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INDIJOS PILIAKALNIS, PAGRAMANČIO REGIONINIS PARKAS 
ŠILALĖS R. 

 Indijos piliakalnis yra Šilalės raj. savivaldybės teritorijoje, prie Indijos kaimo, 
Akmenos dešiniojo kranto slėnyje. Indijos piliakalnis su Indijos šalimi nieko bendro 
neturi, piliakalnio pavadinimas kilo iš šalia esančio Indijos kaimo. 
 
 



JAUNYSTĖS ŠALTINIS IR VAISINGUMO AKMUO, 
RIETAVO SAV. 

 Netoli Tverų yra Lopaičių pažintinis takas, vadinamas etnomitologiniu. Čia nutiestu 
lieptu galima ne tik patogiai prieiti prie, kaip sakoma, stebuklingo ir vienintelio 
Europoje į Rytus tekančio šaltinio, kurio vanduo lygina raukšles, bet ir apžiūrėti 
pagonybės laikų šventvietę, užminti norą prie Norų akmens, apžiūrėti Vaisingumo 
akmenį ar akmenį su žmogaus veido bruožais. 
 
 
 



SUNKIAUSIAS PASAULYJE DVIRATIS, TELŠIŲ R. 

 Sunkiausias pasaulio dviratis - 1416 kg sveriantis dviratis įtrauktas į pasaulio Gineso 
rekordų knygą. Degaičių seniūno A. Kontrimo (stipriausios barzdos planetoje 
savininko ir Gineso rekordininko) iniciatyva 2015 m. sukonstruotas dvivietis dviratis. 
Jam panaudotos akmeninės girnos bei metalinės konstrukcijos. Darbus atliko A.Rimkus. 
Pristatymo metu per 2 min 13 s juo numinta 20 metrų. 



METALINIŲ OBELAIČIŲ SODAS, PLATELIŲ 
SENIŪNIJA. 

 Platelių seniūnijoje, Žemaitijos nacionaliniame parke įkurtas litvakų atminties sodas. 
Jame – iš metalo nukaltos obelys buvusioms žydų bendruomenėms atminti. 



LABIRINTŲ PARKAS, PLUNGĖS R. 

 Šiame parke rasite keturis labirintus, tris kupolus, merkabą ir ant žemės sukurtą 
mandalą. Labirintai egzistavo jau prieš 4000 metų ir yra rasti beveik visose 
pagrindinėse religijų tradicijose visame pasaulyje. 

  



AUKŠTAGIRĖS APŽVALGOS BOKŠTAS, ŠILALĖS R. 

 Aukštagirės kalnas – tai aukščiausia Aukštagirės geomorfologinio draustinio kalva 
(apie 215 metrų). Užlipus į apžvalgos bokštą, atsiveria kalvotosios Žemaitijos 
kraštovaizdis ir tolumoje esantis Bilionių kaimas. 



ŽEMAIČIŲ KALVARIJA 

 Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose Žemaičių Kalvarija (seniau – Gardai) paminėta 
1253 m. kaip kuršių gyvenvietė su pilimi, alkaviete ir kapinynu. Miestelis yra 
išsaugojęs IX–XIII a. būdingą kelių ir gatvių tinklą, nemažai archeologijos, 
architektūros, dailės, sakralinių bei kitų kultūros paveldo ir gamtos vertybių. 
Miestelio reljefas išties įspūdingas. 



VYTAUTO MAČERNIO MUZIEJUS 

 Kviečiame apsilankyti poeto Vytauto Mačernio muziejuje Žemaičių Kalvarijoje. 1987 
metais poeto Eugenijaus Matuzevičiaus iniciatyva įkurto muziejaus ekspozicijoje – V. 
Mačernio poezijos knygos, nuotraukos, dokumentai bei asmeniniai poeto daiktai. 



PLUNGĖS DVARO SODYBA/ŽEMAIČIŲ DAILĖS 
MUZIEJUS 

 Mykolo Oginskio rūmai stebina savo grožiu ir yra dar vadinami Žemaitijos Versaliu. 
Šiuo metu rūmų ansamblį sudaro dešimt XIX a. pastatų ir statinių, taip pat vienas 
didžiausių ir gražiausių mišraus stiliaus parkas Lietuvoje 

 



BERŽORAS 
 

 Tai senas gatvinis kaimas, minimas nuo XV a., valstybės saugoma kultūros vertybė. 
Bažnytkaimis yra išsaugojęs tradicinį kraštovaizdį, įdomus ir sakralinės architektūros 
vertybėmis. Beržoro bažnyčia, pastatyta 1746 m., – vienas seniausių medinių 
sakralinės architektūros pastatų Lietuvoje. Šventoriuje yra senosios Platelių parapijos 
kapinės, kuriose palaidota nemažai žymių žmonių: tautodailininkas S. Riauba, 
istorikas muziejininkas J. Mickevičius ir kt. Tai vienos senesnių kapinių Lietuvoje. 

  



LAISVĖS STATULA, PLUNGĖS R. 
 Laisvės paminklas pastatytas 1928 m., švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
dešimtmetį. Priekinėje paminklo pusėje aukštai iškilusi sparnuotos moters su kardu ir 
vainiku rankose skulptūra buvo balta, gipsinė. 

 Dėl šio paminklo dažnai kildavo didelių ginčų, mat daugeliui neįtiko per daug 
apnuoginta moters figūra. Skulptūrą miestiečiai apmėtydavo akmenimis, kol, 
galiausiai, visiškai sudaužė. Paminklas netiko ir valdžiai – iškilmingi 
Nepriklausomybės švenčių minėjimai vykdavo ne prie Laisvės paminko, bet kitame 
Laisvės alėjos gale, prie šv. Florijono skulptūros. 

  



SPRŪDĖS PILIAKALNIS 

 Padavimai byloja, jog čia stovėjusi medinė kunigaikščio Sprūdeikio – Lietuvos 
karaliaus Mindaugo brolio pilis, po kuria buvo įrengti rūsiai – slėptuvės. Užrūstinęs 
Karalių, kunigaikštis Sprūdeika pabėgęs į Žemaitiją ir čia, savo valdose, ant Sprūdės 
kalno – saugiausioje ir geriausiai apžvelgiamoje vietoje – įkūrė pilį, tačiau brolio 
pyktis buvo klastingesnis – surado jį ir čia. 



ŽEMAITĖS MEMORIALINIS MUZIEJUS 

 Rašytojos gimtojoje troboje pristatoma jos memorialinė ekspozicija, atspindinti 
Žemaitės gyvenimo ir kūrybos kelią. 

  



ŽEMAIČIŲ ALKA 

 Viešėdami Šventojoje būtinai apsilankykite Žemaičių alkoje, įsikūrusioje ant kopos 
netoli sveikatos centro „Energetikas“, Jonpaparčio gatvės pabaigoje. Tai 1998 m. 
atstatyta pagoniška šventvietė su paleoastronomine observatorija, XV a. stovėjusia 
ant Birutės kalno Palangoje. 

 Atstatant pagonišką šventvietę, Žemaičių alkoje buvo pastatyti tautodailininkų 
išdrožinėti mediniai stulpai, kiekvienas jų atitinka baltų mitologijos dievų ir deivių 
vardus: Perkūnas, Aušrinė, Žemyna, Austėja, Ondenis, Patrimpas, Patulas, Velnias, 
Leda, Saulė ir Mėnulis. 

 



ŠALTOJO KARO MUZIEJUS 

 įrengta buvusioje sovietinės armijos požeminėje termobranduolinių raketų paleidimo 
aikštelėje, pastatytoje 1962 m. Ekspozicijoje pateikiama ypatinga vaizdinė ir 
grafinė medžiaga, pasakojanti apie buvusios visiškai slaptos sovietinės imperijos 
branduolinės ginkluotės organizavimo ir veikimo principus, demonstruojami kovinių 
raketų ir kitų Šaltojo karo ginkluotės rūšių pavyzdžiai ir maketai. 



ČERNIAUSKO MENO GALERIJA 

 Černiausko meno galerija- kūrybinės dirbtuvės 
Čia nuolat veikia dailininko tapybos darbų, medžio drožybos bei senovinių daiktų 
ekspozicija. 

 



BIRUTĖS KALNAS 

 Vaikščiodami po vieną gražiausių Palangos vietų – Birutės parką – būtinai 
aplankykite Birutės kalną. Čia, buvusioje Tiškevičių dvaro žemėje, iki šiol 
nesunaikintas išliko šimtametis šventu laikytas Birutės pušynas, supantis 21 metrą virš 
jūros lygio iškilusį, legendomis apipintą Birutės kalną, nuo kurio atsiveria gražus 
reginys į ošiančią jūrą. 



BARSTYČIŲ AKMUO 

 1957 m. melioratoriai, vadovaujami Petro Grigaičio, kasdami griovius, aptiko 
milžinišką akmenį. Didžioji riedulio dalis buvo ledyninėje sąnašoje, tik akmens ketera 
kyšojo paviršiuje, todėl nuspręsta jį iškasti visą. Tuomet tyrėjai nustatė, kad akmuo 
yra netgi didesnis už tuomet didžiausiu Lietuvos akmeniu laikytą Puntuką. 

 Spėjama, kad akmenį ledynai atnešė nuo Švedijos. 

  

https://lt.wikipedia.org/wiki/1957
https://lt.wikipedia.org/wiki/1957
https://lt.wikipedia.org/wiki/Puntukas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Švedija


PLATELIŲ DVARO PARKAS 

 Platelių dvaro parkas pradėtas formuoti XIX a. 6,2 ha teritorijoje. Nors parkas ir 
nedidelis, bet savo reljefu ir augmenija atspindi Platelių apylinkių kalvotą ir turtingą 
želdynais kraštovaizdį. Parkas mišrus, jame dominuoja peizažinio parko elementai. 
Alėjos, takai vingiuoti, pievelės netaisyklingos. Parko teritorijoje – du nedideli 
tvenkiniai. Parke vyrauja vietinės medžių rūšys: uosiai, klevai, liepos, skroblai, 
šermukšniai. Dauguma jų yra didelių matmenų. 

  



RENAVO DVARAS 

 Renavas – vienas įdomiausių Žemaitijoje dvarų ansamblių. Ant Varduvos upės kranto 
esantis dvaras dar XIX a. garsėjo didžiuliu sodu, o šiandien čia galima rasti storiausią 
Lietuvos eglę, kurios skersmuo siekia 1,20 m, bei šešis kamienus turinčią liepą. 

  



SIBERIJOS APŽVALGOS BOKŠTAS 

Dviračiu ar pėsčiomis iš Platelių galima nukeliauti iki Beržoro bažnytkaimio, pakeliui 
užlipant ant Cidabro kalno esančio apžvalgos bokšto (15 m aukščio). Iš bokšto matyti 
Platelių ir Beržoro ežerai, Siberijos pelkė – viena vertingiausių pelkių Žemaitijos 
nacionaliniame parke, paskelbta telmologiniu draustiniu, Beržoro kaimas, pietinė 
Platelių miestelio dalis, Liepijų miškas. Apžvalgos bokštą galima lankyti kiekvieną 
dieną 

  



APUOLĖS PILIAKALNIS 

   1928 – 1932 m. Apuolės piliakalnį tyrinėjo prof. V. Nagevičius. Buvo ištirta pylimo 
struktūra, rasta keramikos šukių, strėlių antgalių, audimo pasvarėlio, suanglėjusių 
grūdų. Apuole domėjosi ir švedų mokslininkai. Per ekspedicijas buvo nustatyta, kad 
pylimas pradėtas pilti pirmiausiais mūsų eros amžiais. Iki tol piliakalnis neturėjo jokių 
žymesnių įtvirtinimų ir nebuvo nuolat gyvenamas. 



PAMINKLAI IR KOPLYTSTULPIAI 

 Plungė (Plongė) – miestas šiaurės vakarų Lietuvoje, 27 km į vakarus nuo Telšių, 
abipus Babrungo upės. Plungės rajono savivaldybės centras. Miesto šiauriniu 
pakraščiu eina geležinkelis Šiauliai – Klaipėda. Šalia yra Oginskių dvaro rūmai ir 
parkas, jame įsikūręs Žemaičių dailės muziejus, Plungės parkas (gamtos paminklas – 
Perkūno ąžuolas). Miesto centre – Senamiesčio aikštė, Šv. Jono krikštytojo bažnyčia 
(pastatyta 1933 m.) su varpine ( 1850 m., architektūros paminklas). 


