
Nemuno dviračių kelias Šilutės rajone 

 

Šis leidinys yra dar vienas Šilutės rajono savivaldybės bei Turizmo ir verslo informacijos  

centro bandymas suteikti Jums kiek galima daugiau informacijos, kad būtų lengviau susigaudyti 

šiame kultūros  ir gamtos vertybių turtingame krašte. Šilutės rajonas yra vakarinėje Lietuvos 

Respublikos dalyje. Nuo Baltijos jūros jį skiria Kuršių marios ir Kuršių nerija. Kultūros paveldas 

skiriasi  nuo  kitų Lietuvos regionų. Šilutė, Rusnė, Minija (Mingė), Kintai,  Ventė – maži 

pamario miesteliai ir kaimeliai, kuriuose gausu restauruotų senosios vokiečių architektūros 

pavyzdžių bei kaimo sodybų. 

Leidinys skirtas dviratininkui, ketinančiam keliauti ar jau keliaujančiam Nemuno trasos atkarpa : 

Usėnai – Šilinkai – Šilutė – Rusnė (Kintai). Dalis maršruto tęsiasi polderiais. 

Atkreipkite dėmesį, kad  važinėjate pasienio ruože, kur Lietuvos Respublika ribojasi su Rusijos 

federacija Kaliningrado sritimi, todėl jus gali sustabdyti pasieniečiai ir prašyti asmens 

dokumentų. 

Lietuvoje (ypač  Pamaryje) geros sąlygos keliauti dviračiu : nekalvotas, mozaikiškas 

kraštovaizdis, gana tankus kelių tinklas ir neintensyvus eismas. Keliautojams siūloma naudotis 

neintensyvaus eismo keliais, miško ir lauko keliukais, kai kuriomis pėsčiųjų turizmo trasomis. 

Usėnai 

Seniūnijos centras 15 km į pietus nu Žemaičių Naumiesčio, prie geležinkelio Klaipėda -  

Pagėgiai.  

Pro kaimą teka Veižas, dešinysis Nemuno intakas.1976 m. pastatytas liaudies kultūros 

ansamblis, kurį sukūrė Žemaitijos zonos liaudies dailininkai kūrybinio seminaro metu. Jis skirtas 

16 - osios Lietuviškosios divizijos kariams, kurie per TSRS – Vokietijos karą kovojo 

Raudonojoje armijoje. Ansamblį sudaro 12 ąžuolo skulptūrų, sukurtų Pamario senovinių 

antkapinių paminklų – krikštų  bei prieverpsčių – motyvais. 

Nuo Usėnų memorialo važiuojame tiesiai link parduotuvės. Prie parduotuvės pamatysime kelio 

rodyklę į Galzdonus, kelias veda i kairę. Kelio danga – žvyras, tačiau geros būklės, važiuoti 

nesunku, nekrato. 

Pravažiavus 5 km galima sustoti trumpai atsikvėpti. Šioje vietoje planuojamas įrengti Pleinės 

telmologinio draustinio pažintinį taką, kuriame bus galima susipažinti su pelkių ekosistema. 

Šioje kelio atkarpoje nėra intensyvaus automobilių eismo, todėl  važiuojant galima laisvai 

žvalgytis po apylinkes.  

Galzdonai  

Kaimas 11 km į pietus nuo Usėnų. Teka Nemunas, kuriuo kaimas ribojasi su 

Kaliningrado sritimi, yra durpynas, botaninis draustinis. Galzdonų botaniniame draustinyje 

saugomos unikalios upinės kopos bei smiltpievės, kuriose auga retų ir nykstančių rūšių, bendrijų 

augalai. 



Galzdonų kaime, ties rodykle „Rusnė 23 km“  , sukame į dešinę ir važiuojame per užliejamų 

pievų teritoriją, kur galima apžiūrėti vasaros polderių sistemą. Kelio danga čia – šiek tiek 

minkštesnis žvyras . Privažiavus  Veržės vandens kėlimo stotį, galima rinktis vieną iš dviejų 

kelių :  važiuoti tiesiai žvyrkeliu link Šilininkų arba už vandens kėlimo9 stoties sukti į kairę 

žvejų keliukais. 

 

 

 

 

Nemuno deltos regioninio parkas 

Parko plotis – 29 tūkstančiai ha įsteigtas 192 m. siekiant išsaugoti Nemuno deltos 

kraštovaizdį , gamtinę ekosistemą ir kultūros paveldą. 1993 m. parko  teritorija įtraukta į 

tarptautinę RAMSAR‘o konvenciją, kuria siekiama išsaugoti pelkes ir šlapžemes, kuriose 

apsistoja migruojantys paukščiai. 

Šilininkai 

Čia galima sustoti trumpam atokvėpiui, pasimaudyti arba net nakvoti, yra įrengta 

stovyklavietė kempingas, taip pat galima išsinuomoti namelius. Toliau galima važiuoti pylimu 

palei Nemuną kelionė įdomi ne tik vaizdingu kraštovaizdžiu,  bet ir tuo kad kitoje upės pusėje 

galima matyti kitą valstybę Rusijos federacija Kaliningrado sritį ir Jasnoje (Kaukėnų) 

gyvenvietę. 



Pravažiavus  4 km nuo Šilininkų stovyklavietės reikia sukti dešinėn ir važiuoti smėlio keliuku 

link žvyrkelio, vedančio į Paleičius. 

Žiogių hidrografinis draustinis  

Draustinyje saugomos unikalios upinės kopos ir smiltvietės, kuriose auga retų ir 

nykstančių rūšių, bendrijų augalai. Kai kurios rūšys įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą. 

Polderiu pravažiavę tiltą kairėje pusėje pamatysite vandens kėlimo stotį, tada reikia sukti į dešinę 

ir važiuosite į Paleičius. Už „Palaičių gyvenvietės žvyro kelias veda Šilutės link, tačiau danga 

kieta ir važiuoti nėra sunku. Kraštovaizdis keičiasi dažniau, ir kelionė nenuobodi. 

Kūlynų miškas 

Miške įsteigtas botaninis zoologinis draustinis, vyrauja pušynai (daugiausia mėluniai ir 

brukniniai) , beržynai,  juodalksnynai, eglynai, baltalksnynai. Gausu stirnų, yra briedžių, šernų, 

lapių, kiaunių, voverių, tetervinų. 

Pasižvalgę aplinkui galite pamatyti pilkąsias gerves, vaikštinėjančias po pievas arba kitus retus 

paukščius. 

Važiuodami iki Užlieknių niekur nesukate iš kelio. Pasiekę Užlieknius pamatysite rodyklę 

nukreipiančią į Juknaičius arba Sausgalvius priešingoje pusėje. Jei Jūsų kelionės tikslas Šilutė, 

važiuokite tiesiai. 

 

 

 



Užliekniai 

Važiuoti smagu, o ir pasidairyti ne pro šalį: unikalus kraštovaizdis, būdinga Mažosios 

Lietuvos kainos architektūra, išlikusios senosios kapinės. . . 

Užsižiūrėję galite ir nepajusti, kaip pravažiuosite Vileikius ir pasieksite Pagrynių mišką. 

Atkreipkite dėmesį į kairėje kelio pusėje prasidedantį dviračių taką, apie tai įspėja kelio ženklai. 

Pagryniai   

Kaimas Šilutės seniūnijoje, žemės ūkio mokyklos centrinė gyvenvietė, 4 km į pietus nuo 

Šilutės. Yra 3 evangelikų liuteronų kapinės, stačiatikių (senosios) kapinės. Pagrynių ąžuo9las 

auga jau pačioje Šilutėje, netoli stadiono gatvės, kelio Šilutė Pagryniai dešinėje pusėje. Aukštis 

24 m skersmuo 1,5 m, kamieno apimtis  4,85 m, amžius apie  300 m, Ąžuolas miesto puošmena, 

1960 m. paskelbtas gamtos paminklu. Nuo Pagrynių Šilutės miestelis jau ranka pasiekiamas. . . 

Pravažiavę ženklą, žymintį Šilutės miesto ribą, galite rinktis du kelius. Pirmas : net neužsukus į 

Šilutę pasukti sankryžoje į kairę ir važiuoti Rusnės link. Antras : važiuoti tiesiai ir aplankyti 

nuostabų Šilutės miestelį. Čia taip pat galimi du variantai: Žalgirio gatve važiuodami iki galo 

pateksite į miesto centrinę gatvę. Antras variantas : pravažiavus tiltą per Šyšos upę sukti kairėn ir 

nusileidus nuo kalniuko važiuoti apsauginiu pylimu. Jau važiuodami pateksite į Šilutės miestelio 

širdį miesto parką. Parko takeliai jus atves prie H. Šojaus dvaro ir turizmo informacijos centro, 

kuriame Jūs gausite išsamesnę informaciją apie patį miestelį ar rajoną. 

Šilutė 

Miestas vakarų Lietuvoje į pietus nuo Klaipėdos , rajono centras. Iš Šilutės  keliai veda į 

Rusnę, Kintus, Žemaičių Naumiestį, Pagėgius, Klaipėdą. Pietiniu pakraščiu teka tinkama 

laivininkystei Šyšos upė. Šilutė susikūrė iš Šilokarčemos, Verdainės, Žibų ir Cintijoniškių  

kaimų. 1923 m. Šilokarčemos pavadinimas pakeistas į Šilutės. 1923 01 19 Šilutės seimas priėmė  

deklaraciją dėl Klaipėdos krašto  (ir Šilutės) prisijungimo prie  Lietuvos. Panaikinus sieną tarp 

Klaipėdos krašto ir Lietuvos,  suklestėjo prekyba.  1939 m. Šilutę užgrobė Vokietija, kuri nuo 

tada Šilutę pažymėdavo kaip didžiausią  kaimą Rytprūsiuose. 1941 09 27 Šilutei suteiktos miesto 

teisės. 1944 10 10 Šilutę užėmė Raudonoji armija. Šilutėje yra nemažai architektūros paminklų : 

Šilutės gaisrinė (Lietuvininkų g. 22), buvęs H.Šojaus dvaras (Lietuvininkų g. 2), gyvenamieji 

namai (Lietuvininkų g. 22, 25 Rusnės g. 4) 1988 m. atidengtas reljefas Vydūnui ( skulpt. A 

Žukauskas) 1989 m. atidengta paminklinė lenta ant pastato Žemaičių Naumiesčio g. 2 

ženklinanti 1923 01 19 šiame name pasirašytos sutarties apie Klaipėdos krašto prisijungimo prie 

Lietuvos faktą, 1996 m. atstatytas ( nugriautas 1946 m.) paminklas H.Zudermanui, 1997 m. 

pastatytas  paminklinis ženklas  Klaipėdos krašto  prisijungimo prie  Lietuvos  75- mečiui, 

atidengta  paminklinė lenta  Klaipėdos  krašto knygininkams Sekunoms (ant namų  Tilžės g. 5 ir 

27),  memorialinė lenta Mažosios Lietuvos gelbėjimo  komiteto nariui. J. Lėbartui (ant namo  

Gležinkelio g. 4). Verti dėmesio  trys  dailės paminklai evangelikų liuteronų bažnyčioje.  

Paklaidžioję ir aplankę  Šilutės miestelį traukite  link Rusnės. Važiuokite  pagrindine  Šilutės 

miestelio Lietuvininkų gatve iki  tilto. Jį pravažus, kelias suka kairėn pro ligoninę per užliejamų 

pievų  teritoriją. Šioje kelio atkarpoje  būkite atsargūs, nes transporto judėjimas didelis, kelias 

siaurokas. Geriau važiuokite neskubėdami. Iki Rusnės 8 km. Jau netoli. 



Nuvažiavus apie 3 km nuo Šilutės miesto ribos pamatysite ilgą tiltą per nedidelį kanalą. Šis tiltas  

pastatytas  pervažiuoti užliejamas pievas. Tiltą vadina Šlažų (pav. Kilęs nuo Šlažų kaimo) arba 

Prezidento Griniaus vardais. 

1,5 km už tilto kairėje pusėje prasideda Žalgirių miškas, kuriame yra pažintinis takas. 

 

Žalgirių pažintinis takas  

Įrengtas Žalgirių kaimo kraštovaizdžio draustinyje. Draustinio tikslas – išsaugoti ir 

eksponuoti dar išlikusį paskutinį buvusios didžiausios pelkininkų kolonijos kaimą. Šiuo taku 

galima ne tik pasivaikščioti, bet kuo puikiausiai važiuoti  dviračiais. 

Rusnė 

Miestas , minimas nuo XIV a., įsikūręs 8 km į pietvakarius nuo Šilutės Nemuno deltoje, 

prie Rusnės upės išsišakojimo į Atmatą ir Skirvytę. 1419 m pastatyta medinė bažnyčia , 1448 m 

jau veikė smuklė. Pro Rusnę iš Didžiosios Lietuvos Nemunu buvo plukdoma mediena. 1946 m. 

Rusnei suteiktos miesto teisės . Evangelikų liuteronų bažnyčia (pastatyta 1809 m.) vietinės 

reikšmės architektūros paminklas. Pervažiavus tiltą  kiekvienam turistui iškyla dilema : nuo ko 

pradėti ekskursiją po Rusnės salą ? Apžvalgą  galima pradėti nuo tolimiausio taško  - 

Uostadvario ir, aplankius apžvalgos bokštelius bei K. Banio etnografinę žvejo sodybą, atvažiuoti 

į Rusnės miestelį. Ten apžiūrėti Evangelikų liuteronų bažnyčią su senosiomis kapinėmis, 

pasivaikščioti prie senojo tilto liekanų, pasimaudyti toje vietoje, kur  Nemunas  skyla  į Atmatą  

ir Skirvytę. . . Antrasis pasiūlymas būtų pradėto kelionę pačioje Rusnėje ir palaipsniui apvažiuoti 

visą salą. Išsamią informaciją  apie Rusnę Jums suteiks Nemuno deltos regioninio parko 

informaciniame centre. 

 



Uostadvaris 

Uostadvaris  (uosto dvaras) kaimas kairiajame Atmatos  krante, 6 km į šiaurės vakarus 

nuo Rusnės . Lietuviai jį vadino Uostadvariu, o vokiečiai Kuwertshof – Kuverto dvaru. 1907 m. 

už 2 km. Pastatyta vandens kėlimo stotis, 1873 m – Uostadvario švyturys , kur ir dabar tebestovi  

iš raudonų plytų sumūrytas briaunuotas švyturio bokštas , nedaug  tepaliestas laiko. Su bokštu 

sujungtas švyturio prižiūrėtojo namas – būdingas  Rusnės apylinkių gyvenamasis pastatas  -  

neatskiriama paminklo dalis. Švyturys ir dabar džiugina  visus kaip apžvalgos bokštas. 

Uostadvario vandens kėlimo stotis pastatyta 1907 m. ant Vilkinės upės . Tai  pirmasis tokios 

paskirties statinys Lietuvos teritorijoje. Dabar čia įrengtas Rusnės polderių muziejus. 

Pravažiavus Uostadvarį  važiuojame apžvalgos bokštelio link. Kelionė tęsiasi žvyrkeliu, 

atvedančiu prie tilto per Pakalnės upę. Už tilto galima sukti į dešinę ir aplankyti Nemuno deltos 

regioninio  parko informacinį centrą. Pasukus kairėn, kelias nuves prie etnografinės žvejo 

sodybos. 

Etnografinė žvejo sodyba  

Čia tebėra tipiška žvejojančio ūkininko sodyba, kaip prieš 100, o gal ir 200 metų, visi trys 

pastatai : gyvenamasis namas, tvartas su daržine ir malkinė. Sodybos paskirtis – bent trumpam 

nukelti į XIX a. Ir XX a. pradžią visus besidominčius Rusnės salos praeitimi, parodyti vietos 

gyventojų, daugiausia lietuvininkų, buitį. 

Skirvytėlė 

Tai vienintelis Šilutės rajono kaimas – respublikinės reikšmės architektūros paminklas . 

Skirvytėlėje gyventojai įsikūrė XVI a. pabaigoje. Buvęs kaimas, nusitęsęs Pakalnės ir  Vorusnės  

slėniu, praturtina vietovaizdį. Visos kaimo trobos medinės, statytos XIX a. pabaigoje. 

Rusnės evangelikų liuteronų bažnyčia 

Manoma, kad 1419 m. yra oficiali bažnyčios įkūrimo data, įamžinta bažnyčios bokšto 

vėtrungėje. Iš pradžių ji buvo medinė, o dabartinė, nesenai restauruota, buvo pastatyta 1803 m. 

Jos sumūrijimo stilius panašus į kryžiuočių pilių statybą (skliautuotos lubos, storos sienos). 

Kitoje gatvės pusėje yra Rusnės salos etnokultūros  centras, kuriame galima įsigyti suvenyrų. 

Senojo tilto liekanos ir Rusnės tiltas 

Priešais senojo tilto, kuris buvo 1944 m. susprogdintas, liekanos stovi naujai restauruotas 

pašto pastatas, o gatvių sankryžoje – senas autentiškas gatvės žibintas. Šią vietą galima vadinti 

savotiška apžvalgos aikštele, nes į abi puses atsiveria nuostabus vaizdas : į dešinę, Nemuno 

išsišakojimas į Atmatą ir Skirvytę, o pažvelgus kairėn Atmata neša savo vandenis į Kuršių 

marias naujojo tilto fone. Iki 147 11 22 į Rusnę buvo galima patekti  tik  keltu, kol nebuvo 

atidarytas naujasis tiltas. 

Aplankę visus Rusnės salos lankomus objektus  keliaujame atgal į Šilutę iį kelionę tęsiame link 

Kintų. Pravažiavę tiltą  per  Šyšos  upę  sankryžoje sukite į kairę ir pasiekę Šilutės pieninę sukite 

vėl į kairėn – tai kelias į Kintus. Už kolektyvinių sodų teritorijos kelio danga- asfaltas. 



Važiuojant iš Šilutės Ventės rago link galima aplankyti Lietuvos Venecija – Minijos (Mingės) 

kaimą. 9- tame km yra puikiai paruoštas lankymui Aukštumalos pažintinis takas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minijos (Mingės) kaimas 

Tai kaimas abipus Minijos upės žemupio. Kaimo namai išsidėstę abipus Minijos upės. Šis 

kaimas minimas nuo XVII a. dabartiniai trobesiai suręsti XIX a. pab. Xx a. pr. 

Jei užsuksite į Mingės kaimą, atkreipkite dėmesį į senųjų žvejų trobų architektūrą, būdingą visam 

Pamario kraštui. Visų namų fasadai „žiūri“ į gatvę – Minijos upę, taip pat ir gėlių darželiai. Upė 

– gyvybinė kaimo ašis. 

 

Kintai  

16 km į vakarus nuo Šilutės ir 10 km į šiaurę nuo Ventės yra Kintų miestelis. 17085 m. 

atkėlus iš Ventės bažnyčią, Kintai tapo parapijos centru. Tais pačiais metais prie bažnyčios buvo 

atidaryta ir parapijinė mokykla. 1888 – 1892 m. čia mokytojavo Lietuvos raštijos atstovas 

Vydūnas. 

Vertas dėmesio Vydūno kultūros centras – buvusi Kintų parapijinė mokykla, dabar muziejus, 

kuriame sukaupta visa informacija apie Vydūną ir Kintų parapijos susikūrimo istoriją. Jei norite 

aplankyti ir pamatyti Kintų girininkijos. Manoma kad tai didžiausia tuja Lietuvoje. 

Važiuojant Ventės link, privažiuojate kryžkelę. Pavingiavę keliu beveik 2 km, kairėje kelio 

pusėje, ties kelio vingiu dešinėn, pamatysite kapines. Tai labai senos Muižės kapinės. Šių 

kapinių centre, po dideliu šakotu ąžuolu, yra Ernesto Vilhelmo Berbomo (Beerbohm) kapas. Tai 

škotų kilmės vokietis, su juo susijęs Kuršių marių vėtrungių etnografinio unikumo atsiradimas. 

 

 



Ventė 

1360 m. Kryžiuočių ordino maršalas Henrikas Šindekopfas pastatydino mūrinę pilį ir 

pavadino Vindenburgu. Po 1522 m. Melno sutarties Ventės pilis nebeteko karinės reikšmės ir 

bangų skalaujama pradėjo irti. 1595 m. beliko tik jos griuvėsiai, o 1827 m. pilies žymės jau buvo 

200 metrų nuo kranto ir 6 metrų gylio vandenyje. 1880 m. Ventės Rage įrengta vandens 

matavimo stotis, 1827m. pastatytas medinis švyturys, 1863 m. jis pakeistas mūriniu. 

Per Ventės Ragą pavasarį ir rudenį parskrenda milijonai įvairiausių paukščių. 1929 m. Ventės 

Rage įrengta  paukščių žiedavimo stotis. Dabartiniu metu čia taip pat yra ichtiologinė 

laboratorija, meteorologinė stotis, muziejus. 

Ventės rago ornitologinė stotis 

Įkurta 1929 m., viena seniausių Europoje. Pro  Ventės ragą eina didysis paukščių 

migracijos kelias. Pirmieji žieduotieji tinklus užmesdavo ant krūmų. Nuo 1931 m. pradėta 

žieduoti lietuviškaisiais žiedais su įrašu „Lithuania“. Šioje stotyje veikia muziejus, kuriame 

galima apžiūrėti milžiniškas paukščių gaudykles, į kurias patekę paukščiai gauna Ventės „pasą“-  

beveik besvorį žiedą ant kojos. Didžiausias paukščių klegesys Ventėje kyla rugpjūčio, rugsėjo 

mėnesiais. 

Ventės rago švyturys 

1837 m. pastatytas medinis švyturys su alyvine lempa. Vėliau  keletą kartų perstatytas. Į 

švyturį lipama senais geležiniais laiptais, išdabintais špiliniais ornamentais. Signalinė lempa 

vakare automatiškai užsidega, ryte prašvitus užgęsta. Ventės rago švyturys – technikos 

paminklas, saugomas valstybės. 

 


