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Tai mažiau populiarus plaukimo 
maršrutas. Jį renkantis siūloma 
stebėti orų prognozes ir vengti 
plaukti vyraujant šiauriniam 
vėjui. Priešingu atveju teks 
plaukti prieš vėją.
Geriausia plaukti pučiant 
pietiniam vėjui, o labiau patyrę 
keliautojai maršrutą gali įveikti 
per vieną dieną!maršrutą galį 
įveikti per vieną dieną!
Skrundoje tarp kelio ir 
geležinkelio tilto į Ventą įteka 
dešinysis intakas – Ciecerės upė. 
Visus 44 km iki Ventos krioklio 
svarbius etapus žymi skirtingi 
intakai. Už 14,6 km nuo Skrundos 
bus dešiniojo Ventos intako – 
Ponakstės upės žiotys, dar už 600 
m kairėje įteka Enavos upė. Už 10 
km bus kairiojo Ventos intako 
Lelejupės žiotys ir dar už 4,6 km – 
dešiniojo intako – Edos upės 
žiotys.
Čia Ventos upė plati, sekli ir lėčiau 
tekanti, tad prireiks šiek tiek jėgų 
irkluoti toliau. Retkarčiais tarsi iš 
niekur pasirodo maži slenksčiai 
padedantys plaukti pirmyn. Apie 
tai, kad artėjate prie Kuldygos 

SKRUNDA – KULDYGA

Pradžia:  Skrundoje prie tilto, kairiajame Ventos upės krante
Pabaiga: Kuldyga, Ventos krioklys

44 km, 2 dienos

miesto įspės aukštas radijo 
bokštas ir nedideli žemės sklypai 
kairiajame upės krante.Toliau 
priplauksite Kuldygos aplinkkelio 
tiltą ir už 2 km pasieksite Ventos 
krioklį – plačiausią krioklį Europoje. 
Jį pamatyti būtina, tad sustokite 
pasimėgauti kriokliu ir nuostabiu 
Kuldygos kraštovaizdžiu! 
Atminkite, kad per krioklį plaukti 
draudžiama! Plaukimo inventorių 
patogiai galite persinešti iš abiejų 
krioklio pusių. Būkite atsargūs 
plaukdami per upės slenksčius 
tarp krioklio ir senojo tilto – čia 
yra keletas didelių betoninių 
blokų aštriais kraštais. Saugokite 
save ir plaukimo inventorių!

Tai yra pati populiariausia Ventos 
upės atkarpa. Galima pasirinkti 
vienos arba dviejų dienų žygio 
upe maršrutą, pradedant plaukti 
dar Lietuvoje.
Maršrutas prasideda šalia 
Vadaksties upės žiočių, iš kur už 
2 km Ventos upė tampa Latvijos 
ir Lietuvos pasienio upe. Čia 
ji apie 30 m pločio, teka seklia 
srove. Vasarą vietomis apaugusi 
meldais, yra gražių upės krantų 
ruožų, kuriuos dengia medžiai.    
Palikę kairiojo upės intako 
Varduvos upės žiotis, keliautojai 
gali pasidžiaugti įveikę dar vieną 
etapą – nuo šiol jie yra Latvijos 
teritorijoje. Pasirodo pirmosios 
salelės, o toliau jų tik daugės. 
Abiejuose upės krantuose 
dirbami žemės ūkio laukai, palei 
upę auga krūmynai.
Už 10 km nuo maršruto pradžios 
pasieksite kairiojo Ventos intako – 
Lūšies upės žiotis. Už 600 m nuo 
Lūšies upės bus dešiniojo Ventos 
intako – Zanios upės žiotys. O dar 
už mažiau nei 2 km keliautojus 
pasitiks Nygrando tiltas, čia bus ir 
parduotuvė. 

GRIEZĖ – NYGRANDAS – SKRUNDAPLAUKIMAS VENTOS UPE

PROJEKTAS 
„APLANKYKITE VENTĄ“

Pradžia:  prie Griezės bažnyčios, dešiniajame upės krante
Pabaiga: Skrunda, už tilto, kairiajame Ventos upės krante

44 km, 2 dienos

Toliau prasidės įdomiausias 
Ventos upės ruožas. Plaukiant 
13 km iki Letižos upės žiočių jus 
lydės mažos salelės, smėlėtos 
seklumos, upės slenksčiai. 
Tada už dar 2 km pasieksite 
Škervelio upės žiotis. Ventos 
upė išlieka srauni, jos krantuose 
pasirodo gražūs miškai. Už 
plataus dešiniojo posūkio 
Ventos upė teka pro beveik 13m 
aukščio dolomito atodangą - tai 
Gobdzinų uolos. Čia bus upės 
slenkstis, tačiau vieta labai graži, 
tad verta sustoti, užlipti ant 
skardžio ir pasigrožėti vaizdais iš 
viršaus. 
Praplaukus uolas upės krantai 
tampa vis mažiau miškingi, o už 5 
km tolumoje keliautojai pradeda 
matyti iškilusius Lenų katalikų 
bažnyčios bokštus. Čia bus ir 
Kojos upės žiotys. Likusius 8,8 km 
iki Skrundos Ventos upė teka per 
dirbamus žemės ūkio laukus. 
Daugiau ypatingų objektų nebus 
matyti, tad viskas priklauso nuo 
kompanijos su kuria keliaujate ir 
motyvacijos pasiekti pabaigos 
vietą Skrundoje.
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Skrunda

Plaukiant toliau nuo senojo tilto 
laukia vingiuotas ir sraunus 
etapas. Daug salų ir salelių bus 
sutinkamos 2 km srauniame 
ruože. Šio etapo pabaigoje bus 
staigus posūkis į dešinę, o kairėje 
– maždaug 15 m aukščio status 
krantas. Tai įdomi vieta, kur 
didžiulė srovė formuoja stiprius 
sūkurius bei priešpriešinę srovę. 
Jeigu irkluosite neatsargiai ir 
šonu atsitrenksite į vandens 
srovę – gaivinančios maudynės 
garantuotos!
Kai pasieksite vietą, kurioje 
dešinysis intakas Abava pasitinka 
Ventos upę, iki pabaigos prie 
Didžiojo Nabos ežero bus likę vos 
9 km. Ežerą su Ventos upe jungia 
1 km ilgio Nabos kanalas. Kad 
būtų lengviau rasti kanalą vedantį 
prie ežero, reikia atkreipti dėmesį 
į pilką namą kairiajame upės 
krante ir aukštos įtampos liniją.  

Vandens turizmo maršrutą Ventos upe galima pradėti Lietuvoje. 
Populiariausia pradžios vieta vienos dienos žygiui iš Lietuvos iki 
Latvijos sienos Griezėjė yra Mažeikiai. Lietuvoje galima suplanuoti ir 
trijų dienų žygį Ventos upe, maršrutą pradedant Kuršėnuose.

Abavas Brīvdienas
+371 26825352
www.laivo.lv
Abavas laivas
+371 29286489, 29178593
www.abavaslaivas.lv
AtvarsLaivas
+371 29181657
atvarslaivas@gmail.com
Biedrība „Pārcēlājs” 
+371 26426992
inars.jaunzems@inbox.lv 
Campo 
+371 29222339
www.laivas.lv
Jenču laivas
+371 20607509
www.jenculaivas.lv
Jūras Laivas 
+371 29466501
www.juraslaivas.lv
Kanoecentrs Beaver
+371 26116933
www.kanoecentrs.lv

Karlsonalaivas.lv
+371 26524203
www.karlsonalaivas.lv
Krastiņu laivu noma
+371 29435190
www.krastinulaivunoma.lv 
Kurzemes Laivas 
+371 29985244
www.kurzemeslaivas.lv
Laivasventa.lv
+371 29412804
Mučas
+371 26132961
www.laivunoma.com
Niknās Laivas 
+371 26377055
www.niknaslaivas.lv
Sofijas Laivas 
+371 29339677
www.sofijaslaivas.lv
Ventas
+371 29106069
jan.jaunzems@gmail.com
Ventmalas
+371 29633991
www.ventmalas.lv
 

BŪKITE ATSAKINGI – užsivilkite gelbėjimosi liemenes. Vaikams 
iki 12 m. gelbėjimosi liemenes vilkėti privaloma!

Kai esate baidarėje – NESISTOKITE, galite nugriūti! Būkite 
atsargūs lipdami į baidarę ir artėdami prie kranto. Būtent tada kyla 
didžiausia rizika įkristi į vandenį!

Nors vienas telefonas privalo būti VANDENIUI ATSPARIAME 
DĖKLE! Įsitikinkite, kad turite už inventoriaus nuomą atsakingo 
asmens telefono numerį, jeigu būtų reikalinga pagalba. Kadangi upė 
daugiausia teka prie didesnių ar mažesnių kelių, yra didelė tikimybė 
greičiau sulaukti pagalbos.

NEVARTOKITE ALKOHOLIO!
Pasirinkite SAUGIAS MAUDYMOSI VIETAS, atsižvelgdami į savo 

plaukimo įgūdžius!
MAISTO GAMINIMUI rekomenduojama naudoti nešiojamą 

viryklę. Jeigu kursite laužą, darykite tai tik tam skirtose vietose. 
Nepalikite laužo be priežiūros, išvykdami užgesinkite laužą. 

GERBKITE PRIVAČIĄ NUOSAVYBĘ IR GAMTĄ. Išvykdami 
palikite poilsiavietes švarias ir tvarkingas. Nepamirškite pasiimti 
savo šiukšles su savimi, net jeigu yra šiukšliadėžių.

Ventos upės vandens turizmo žemėlapis parengtas įgyvendinant 
projektą LLI-293 „Aplankykite Ventą“ (ViVa). Projektas iš dalies 
finansuojamas Europos Sąjungos 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir 
Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis.

Projekto tikslas - padidinti turistų apsistojimų skaičių projekto 
partnerių teritorijose: Akmenės ir Mažeikių rajonuose, Kuržemės 
regione, Skrundos, Kuldygos ir Saldus savivaldybėse. Ventos upė 
jungia visų projekto partnerių teritorijas ir yra viena iš turistų 
lankomiausių vietų regionuose.

Visas projekto biudžetas – 321607,77 EUR. Iš jų bendrasis Europos 
regioninės plėtros fondo finansavimas - 273366,56 EUR.

Už šio žemėlapio turinį yra atsakinga Kuržemės turizmo asociacija. 
Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos 
Sąjungos nuomonę.

Nuotraukų autoriai: Artis Gustovskis, Aivita Staņeviča, Jēkabs 
Aleksandrs Krūmiņš, Inese Krone, riverways.eu archyvas

Žemėlapio pagrindas: @OpenStreetMap

Leidėjas: Kuržemės sturizmo asociacija, Bažnyčios g. 5, Kuldyga, 
visitkurzeme@gmail.com, www.kurzeme.lv

KULDYGA – DYDYSIS NABOS EŽERAS VERTA ŽINOTI!

BAIDARIŲ NUOMA

VENTOS
UPĖ3MARŠRUTAS1MARŠRUTAS 2MARŠRUTAS

VANDENS TURIZMO 
MARŠRUTŲ ŽEMĖLAPIS

Nuo Latvijos – Lietuvos pasienio iki Didžiojo Nabos ežero

Pradžia: Parventos parke už senojo tilto, 
dešiniajame Ventos upės krante
Pabaiga: Didysis Nabos ežeras, kempinge „Nabīte“

26 km, 1 diena
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Kuldyga Riežupe „Kamenītes“ Abava Nabos
kanalas

kempinge
„Nabīte“

3 MARŠRUTAI      114 KM     5 DIENOS
Ventos upe galima plaukti baidarėmis, kanojomis ar irklentėmis.

Populiariausių maršruto atkarpų pradžios ir pabaigos vietos – 
Nygrande, Skrundoje ir Kuldygoje – lengvai pasiekiamos viešuoju 
transportu.

Pradedant plaukti Griezėje (prie sienos su Lietuva) reikia turėti pasą 
arba asmens tapatybės kortelę.

Šalia tiltų ar kitose svarbiose vietose rasite ženklus, nurodančius likusį 
atstumą iki Didžiojo Nabos ežero.

Jeigu norėsite su savimi pasiimti meškerę, nepamirškite įsigyti žvejo 
kortelės. Plaukiant atkarpa nuo Kuldygos senojo tilto iki Abavos upės 
žiočių, turite įsigyti žvejybos leidimą. Leidimus galima įsigyti elektroniniu 
būdu: www.epakalpojumi.lv, programėlėje „Mana cope“ arba degalinėje 
„Rietumu nafta“, Ganību g. 31, Kuldyga. Žvejybos taisyklės – 
www.manacope.lv.
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Ketlerių atodanga
Status šlaitas dešiniajame krante.
20

Lenų dvaras
Kadaise didelis pastatų kompleksas 
buvo keletą kartų rekonstruotas, išlikę 
tik ūkiniai pastatai.

22

Griezės evangelikų
       liuteronų bažnyčia

Bažnyčia pastatyta 1580 m., keletą 
kartų buvo rekonstruota. Labiausiai 
nukentėjo per Antrąjį pasaulinį karą. 
Bažnyčia stovi prie Lietuvos sienos, kur 
Vadaksties upė įteka į Ventą. Šalia 
bažnyčios galite palikti savo automobilį. 
Ten taip pat įrengta nedidelė 
poilsiavietė. +371 22009892, 22316912
www.griezesbaznica.lv 

1

Lūšies upės atodanga
Laikas pamankštinti kojas ir truputį 
pasivaikščioti. Plaukiant prieš srovę palei 
Lūšies upę, už 200 m jos kairiajame 
krante bus atodanga. Čia yra smėlio, 
molio ir klinčių kartu su jūrinių organizmų 
fosilijomis – kriauklėmis, amonitais, 
vandens nugludintais ir suakmenėjusiais 
medienos likučiais.

5

Nygrando dvaro svirnas
Laikas pasivaikščioti! Nygrando dvaro 
svirne (1790 m.) dabar saugoma vietos 
paveldo kolekcija. Čia galima pamatyti 
Nygrando apylinkėse rasto mamuto 
ilties muliažą. +371 26497699

8

Nygrando 
liuteronų bažnyčia 

Bažnyčia atkurta 1775 m., čia išlikę XVIII 
a. pagaminti varpai ir bokštą puošiantis 
gaidys. +371 26458880

9

Plienių atodanga
Maždaug 6,5 m smiltainio atodanga, 
menanti ankstyvojo Karbono periodą.

12

Kalkių krosnis Alšyje
Kalkių krosnies kaminai matomi iš toli. 
Pastatyti 1906–1908 m. Šiuo metu 
objektas yra blogos būklės, todėl 
uždarytas lankytojams.

11

„Greitas kalnas“  
(Ātraiskalns)

Labai sraunus upės ruožas su beveik 
20m aukščio dolomito atodangomis 
kairiajame upės krante.

15

Gobdzinų uolos
Vaizdinga upės slėnio atkarpa su 
maždaug 11 m skardžiu dešiniajame 
krante, kuriame yra apie 26 m ilgio, 2 m 
pločio ir 30-40m aukščio uola, susifor-
mavusi iš dolomito ir smiltainio 
sluoksnių. Iš uolos išteka šaltinis.

16

Viešbutis Lose

Kalnu 2, Kalni
+371  26436947, 63842501
kalnuvidusskola@saldus.lv

2

Poilsio vieta Kalni3

Poilsio vieta 
prie Nygrando tilto

7

Stovyklavietė „Škervelis“

Laikas pasivaikščioti. 
Nors stovyklavietė prie Škervelio upės 
įtekančios į Ventą nėra įrengta, tai 
populiari keliautojų pradžios ir 
pabaigos vieta. Škervelis – 15 km ilgio 
upė, į kurią įteka daug šaltinių, tad net 
karščiausiomis vasaros dienomis upės 
vanduo labai šaltas. Vasarą galima 
pasivaikščioti seklia upės vaga.

14

Poilsio vieta „Sudmaļi“

+371 29173742, 26433706
gunars.vilumsons@inbox.lv

13

Poilsio vieta Nygrande10

Apsistojimo vieta ir 
baidarių nuoma Ievas

+371 29412804, 29341073
ievas-ag@inbox.lv
www.laivasventa.lv

4

Poilsio namai „Kraujas“

+371 29104119

6
10

Kempingas „Varkali“

+371 26598643

17
15

Poilsio vieta „Jaunvarkali“ 

                             +371 28618596 

18

Svečių namai „Vecvanagi“

+371 28643994    inaleona@inbox.lv

19
9

Stovyklavietė „Pilsžogi“

+371 29236371

21

Kempingas ir baidarių 
nuoma „Ventmalas“

www.ventmalas.lv   +371 29633991

23

Poilsio namai „Gaznieki“

+371 29129091    www.gaznieki.lv

24
23

 Lenų katalikų bažnyčia
Bažnyčia pastatyta 1756 m. Artėjant 
prie miestelio tolumoje galima 
pamatyti du bažnyčios bokštus. 
Bažnyčios rūsyje yra paskutinių dviejų 
Piltenės vyskupų kapai. 
+371 63881081

25

Skrundos dvaras
Pils iela 2, Skrunda
+371 63370000, 22113355
www.skrundasmuiza.lv

26 24

Skrundos pėsčiųjų takas

Patogi vieta sustoti kairiajame upės 
krante, iš karto už tilto. Čia įrengtas 
1,5km pėsčiųjų takas aplink Skrundos 
piliakalnį. Tolimiausioje tako vietoje 
yra aukščiausia Skrundos vieta – 
Ventos kalva. Sustojimo vietoje 
įrengta poilsio zona su mediniu stalu, 
suolais, rėmelių nuotraukoms, 
stacionariu griliumi, yra laužavietė, 
basų kojų takas. Ant kalvos pastatyta 
skulptūra „Venta’s Stega“. Ventastega 
yra unikalus gyvūnas, dinozaurų 
pirmtakas, kuris prieš maždaug 365 
mln. metų išniro iš vandenyno ir kurio 
iškastinių liekanų rasta Ketlerio 
atodangoje Skrundos krašte.

27

Svečių namai ir baidarių 
nuoma „Ventas“

+371 29106069   www.ventas.lv

28

Svečių namai „Lapsas“

+371 29135682    www.laivubaze.lv

29

Stovyklavietė „Mailītes“

+371 29406697

30

Elnių atodanga
Atodanga kairiajame Ventos upės 
krante, sudaryta iš spalvotų, žalsvai 
pilkų, violetiniai rudų atodangų.

31

Baidarių nuomos Campo 
vieta „Straumeni“
+371 29222339  www.laivas.lv

32

Poilsio vieta „Mārtiņsala“ 

Puikiai įrengta populiari paplūdimio 
zona su lauko žaidimų aikštele vaikams. 
Įrengtos persirengimo kabinos, tualetai, 
yra gelbėjimo stotis, sveikatingumo 
takas. Takas įrengtas ypatingoje vietoje 
– prie Ventos krioklio.
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Riežupės smėlio olos
Riežupės olų ilgis apie 2 km, iš kurių 460 m 
yra pritaikyta lankymui. Visą olų labirintą 
sukūrė žmonės. Smėlis iš čia buvo naudo-
jamas stiklo gamyboje Ilgiucieme. Oro 
temperatūra olose ištisus metus yra 
pastovi ir siekia +8ºC.
+371 29555042, 28636831, 29896646 
www.smilsualas.lv

40

Smiltainio uola 
„Raudonoji siena“ 

Maždaug 15 m aukščio smiltainio uola 
besidriekianti apie 100 m palei kairįjį 
Ventos krantą. Raudona spalva atsirado 
dėl raudonojo devono molio.

43

Kuldygos krašto muziejus
Pils iela 5, Kuldīga
www.kuldigasmuzejs.lv
+371 63350179, 27025463

36

Senasis plytinis tiltas 
per Ventos upę

Pastatytas dar 1874 m. Tai vienas ilgiausių 
plytinių tiltų Europoje, kurio ilgis 164 m. 
Nakties metu tiltas gražiai apšviestas.

37

Juodoji Kolka 
Tai 15 m aukščio skardis su atodangomis 
kairiajame Ventos upės krante.

38

Veckuldygos piliakalnis

Piliakalnis yra ant stataus iškyšulio prie 
Kračupytės upės, įtekančios į Ventą, 
žiočių. Kadaise piliakalnis buvo vienas iš 
didžiausių ir geriausiai įtvirtintų 
piliakalnių senovės kuršių žemėje Banda-
voje. Piliakalnio papėdėje yra nedidelė 
poilsio vieta, iš kurios mediniai laiptai 
veda į piliakalnio viršų. 

39

 Pėsčiųjų takas
      palei Ventos upę

Kairiajame upės krante esantis 2,5 km ilgio 
takas jungia abu Kuldygos tiltus. Takas 
prasideda iš karto už Kuldygos muziejaus 
ir yra apšviestas nakties metu. 0,5 km 
Perventos parko takas prasideda iš karto 
už senojo plytinio tilto ir veda kalvotu 
reljefu, kad galėtumėte pasimėgauti 
vaizdu į miestą iš dešiniojo upės kranto. 
Abu takai puikiai įrengti, yra mediniai takai, 
apžvalgos aikštelės, kur galėsite pailsėti ir 
pasimėgauti gražiais vaizdais.

35

„Ventos rumba“ – 
Ventos krioklys

Krioklio aukštis kinta nuo 1,6 m iki 2,2 m. 
Per jį negalima plaukti baidarėmis. Jas 
persinešti patogiai galima bet kuriuo 
upės krantu. Vasarą čia galite 
pasimėgauti natūraliu SPA po kriokliu. 
Pavasarį galima stebėti unikalų reiškinį – 
lašišų ir žiobrių bandymus įveikti natūralų 
barjerą, norint patekti į neršto vietas.
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Poilsio vieta 
prie Riežupės žiočių

41

Poilsio vieta „Braslas“42

Svečių namai „Kamenytės“

+371 20372600, 29478628

44
22

Kempingas „Nabīte

+371 26327997, 29458904
nabite@inbox.lv

45
159


