Pavyk pajūrio

vėją!

Pavyk pajūrio vėją!
Vienas geriausių būdų pažinti Baltijos pajūrį – minant dviračio pedalus. Keliaudami
pėsčiomis apžiūrėtumėte tik nedidelę dalelę Lietuvos ir Latvijos pajūrio turtų. Važiuodami automobiliu prarastumėte nuostabų ryšio su laukine gamta pojūtį. Taigi
dviratis – tiesiog idealu: per trumpą laiką galite apvažiuoti gražiausius, įdomiausius
objektus ir pasimėgauti nedrumsčiama Baltijos jūros, šviesių pušynų ir jaukių pajūrio kaimelių ramybe.
Ši informacija buvo parengta ir išleista pasinaudojant Europos Sąjungos finansine pagalba. Už leidinio turinį atsako tik
Palangos miesto savivaldybės administracija ir jis neatspindi Europos Sąjungos pozicijos.
Šiame leidinyje pateikiamas trumpas dviračių maršruto Lietuvos ir Latvijos pajūriu aprašymas. Išsamią informaciją apie
keliavimo dviračiais galimybes rasite turizmo informacijos centruose platinamuose dviračių trasos žemėlapiuose ir dviračių
trasos el. gide: http://www.palangatic.lt/lt.php/page.855.
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Lietuvos ir Latvijos pajūris suteikia dviratininkui neribotų galimybių. Daugybė
įvairaus sudėtingumo ir ilgio maršrutų, gerai sutvarkyta infrastruktūra, graži, natūralumą ir laukinį žavesį išsaugojusi gamta, daugybė kultūros, istorijos bei kitokių
smalsaus turisto vaizduotę žadinančių objektų.
Siūlome 130 km ilgio dviračių maršrutą, nusidriekusį gražiausiomis Baltijos pajūrio
vietomis nuo Gargždų miesto Lietuvoje iki Liepojos Latvijoje. Visą maršrutą nesunkiai įveiksite per keletą dienų. Pradėti patogu tiek Gargžduose, tiek Liepojoje, tiek
ir kituose miesteliuose. Šis maršrutas ypač patrauklus poilsiaujantiems populiariausiame Lietuvos kurorte Palangoje. Apsistojus šiame mieste patogu rengti turiningas
dviejų trijų dienų išvykas iki Gargždų ar Liepojos.

Palanga–Klaipėda–Gargždai (~45 km)
Palanga turistus džiugina ne tik didžiule apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų
įvairove, bet ir plačiu veiklos, įdomių lankytinų objektų pasirinkimu. Vien įžengę į
garsiąją J. Basanavičiaus gatvę – istorinę miesto dalį – papulsite į pramogų sūkurį.
Kiekvienas ras dėl ko stabtelėti nors kelioms minutėms: dėmesį traukia gatvės artistai ir muzikantai, gausybė suvenyrų ir skanėstų, įvairūs atrakcionai. Vasarą šia gatve
važiuoti dviračiu gana sudėtinga – per daug žmonių, tad geriau ja pasivaikščioti
pėsčiomis ir pasigrožėti senais tradicinės architektūros statiniais. Kitais metų laikais
ji ištuštėja – tada galima ir dviračiu pasivažinėti.
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Šurmuliuojanti J. Basanavičiaus gatvė veda prie Palangos tilto. Beveik pusę kilometro jis nusitęsęs į putotąją Baltiją. XIX a. pabaigoje čia buvo įrengta prieplauka,
atplaukdavo keleiviniai ir krovininiai laivai, tačiau labai greitai ją užnešė smėliu ir
dabar tiltas tarnauja kaip miestelėnų ir poilsiautojų mėgstama pasivaikščiojimo bei
pasimatymų vieta. Čia beveik visada galima išvysti ir žvejų.

Visai netoli nuo muziejaus įsikūrusios atviros lankytojams parodomosios gintaro
apdirbimo dirbtuvės (Vytauto g. 21 / S. Dariaus ir S. Girėno g. 27, Palanga. Vasarą
darbo laikas kiekvieną dieną 10.00–20.00 val., kai ne sezonas – 11.00–15.00 val.).
Čia savo akimis pamatysite, kaip gintaro gabalėlis tampa elegantišku papuošalu, o
gal net ir savo rankomis jį pasigaminsite.

Paslaptinga bangų mūša, gailus žuvėdrų klyksmas, švelnus vėjelis, glostantis odą,
tingiai jūros platybėse skęstanti saulė... Ar įsivaizduojate romantiškesnį vakarą?

Dėmesio vertų vietų Palangoje nemažai. Tai Palangos skulptūrų parkas, pirmojo
Palangos burmistro, aktyvaus visuomenininko Jono Šliūpo memorialinė sodyba
(Vytauto g. 23A, Palanga), Savicko paveikslų galerija (S. Dariaus ir S. Girėno g. 13)
ir kt. Užsukite pasmalsauti į Antano Mončio namus-muziejų (S. Daukanto g. 16,
Palanga. Dirba rugsėjo 16 d.–gegužės 1 d. antradieniais 12.00–17.00 val., trečiadieniais–sekmadieniais 10.00–17.00 val., gegužės 2 d.–rugsėjo 15 d. antradieniais
12.00–17.00 val., trečiadieniais–sekmadieniais 14.00–21.00 val.). Jo kūrinius –
spalvingas kaukes, šmaikščių formų švilpius, intriguojančias skulptūras – galima
liesti rankomis.

Palanga daugeliui asocijuojasi su vadinamuoju Lietuvos auksu – gintaru. Juo Baltijos pakrantės garsėja jau nuo žalvario amžiaus. Ir dabar dar bangos išmeta jo
gabalėlių, tad nenustebkite po audringos nakties išvydę pajūryje kažko ieškančius
žmones. Tai – gintaro rinkėjai.
Su Baltijos turtais geriausiai susipažinsite Palangos gintaro muziejuje (Vytauto g. 17,
Palanga. Dirba rugsėjo–gegužės mėn. antradieniais–šeštadieniais 11.00–17.00 val.,
sekmadieniais, valstybinių švenčių išvakarėse 11.00–16.00 val., birželio–rugpjūčio
mėn. antradieniais–šeštadieniais 10.00–20.00 val., sekmadieniais ir prieš valstybines šventes 10.00–19.00 val.), kuris gali didžiuotis bene unikaliausia, įspūdingiausia pasaulyje gintaro ir ypač inkliuzų kolekcija. Muziejus įsikūręs neorenesansiniuose didikų Tiškevičių šeimai priklausiusiuose rūmuose, supamuose vieno gražiausių
Lietuvoje Palangos botanikos parko. Nepraleiskite progos pasivaikščioti ar pasivažinėti dviračiu žaviais parko takeliais, pasigrožėti išpuoselėtais gėlynais, pamatyti populiarios lietuvių liaudies pasakos „Eglė žalčių karalienė“ motyvais sukurtą Roberto
Antinio skulptūrą, užsukti į paslaptingąjį Lurdą, užkopti į legendų apsuptą Birutės
kalną – aukščiausią Palangos pajūrio kopą, nuo kurios atsiveria kvapą gniaužiantis
vaizdas į jūrą.
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Apsižvalgę Palangoje sukite Klaipėdos link. Nuo Palangos driekiasi puikus dviračių
takas gražiausiomis Pajūrio regioninio parko, kuriame saugomas unikalus Baltijos
pajūrio kraštovaizdis, vietomis. Neretai takas beveik prisišlieja prie jūros, tad bus
daugybė puikių progų atsigaivinti vėsiose Baltijos bangose.
10 km iki Šaipių pralekia nepastebimai! Pavažiavę porą kilometrų už Šaipių, būtinai
išsukite iš kelio aplankyti Plocio ežero.
Čia rasite paukščių stebėjimo namelį, tad nepamirškite žiūronų ir prieš jus atsivers
paukščių gyvenimo paslaptys. Tai rezervato teritorija, į kurią draudžiama įvažiuoti
automobiliais, tad pasimėgausite nedrumsčiama laukinės gamtos ramybe.
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Pusiaukelėje tarp Palangos ir Klaipėdos stabtelkit atsikvėpti sename žvejų kaime
Karklėje. Čia apžiūrėkite senąsias kaimo kapinaites, kuriose yra išlikę senovinių autentiškų tik pamario kraštui būdingų antkapinių paminklų – krikštų.
Už Karklės laukia vienas įspūdingiausių šios kelionės reginių – Olandų kepurė. Prieš
10–15 tūkstančių metų slenkantys ledynai čia suformavo moreninį gūbrį. Jo aukščiausia viršūnė siekia 24 m ir vadinama Olandų kepure. Užlipkite pasigėrėti jūros
panorama. Šioje vietoje vos prieš 8 tūkstančius metų tyvuliavo senovinė Litorinos
jūra. Pasivaikščiokite ekologiniu-pažintiniu „Litorinos“ taku – buvusiu jūros dugnu!
Ypač gražus šios jūros kranto fragmentas ties Nemirseta.
Žaviais pušynais dviračių takas atves į Girulius, o toliau – ir į gražųjį Klaipėdos miestą. Turint laiko tiesiog būtina apžiūrėti Klaipėdos senamiestį, išlaikiusį specifinę
Mažosios Lietuvos dvasią, pasiklausyti uosto šurmulio.
Norint patekti į Gargždus, esančius už 26 km nuo miesto ribos, teks pervažiuoti visą
Klaipėdą. Dalį kelio važiuosite dviračių takais, dalį – gatvėmis. Paklysti nebijokite,
nes maršrutas yra paženklintas.
Iki Šernų veda Pajūrio dviračių trasa, o toliau teks „paragauti“ šiek tiek prastesnio
kelio, tad nepatartina rinktis dviračių itin siauromis padangomis. Nuo Šernų iki
Baičių 5 km minkite žvyrkeliu, o dar 7 km iki Gargždų – asfaltuotu rajoniniu keliu.
Gargždai – jaukus miestas. Miesto centre apžiūrėkite Rinkos aikštę, Šv. arkangelo
Mykolo bažnyčią su tris šimtmečius skaičiuojančiu šventoriumi, kurį puošia autentiškos XIX a. akmeninė varpinė ir neoklasicistinio stiliaus koplyčia. Gargžduose išlikęs XV–XVI a. susiformavęs miesto gatvių tinklas, XIX a. parapijos ir žydų kapinės.
Išraiškingame Minijos upės vingyje, stačiuose šlaituose ošia šimtametis angliško
stiliaus parkas. Taip pat užsukite ir į Gargždų krašto muziejų (Sodo g. 5, Gargždai),
kur visada rasite įdomią ekspoziciją. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais
9.00–18.00 val., šeštadieniais 11.00–18.00 val.

Palanga–Šventoji–Papė–Jūrmalciemis–
Liepoja (~85 km)
Ne mažesnio susidomėjimo vertas ir maršrutas į priešingą pusę nuo Palangos – į
kaimyninę Latviją. Tiesa, čia bus techniniu požiūriu sudėtingesnių atkarpų – smėlėtų miško keliukų, žvyrkelių, bet užtat netrūks iššūkių ir, žinoma, nepakartojamų
gamtos vaizdų. Beveik visa trasa nenutolsta nuo jūros daugiau kaip porą kilometrų,
tad visą kelionę ranka pasiekiami bus puikiausi paplūdimiai. Taigi pasirinkite tinkamą dviratį (ne siauromis padangomis), nepamirškite nuotykių ieškotojų dvasios,
geros nuotaikos ir – pirmyn!
14 km nuo Palangos iki Šventosios praskriesite su vėjeliu patogiu, neseniai
rekonstruotu dviračių taku. Vos išvažiavus iš Palangos kelią pastos Naglio kalnas.
Kadaise ant jo buvo senojo lietuvių tikėjimo šventvietė. Užlipus ant kalno nesunku
įsivaizduoti, ką jautė senovės žmogus, žvelgdamas į neaprėpiamas jūros platybes –
nuostabi panorama sužavės ir Jus.
Šventojoje aplankykite šio kurorto simbolį – skulptūrų kompoziciją „Žvejo dukros“.
Iki širdies gelmių sukrečia šis jausmingas meno kūrinys, perteikiantis tą viltį ir nerimą, kurį iki šiol išgyvena moterys, išleidžiančios savo tėvus, brolius, vyrus į rūsčiąją
Baltijos jūrą.
Šventoji įsikūrusi beveik pačiame Lietuvos ir Latvijos pasienyje. Iki sienos – vos 5 km.
Čia ir prasideda visas smagumas: žvyrkeliai, miško keliukai. Tad būkite tam pasirengę!
Persikėlę per Šventosios upę „beždžionių“ tiltu, smėlėtu keliuku numinsite iki unikalios vietos – Žemaičių alko. Tai atkurta pagoniška šventvietė su paleoastronomine
observatorija.
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Toliau apie 37 km iki pat Jūrmalciemio džiaugsis tie, kurie iškeliavo gerai paruoštu turistiniu ar kalnų dviračiu. Mat laukia gana ekstremalus etapas, kai žvyrkelius
keičia smėlėti miško ar lauko keliukai, o vietomis kelias tampa tik numanomas,
protarpiais atsiranda lygiagrečių kelių. Bet juk tikram dviratininkui taip tik įdomiau!
Paklysti nebijokite, laikykitės arčiau jūros – taip pat pasinaudokite proga išsimaudyti – paplūdimiai čia gražūs, žmonių nedaug. Vietovės pelkėtos, todėl po lietaus
važiuoti gali būti sunkoka. Pakeliui rasite puikių poilsiaviečių, kuriose galima ne tik
sustoti pailsėti, papietauti, bet ir pasistačius palapines pernakvoti.
Rucavos savivaldybės Papės kaimo apylinkėse vertėtų sustoti ilgesniam laikui.
Didžiausias traukos objektas čia – Papės gamtos parkas. Jis ypač pamėgtas
paukščių mylėtojų, nes tai – viena reikšmingiausių ir didžiausių paukščių migracijos
vietų visame Baltijos jūros regione. Prie Papės ežero įrengta paukščių stebėjimo
vieta – du bokšteliai, o kaime yra įkurta paukščių stebėjimo stotis, kurioje per
paskutiniuosius 40 metų pagauta bemaž milijonas paukščių!
Parke yra 2 gamtos takai, kurie vingiuoja pro pačius įdomiausius šių vietų objektus.
1999 m. Papės ežero rytiniame krante buvo apgyvendintas nedidelis laukinių arklių tabūnas, o 2004 m. čia „įkurdinti“ stumbrai ir taurai. Patikėkite, šie nuostabūs
gyvūnai, besiganantys vaizdingose Papės pievose, – nepakartojamas reginys! Juos
aplankyti galėsite tik lydimi gido, kurį užsisakyti (tel. +371 294 89 775) reikėtų iš
anksto. Ekskursijos didžiųjų laukinių raguočių lauko aptvaruose vyksta birželio–
rugsėjo mėnesiais nuo 10.00 iki 18.00 val.
Vasarą nepaprasto grožio erdvūs Papės paplūdimiai mėgstami poilsiautojų ir žvejų.
Meškerioti galima ir Papės ežere. Pakeliui į Papę užsukite į Vitolniekų buities muziejų
(dirba nuo 10.00 iki 18.00 val., nedirba pirmadieniais ir šeštadieniais), kur pamatysite, kaip gyveno senovės latvių žvejai. Vienas vertingiausių muziejaus eksponatų –
daugiau kaip 1000 metų senumo ąžuolinės valtys – luotai.
Kitas objektas, primenantis, kad esate žvejų krašte, – XIX a. pabaigos Papės švyturys. Tai arčiausiai jūros pastatytas švyturys visoje Latvijoje.
Jei turite daugiau laiko, išsukite iš maršruto į Rucavos savivaldybės centrą, kur yra
etnografinis namas „Zvanītāji“ (darbo laikas 12.00–16.00 val.). Čia pamatysite,
kaip gyveno, kaip rengėsi, kokius rakandus buityje naudojo latviai XIX a. pabaigoje,
paragausite tradicinių Rucavos patiekalų, pasiklausysite senųjų latvių dainų ir pasakojimų. Prie pat „Zvanītāji“ namo yra Janio Pūkio muzikos instrumentų ekspozicija,
kur pats Janis jums pagros bet kuriuo instrumentu, kartu pašoks ir padainuos.
Nuo Papės laukia 20 km ilgio kelionė paslaptingais miško keliukais iki Jūrmalciemio.
Šia atkarpa itin džiaugsis mėgstantys laukinės gamtos prieglobstį ir stovyklavimą.
Rasite puikių vietų, tinkamų statyti palapines ir smagiai pavakaroti prie laužo.
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Jūrmalciemis – senas Baltijos pajūrio žvejų kaimas, išsiskiriantis unikalia, senoviška
aplinka, kur kiekvienas namas apsuptas kopų. Svarbiausios vietos, kur traukia Jūrmalciemio lankytojai, – tai jūra ir molas, kuriuo iki šiol naudojasi vietiniai žvejai.
Į jūrą reguliariai plaukia keletas žvejų brigadų. Apžiūrėkite senovinių daiktų ekspoziciją „Pajūrio gyventojų senovė“ (Jūrmalciemis, darbo laikas 9.00–18.00 val.),
įkvėpkite gaivaus Baltijos oro nuo žvejų laivų prieplaukos – molo.
Netoliese (apie 3 km) nuo Jūrmalciemio, apsupta šimtamečio pušyno, stūkso aukščiausia Latvijos kopa – Pūsėnų kalnas (37 m virš jūros lygio). Nuo Pūsėnų kalno
viršūnės atsiveria puikus vaizdas į Baltijos jūrą ir pajūrio pušyną. Prie automobilių
stovėjimo aikštelės įrengta vieta iškyloms.
Keliaudami toliau žvyrkeliu (apie 4 km), išvažiuosite į kelią EUROVELO 10, kuris
driekiasi plentu A11. Visą kelią iki Liepojos eismas gali būti gana intensyvus, todėl
būkite dėmesingi.
Pakeliui būtinai užsukite į Bernati kaimą, kur įsikūręs gražus gamtos parkas „Bernati“ su šimtamečiu pušynu ir puikiais balto, ypač smulkaus smėlio paplūdimiais.
Parko teritorijoje rasite riboženklį „Žaliasis spindulys“ („Zaļais stars“), kuris žymi
tolimiausią Vakarų Latvijos sausumos punktą.
Išvydę Liepojos kontūrus žinosite – ši kelionė baigta. Tačiau Baltijos pajūris laukia
Jūsų siūlydamas dar ne vieną įdomų maršrutą.
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Palanga–Šventoji–Papė–
Jūrmalciemis–Liepoja
(~85 km)

Latvia–Lithuania Cross Border Cooperation
Programme Under the European Territorial
Cooperation Objective 2007-2013

LLI-037 „Improvement of Active
Tourism in Border Region“
Active Tour LV-LT

Palangos miesto savivaldybė (Lietuva) kartu su projekto partneriais Klaipėdos rajono savivaldybe (Lietuva),
Nicos savivaldybe (Latvija) ir Rucavos savivaldybe (Latvija) įgyvendina Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo
per sieną programos finansuojamą projektą „Aktyvaus
turizmo vystymas pasienio regione“. Palangos miesto
savivaldybė kviečia poilsiautojus ir aktyvaus poilsio
mėgėjus išbandyti naujai rekonstruotą dviračių taką
Palanga–Šventoji, kurio ilgis – daugiau nei 12 km,

Klaipėdos rajono savivaldybė taip pat pasiruošusi
priimti turistus ir pasiūlyti turizmo informacijos paslaugas naujai rekonstruotame Gargždų turizmo informacijos centre. Projekto partneriai iš Latvijos – Nicos ir
Rucavos savivaldybės – kviečia pratęsti kelionę dviračiais ir atvykti iki jų, pasinaudojant įrengtomis atokvėpio vietomis, pritaikytomis dviratininkams, ir Nicoje
rekonstruoto turizmo informacijos centro teikiamomis
turizmo informacijos paslaugomis.

Turizmo informacijos centrai
Palangos turizmo
informacijos centras
Kretingos g. 1, Palanga
www.palangatic.lt
+370 460 48 811
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Gargždų turizmo
informacijos centras
Kvietinių g. 5, Gargždai
www.klaipedadistrict.lt
+370 46 47 3416

Rucavos turizmo
informacijos centras
„Buši”, Rucava
www.rucava.lv
+371 291 34 903

Nicos turizmo
informacijos centras
Bārtas g. 6, Nica
www.nica.lv
+371 634 89 501

Palanga–Klaipėda–Gargždai
(~45 km)

Nuotraukos:
K. Grinevičienė, Z. Pekarskas, A. Kalvaitis, V. Valužis,
I. Mikaliūnienė, A. Mončys, A. Maisiņš, I. Jersovs
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