuo vieno 
objekto prie kito. Dar 
XIX a. antroje pusėje 
Pagėgiai tebuvo eilinis 
kaimas. Toks jis grei-
čiausiai ir iki šių dienų 

būtų likęs, jeigu ne 1875 m. nutiestas geležinkelis bei plentas, 
sujungę Tilžę su Klaipėda. 1920 m. Pagėgiai tapo naujai įsteig-
tos apskrities centru. O bažnytinė valdžia, kiek palūkuriavusi, 
1922 m., miestelį pripažįsta bažnytinės apskrities centru. Išskir-
tinė XX a. pirmos pusės medinė ir mūrinė architektūra nepaliks 
keliaujančiųjų abejingais.  Vieta:�Pagėgių�sav.

Pramoginės ekskursijose Nemuno upe laivu ,,Skalva“

Plaukdami vaizdingu Nemuno žemu-
piu, išgirsite vietos gidų pasakojimus 
apie istorinę Pagėgių krašto praeitį, 
lietuvininkų gyvenimo būdą, verslus, 
amatus, pamatysite paslaptingas Ne-
muno pakrantės vietas. Norinčius pa-
žinti savitą Mažosios Lietuvos gamto-
vaizdį, išgirsti vaizdingus pasakojimus, 
amatyti paslaptingas Nemuno pakran-
tės vietas, laukia įdomi kelionė laivu 
„Skalva“ Nemuno upe. Kelionės laivu vykdomos nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio.

Vieta:�Pagėgiai

PAGĖGIŲ�SAVIVALDYBĖJE

Rambyno kalno pažintiniai takai

Rambyno kraštovaizdžio kompleksas 
suspindėjo naujai! Lankytojų laukia at-
naujintos apžvalgos vietos ir regyklos 
į Nemuną. Rambyno kalno prieigose 
įrengtas stilingas stendas su informa-
cija apie Rambyno išskirtinę vertę. 
Gamtos mylėtojai gali pasivaikščioti 
kelis kilometrus besitęsiančiu pažin-
tiniu gamtos taku. Einant maršrutu 

Rambyno kalnas 
– Bitėnai aplankysite: apžvalgos aikšteles, Rambyno regioninio 
parko lankytojų centrą, Mažosios Lietuvos panteoną – Bitėnų ka-
pines, Bitėnų baltųjų gandų koloniją, Martyno Jankaus muziejų, 
Mažosios Lietuvos paveikslų sodą. 
 Vieta:�Pagėgių�sav.

Šereitlaukio gyvenvietės pažintiniai takai

Naujai pažinti kviečiame 
Šereitlaukio apylinkes. Bu-
vusioje Šereitlaukio dvaro 
teritorijoje prie išlikusių dva-
ro pastatų įrengti nauji infor-
maciniai stendai. Taip ke-
liaudami nuo vieno objekto 
prie kito Jūs savarankiškai 

pažinsi-
te dvaro 
i s t o r i j ą 
bei pasigrožėsite didingais parko želdiniais. Aplankyti kviečiame 
ir atokiau gyvenvietės esantį koplyčkalnį bei apžvalgos bokštą, 
kuriuos rasite pagal informacinius ženklus bei nuorodas.

 Vieta:�Pagėgių�sav.

Panemunės parkas

Panemunė – mažiausias Lietuvos 
miestas, buvęs Tilžės priemiestis. 
Kviečiame aplankyti Panemunės par-
ką, kuriame 2021 m. buvo pastatyta 
Zenono Kinkio skulptūra „Liūdintis an-
gelas“, skirta Rytprūsių našlaičių vai-

kų, vadintų „Vilko 
vaikais“, kančioms 
atminti. Iš parke 
esančios apžvalgos aikštelės atsiveria puikus vaizdas į karalie-
nės Luizės tiltą ir Tilžės miestą Rusijos federacijoje.

Vieta:�Pagėgių�sav.

Baltųjų gandrų kolonijos

Pagėgių savivaldybė garsėja baltųjų 
gandrų kolonijomis – Kucuose, Bitė-
nuose ir Mociškiuose. Ventės rago or-
nitologai Kucų baltųjų gandrų koloniją 
pripažino pačią didžiausią Lietuvoje. 
Įdomiausia tai, kad gandrai pradėjo 
lizdus sukti pušyse. Teoriškai baltie-
ji gandrai spygliuočiuose medžiuose 
lizdų nekrauna. Vasarą Bitėnų gandrų 
kolonijos gyvenimą galima stebėti iš 
arti. Tam yra pritaikytas specialus mo-
noklis, vaizdą didinantis 60 kartų. Tai puiki pažintinė atrakcija vaikams.

� Vieta:�Pagėgių�sav.

Leidėjas - Viešoji įstaiga „Žaliasis regionas“ | Maketavimas - UAB „Reklamuokis“
Tiražas 2000 egz. Leidinys atspausdintas ant 90 proc. perdirbto popieriaus.

PATIRK! AKTYVIOS PRAMOGOS
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Vasaros festivalis, organizuojamas tauragiškio 
operos solisto Liudo Mikalausko. Neseniai X 
jubiliejų atšventusio festivalio scenoje nuo jo 
įkūrimo koncertavo visi žinomiausi šalies or-
kestrai, kolektyvai, solistai, tokie kaip Lietu-
vos valstybinis simfoninis orkestras, Lietuvos 

nacionalinis simfoninis 
orkestras, Šv. Kristofo-
ro kamerinis orkestras, 
Klaipėdos kamerinis 
orkestras, orkestras 
NIKO, Kauno valstybinis choras. Festivalio programoje dalyvavo atlikėjai iš 
Suomijos, Portugalijos, JAV, Belgijos, Latvijos, Didžiosios Britanijos, Baltarusi-

jos, Ispanijos ir kitų šalių.  Vieta:�Tauragė

Tauragės miesto šventė „Tauro ragas“ ir apskrities dainų šventė

„Tauro ragas“ – pirmąjį birželio savaitgalį vyks-
tantis 3 dienų renginys, skirtas Tauragės mies-
to gimtadieniui, vykstantis kasmet nuo 2005 m. 
Spalvingos šventės metu mugėse šurmuliuoja 
amatininkai, koncertuoja mėgėjų ir profesiona-
laus meno kolektyvai, tarptautinio garso atlikė-

jai. 2022 metų birželio 3 
d., miesto šventės metu, 
Tauragės vasaros es-
tradoje vėl suskambės 
Tauragės apskrities dai-
nų šventė, subursianti per 2000 dainas, šokius atliekančių atlikėjų, pučiamųjų 
instrumentų ir lengvosios muzikos orkestrų, kanklių muzikos, teatro ir kitų žan-
rų kolektyvų.  Vieta:�Tauragė

Tarptautinis džiazo muzikos festivalis „Džiazo dienos Tauragėje“

Vyksta birželio–rugpjūčio mėnesiais, skirtinguo-
se Tauragės apskrities vietose – Tauragės Jūros 
parke, Pilies aikštėje, geležinkelio stotyje, klube 
„Muzikos rūsys“, Lauksargių ev. liuteronų bažny-
čioje, Panemunės pilyje, Smalininkų senajame 
uoste. Organizuojamos foto parodos, edukaci-
jos, meistriškumo pamokos. Festivalio sceno-

je savo vietą turi tiek 
pradedantis džiazuoti 
jaunimas, tiek profesi-
onalūs atlikėjai. 2022 
metais planuojama, kad 
festivalio scenoje koncertuos atlikėjai iš JAV, Vokietijos, Lenkijos, Airijos, Latvijos, 
Gruzijos, Armėnijos. Visi festivalio renginiai nemokami.  Vieta:�Tauragė

„Menų Festas“

Tai Tauragės jaunimo organizuojamas festiva-
lis aprėpiantis muziką, meną, fotografiją, sle-
mą ir kitus jaunojo kūrėjo saviraiškos būdus, 
vykstantis nuo 2017 metų. Tai festivalis, kuris 
apjungia įvairių kūrybos sričių jaunus, prade-
dančius kūrėjus, suteikia terpę jiems pasirodyti 

auditorijai, eksponuoti 
savo darbus viešai. Tai 
vienintelis nemokamas 
tokio pobūdžio festivalis 
Lietuvoje. 2022 metais 
festivalis vyks rugpjūčio 11–13 dienomis, Tauragės pilyje. MENŲ FESTAS – 
tai laikas, kai šešėliuose gyvenantis menas nebesislepia ir išlenda į gatves!

Vieta:�Dariaus�ir�Girėno�g.,�Tauragės�Pilis

Itin didelio populiarumo sulaukę Šilalės kultū-
ros centro muzikiniai spektakliai parodo poreikį 
ruoštis dar vienai premjerai.  Šilalės kultūros 
centre 2019-2021 metais žiūrovus džiugino 
muzikinis spektaklis „Eliza“, miuziklas „Čardašo 
karalienė“ (pagal Emmerich Kalman operetę), 
režisierius Antanas Kazlauskas. 2022 m. pla-

nuojama parodyti dvie-
jų dalių muzikinį spek-
taklį „Intrigų miestas“, 
kuriamą pagal Pres-
gueric muziką, remiantis William Shakespeare tragedija „Romeo ir Džiuljeta“. 
Spektaklį tikimasi parodyti 2022 m. kovo mėnesį.  Vieta:�Šilalė

Bijotų dvaro festivalis ir Mažosios kultūros sostinės renginiai

Festivalis visai šeimai, kultūra ir istorija turtingoje 
erdvėje. Ketvirtą kartą organizuojamo populia-
riosios muzikos festivalio pagrindiniai koncertai 
numatyti liepos 22–23 dienomis. Iki rugsėjo 
mėn. bus surengta 5 dideli koncertai Bijotų dva-
ro sodyboje (Baublių muziejus) ir Girdiškės Švč. 
Mergelės Marijos Snieginės bažnyčioje. Bijotų 

miestelis 2022 metais 
paskelbtas Mažąją kul-
tūros sostine. Atvykę į 
renginius turi galimybę 
nemokamai susipažinti su muziejaus veikla ir eksponatais, dalyvauti edukaci-
jose ir mėgautis populiariosios ir klasikinės muzikos koncertais. Visi festivalio 
renginiai nemokami. Vieta:�Bijotai,�Šilalės�r.�

KULTŪRINIAI ĮVYKIAI. ĮSITRAUK! 

Tauragės krašto muziejus „Santaka“ atnaujintose pilies menėse nuo 2019 m. organizuoja kultūrinių 
renginių ciklą „Kultūros muitinė“. Projekto pavadinimas – tai nuoroda į muitinės pastatą, kuriame 30 

metų veikia muziejus. Muitinė, praminta Tauragės pilimi, daugybę kartų keitė 
savo paskirtį. Čia šeimininkavo ir rusai, ir vokiečiai, kol galiausiai Pilis tapo 
Tauragės simboliu ir tapatybės dalimi. „Kultūros muitinės“ iniciatyva prigijo 
Tauragės krašte, kasmet įnešdama kultūrinės įvairovės į lankytojų  kasdienybę 
ir simboliškai įprasmindama paties pastato pirminę funkciją.  
 
 Vieta:�Dariaus�ir�Girėno�g.�5,�Tauragės�Pilis

Tauragės rajonas siekia tapti vienu iš žaliausių 
ir gyvybingiausių rajonų Lietuvoje. Mobiliosios 
vaikščiojimo programėlės „Walk15“ kūrėjai trum-
pus atstumus mieste kviečia įveikti pėsčiomis ir 
taip ne tik gerinti savo sveikatą, bet ir prisidėti 
prie aplinkos taršos mažinimo. Už nueitus žings-
nius sodinami medžiai! Tauragės kraštą pažink 
su  „Walk15“ mobiliojoje programėlėje parengtais 

virtualiais maršrutais, ku-
rių iš viso – net 12! Pro-
gramėlės „Walk15“ kūrėja 
Vlada Musvydaitė yra 
kilusi iš Tauragės kraš-
to. Vieta:�Tauragės�r. 

Pažink Tauragės kraštą su „Walk15“!

„Gyvenimas šiapus ir anapus sienos“

Tauragę ir Smalininkus vienija ne tik panaši geo-
grafinė padėtis, bet ir viena „Amžinosios sienos“ 
istorija. Per šias vietoves daugiau nei 500 metų 
ėjo siena, pradžioje tarp LDK ir kryžiuočių ordi-
no, vėliau tarp Rusijos imperijos ir Prūsijos. 2022 
metais minima Melno taikos sutarties pasirašy-
mo 600 metų sukaktis, itin reikšminga šio krašto 
istorijai ir gyvensenai. Visi pasienio džiaugsmai ir 
negandos surašyti Tauragės ir Smalininkų krašte 

likusiame kultūriniame 
ir gamtiniame pavelde. 
Turistiniame maršrute 
„Gyvenimas šiapus ir anapus sienos“ pažymėti Smalininkų, Viešvilės, Žukų, 
Tauragės ir Lauksargių apylinkių lankytini objektai, atspindintys pasienio krašto 
ypatumus. Bendras maršruto ilgis 64 km. Visus 2022 m. vyks Melno taikai pa-
minėti skirti renginiai.  Vieta:�Tauragė,�Viešvilė,�Smalininkai

Muzikinis spektaklis „Intrigų miestas“

Tarptautinis Tauragės muzikos festivalis Renginių ciklas „Kultūros Muitinė“
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Tautodailės pleneras

Tęstinį projektą „Tautodailės pleneras „Šim-
tmečio veidai ir vaizdai“ planuojama įgyven-
dinti 2022 m. liepos 18–22 dienomis, Bilionių 
piliakalnio papėdėje išsaugotoje etnografi-
nėje sodyboje. Projekto tikslas – puoselėti 
Žemaitijos regiono etnografinį savitumą, su-
buriant menininkus mėgėjus ir profesionalus 
į aktyvią kūrybinę veiklą, skatinančią bendra-
darbiauti įvairias kartas ir socialines grupes. 
Plenero metu vyksta įvairios edukacijos, lan-
kytojams priminami senieji amatai, tradiciniai 
valgiai bei šventės. Vieta:�Šilalės�rajone,�netoli�Laukuvos�miestelio

Tradicinė etnokultūrinė stovykla, organizuoja-
ma „Etnokultūros kūrybinės dirbtuvės“ kartu su 
VšĮ „Etnoklubas“ vyks 2022 m. liepos 18–23 
dienomis. Stovykla skirta vaikų ir jaunimo kultū-
riniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams 
vystyti per kūrybines veiklas, kuriomis siekiama 
skatinti domėtis savo tautos istorija, jos papro-

čiais ir tradicijomis, 
mitologija, tautodaile ir 
tradiciniais amatais. Tai 
tęstinis projektas, kurio 
tema kasmet keičiasi, 
tačiau pamatiniai dalykai (etnomuzikavimas, tradiciniai šokiai, liaudies dainos, 
rateliai, tradiciniai amatai) išlieka pagrindu, formuojančiu teigiamą vaikų ir jauni-
mo požiūrį į etninės kultūros vertybes, jų puoselėjimą, sklaidą ir populiarinimą. 

Stovykloje kasmet dalyvauja per 200 dalyvių. Vieta:�Paršežerio�stovyklavietė,�Šilalė

Medvėgalio menų festivalis

Medvėgalio menų festivalis – tradicinis kas-
metinis klasikinės muzikos festivalis, rengia-
mas nuo 2007 m. ant aukščiausio Žemaitijos 
kalno. Festivalio tikslas – supažindinti pro-
vincijos gyventojus su profesionaliuoju menu 
(klasikine muzika, džiazu, moderniu šokiu bei 
kitomis profesionaliojo meno formomis). ,,XVI 
Medvėgalio menų festivalis“ 2022 m. planuo-
jamas liepos 23 dieną.
Vieta:�Karūžiškės�k.,�Šilalės�r.,

Šilalės miesto šventė 2022

Šilalės miesto šventė 2022 m. vyks pirmąjį 
rugpjūčio mėnesio savaitgalį. Gausioje Šila-
lės miesto šventės programoje tiek senas, 
tiek jaunas ras ką veikti. Miesto šventės metu 
vyksta garsių Lietuvos atlikėjų koncertai, Ši-

lalės rajono savival-
dybės kultūros centro 
mėgėjų meno kolekty-
vų pasirodymai, edu-
kacijos, programa 
vaikams, automobilių 
garso varžybos, parodos, nevyriausybinių organizacijų mugė ir kt.
� Vieta:�Šilalė

Tarptautinė muziejų naktis Bitėnuose

Tarptautinė muziejų naktis Pagėgių krašte 
tradiciškai švenčiama Martyno Jankaus mu-
ziejuje.
Muziejaus nakties programa 2022 m. vyks 
atnaujintame ir modernizuotame Mažosios 
Lietuvos paveikslų sode. Renginio metu šalia 

meno kūrinių liepsno-
jantys fakelai sukuria 
mistišką atmosferą.  
Naktinėtojų laukia 
muzikinio teatro kon-
certai, vaidinimai, parodos ir daug kitų atrakcijų.
Renginio organizatorius – Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus.

Vieta:�Bitėnai,�Pagėgių�sav.

Etnokultūrinė stovykla

Kviečiame trumpiausią vasaros naktį švęsti 
kartu ir saulę sutikti ant Rambyno kalno. Ma-
žosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus 
atgaivinta Joninių šventė gyva iki šių dienų. 
Todėl neatskiriama šventės tradicija yra Ma-
žosios Lietuvos visuomenės veikėjų ir lietu-
vybės skleidėjų pagerbimas Bitėnų kapinėse. 

Šventės metu vyksta 
teatralizuotas Joninių 
šventės atidarymas, 
koncertai, vaidinimai, 
vidurnaktį suliepsnoja Joninių laužas. Peržengę laiko slenkstį, tikrai atrasite 
tai, kas jungia praeitį su dabartimi ir ateitimi. Renginio data – 2022 m. birželio 
23 d.  Vieta:�Rambyno�kalnas,�Pagėgių�sav.

Sueiga pas Martyną Jankų Bitėnuose

Švenčiant Mažosios Lietuvos patriarcho M. 
Jankaus gimtadienį, Martyno Jankaus muzie-
jus organizuoja „Sueigą pas Martyną Jankų“. 
Sueigos metu vyksta mokslinės konferencijos, 
skirtos įvairiems Klaipėdos krašto įvykiams 

paminėti. Šio renginio 
metu Mažosios Lie-
tuvos paveikslų sode 
visuomenei pristatomi 
nauji menininkų dar-
bai, o renginį vaini-
kuoja šventinis koncertas. Atvykę į Sueigą pas Martyną Jankų, Jūs turėsite 
galimybę ne tik pajusti Mažosios Lietuvos dvasią, bet ir pamatyti Amžinąją 

Rambyno kalno knygą – sunkiausią knygą Lietuvoje.
Organizatorius – Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus.
Data – 2022 m. rugpjūčio pirmas savaitgalis. Vieta:�Bitėnai,�Pagėgių�sav.�

Pagėgių miesto šventė

2022 m. rugsėjo 10 d. Pagėgiuose šurmuliuos 
Pagėgių miesto šventė. Šventėje nestigs links-
mybių ir rudens gėrybių, vyks įdomios sporto 
ir meno veiklos, šventiniai koncertai. Maloniai 
kviečiame nelikti abejingais ir dalyvauti šven-

tėje bei šventinėje 
eisenoje, kuri drieksis 
per visus Pagėgius.
Organizatorius – Pa-
gėgių savivaldybės 
Kultūros centras. 
Renginio data: 2022 m. rugsėjo 10 d.  � Vieta:�Pagėgiai

Kalėdinis žąsų turgus Mažojoje Lietuvoje

Pagėgių  krašte gyva senoji Mažosios Lietu-
vos tradicija – Kalėdinis žąsų turgus. Apsilan-
kę jomarke bus vaišinami „švarczupe“. Čia 
vyks loterija „Laimėk žąsį“, įvairūs pasirody-
mai, atrakcijos suaugusiems bei vaikams. Jo-
marke Jūs galėsite įsigyti naminių žąsų, vištų, 

kalakutų, šviežių sūrių, 
tikrų naminių „baronkų“, 
„cukierkų“, baumkūche-
no, naminio medaus ir 
dar visokio tavoro. Vai-
kų laukia Mažosios Lie-
tuvos siaurukas, kuriuo bus galima apvažiuoti visą žąsų turgų. Organizatorius 

– Pagėgių savivaldybės Kultūros centras. Data: 2022 m. gruodžio 17 d.
� Vieta:�Turgaus�g.,�Pagėgiai

Tarptautinis vargonų muzikos festivalis ,,Vargonų muzika Vilkyškiuose“

Pagėgių krašto kultūrinis gyvenimas praturtina-
mas Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje 
organizuojamu tarptautiniu vargonų muzikos 
festivaliu „Vargonų muzika Vilkyškiuose“. Fes-
tivalis prasideda pavasarį ir tęsiasi iki vėlyvo 
rudens. Gera bažnyčios akustika yra akstinas  
koncertuoti įvairių stilių muzikus. Festivalyje 

dalyvauja vargonininkai, 
chorai, solistai ir ansam-
bliai iš Vokietijos, Švei-
carijos, Latvijos, Estijos 
ir Lietuvos. Organizato-
rius – Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga. Data: gegužės–
spalio mėn.  Vieta:�Vilkyškiai,�Pagėgių�sav.�

Joninių šventė ant Rambyno kalno „Tradicijų pynė pagal Vydūną“



12 ŽALIOJO REGIONO ŽALIOS NAUJIENOSPASKANAUK/PAILSĖK

Sushi�baras��„Šaukštelio�studija“
Dariaus ir Girėno g. 26, Tauragė,
tel. +370 609 99 887

Kavinė�–�picerija�„Starpizza“
Bažnyčių g. 20, Tauragė,
tel. +370 690 33 332

Holivudas�restoranėlis
Prezidento g. 50, Tauragė,
tel. +370 632 22 759

Restoranas�„Naujoji�Pasaga“
Tauragės dvaro g.1, Taurų k., Tauragės r.,
tel. +370 654 58 038

Restoranas�„Da�Feng“
Vytauto g. 83, Tauragė,
tel. +370 630 66 670

Daugiau�maitinimo�vietų
Tauragės�rajone:

Kavinė�–�picerija�„Starpizza“
Kranto g. 7-1, Jurbarkas
Tel. 8 660 88 882
Darbo laikas: 10-23/24 val.

RYTAS
Vytauto g. 38A, Jurbarkas
Tel. 8 698 12 796
Darbo laikas: 10-18/20 val.

LIUKSAS
V. Didžiojo g. 8A, Jurbarkas
Tel. 8 650 99 666
Darbo laikas: 9-23/24 val.

Daugiau�maitinimo�vietų�Jurbarko�rajone:�

Panemunės�pilis�„BEST�BALTIC“
Vytėnų g. 53, Pilis I k., Jurbarko r.
Tel. (8 447) 41 729

Stasio�Balsevičiaus�sodyba
(kaimo turizmo sodyba)
Kaštonų g. 5, Raudonė, Jurbarko r.
Tel.: 8 676 28 552

Stovyklavietė-kempingas
„Medaus�slėnis“
Šilinės k. Skirsnemunės sen., Jurbarko r.
Tel.: 8 640 32 128

Daugiau�apgyvendinimo
vietų�Jurbarko�rajone:

Baras�-�picerija�„Šilalės�legenda“,
J. Basanavičiaus g. 4, Šilalė,
tel. 8 652 64 591
Kavinė�„Provincija“,
J. Basanavičiaus g. 10, Šilalė,
tel. 8 687 47 465
Kavinė�„Pupa“,
M. Valančiaus g. 23, Šilalė,
tel.: 8 641 90066; 8 699 40410
Kavinė�„Ugnija“,
J. Basanavičiaus g. 12, Šilalė,
tel. 8 610 10522
„Bamba�pica“,
Dariaus ir Girėno g. 42D, Šilalė,
tel. 8 699 57257
Restoranas�„Meldai“,
Vasario 16-osios g. 13A, Šilalė,
tel. 8 699 73375

Kavinė�„Happy�cafe“,
Vasario 16-osios g. 4, Šilalė,
tel. 8 679 09 404
Rassuolė,�UAB,
Vasario 16 g. 3, Šilalė, tel. 8 687 34 362
Kavinė�,,Pipiras“,
Struikų g. 8, Šilalė, tel. 8 649 02 200
Kavinė�„Krantas“,
J. Kačinsko įmonė, Labardžiai, Kaltinėnų 
sen., tel. 8 698 32 474
„Piligrimo�užeiga“,
Kuodaičių k. 3, Traksėdžio sen.,
tel. 8 615 62 299
J.�Valaičio�kavinė,
Dariaus ir Girėno g. 29, Pajūris,
tel. (8 449) 58 100
Restoranas�-�baras�„Jūra“,
Dariaus ir Girėno g. 51, Pajūris,
tel. (8 449) 58 223
Kavinė�„Juodasis�serbentas“,
Taikos g. 13, Laukuva,
tel. 8 606 03 790
Kavinė�„Kepsita“,
Varnių g. 5, Kaltinėnai,
tel. 8 650 44 674
Kavinė�„Levanda“,
Šilalės g. 1, Kvėdarna,
tel. 8 650 90 973

Ginto�svečių�namai,
J. Basanavičiaus g. 4, Šilalė,
tel. 8 614 33 509
Viešbutis�„Muontis“,
J. Basanvičiaus g. 3, Šilalė,
tel. 8 600 00 074
Svečių�namai�„Floros�namai“,
Vasario 16-osios g. 4, Šilalė,
tel. 8 670 33 018
Motelis�–�kavinė�,,Piligrimo�užeiga“,
Kuodaičių k.,
tel. 8 615 62 299
Motelis�-�kavinė�,,Krantas“,
Labardžių k.,
tel. 8 698 32 474

TAURAGĖS RAJONE ŠILALĖS  RAJONEJURBARKO  RAJONEPAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖJE

MAITINIMO�IR�APGYVENDINIMO�PASLAUGOS�

Viešbutis�–�restoranas��„Banga“
Kranto g. 3A, Tauragė,
tel.: 8 (446) 72 589, +370 698 47 174,
+370 650 47 777

Senamiesčio�apartamentai
Bažnyčių g. 11, Tauragė,
tel. +370 687 81 636

Taurų�nuotykių�parkas
Tel. +370 614 43 449

Tauragė�Hostel
Dariaus ir Girėno g. 83, Tauragė

Green�Apartments
Pušyno g. 1C/2, Tauragė

Daugiau�apgyvendinimo
vietų�Tauragės�rajone:

Kavinė�„Senasis�Rambynas“
Lumpėnų k., Pagėgių sav.
Tel. +370 656 49 022, +370 656 49 020

Restoranas�„Peronas“
Geležinkelio g. 11, Pagėgiai
Tel. +370 655 53 490

Baras�„Agirija“
Donelaičio g. 10, Panemunė, Pagėgių sav.
Tel. +370 686 48 660, +370 441 42 377

Kavinė�„Prie�kelio“
Mikytai, Pagėgiai sav.
Tel. +370 650 89 830, +370 441 56 053

Viešbutis�„Senasis�Rambynas“
Miško g. 1, Lumpėnų k., Pagėgių sav.
Tel. +370 656 49 022, +370 656 49 020

Viešbutis�„Pagėgė“
Žemaičių g. 1, Pagėgiai
Tel. +370 698 78 736, +370 441 57 341

Viešbutis�„Lavirga”
P. Lukošaičiog. 2, Vilkyškių mstl., Pagėgių 
sav.
Tel. +370 655 21 111, +370 441 55 111

Viešbutis�„Sena�giria“
Klaipėdos g. 1ª, Rukų k., Stoniškių sen.
Tel. +370 652 21 235, +370 441 41 700

Nakvynės�namai�„Pagėgių�sandora“
Vilniaus g. 1a, Pagėgiai
Tel. +370 441 57 311, +370 611 17 073

Viešoji įstaiga „Žaliasis Regionas“
Respublikos g. 2, 72256, Tauragė, Lietuva

Tel. 8 685 12 348 


