
L I E T U V O S  V A L S Č I A I

Viešvilės žuvitakis. Audriaus Sinkaus nuotr.

Kviečiame prisidėti kas kuo gali

Visus, neabejingus Tėvynei ir savo gimtinei, maloniai kviečiame 
prisidėti prie rengiamos monografijos: teikti nuotraukų, patiems 
parašyti straipsnių ar pakalbinti tai daryti kitus, pateikti patarimų ir 
siūlymų. Taip pat kviečiame finansiškai remti knygos leidimą – be 
visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes 
didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama. Iš anksto 
nuoširdžiai dėkojame už pagalbą ir suteiktą paramą. Visi, kuo nors 
prisidėjusieji ir rėmėjai, bus garbingai įrašyti knygos rėmėjams skirtuose 
puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno indėlį. Apie suteiktą 
ženklesnį indėlį ar paramą bus informuojama visuomenė.

„Lietuvos valsčių“ serijos monografijų rengimo darbus iki maketo 
sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti savomis ir (ar) skolintomis 
lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą 
bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir visą leidinio 
sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius finansinius 
įsipareigojimus ir faktiškai gavus visas monografijai trūkstamas lėšas.

Viešajai įstaigai „Versmės“ leidyklai už jos vykdomą pelno 
nesiekiančią veiklą – Lietuvos istorijos ir tradicinės kultūros 
monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ rengimą bei su tuo susijusią 
mokslinę veiklą – 2004 m. yra suteiktas paramos gavėjo statusas, todėl 
knygos leidybai galite skirti ne tik minėtą, bet ir savo 2 proc. pajamų 
mokesčio paramą.

Finansinę paramą knygai galima pervesti Všį „Versmės“ leidyklai, 
kodas 122732630, į atsiskaitomąją sąskaitą AB „Citadele“ banke 
LT027290000005467101, nurodant: Parama monografijai „Viešvilė“, 
arba perduoti grynaisiais leidyklos buhalterijoje.

„Versmės“ leidyklos adresas:
Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius. 
Telefonai: 85 2130623 (ir faksas), 8698 09077.
Leidyklos vadovo Petro Jonušo tel. 8698 20707.
Elektroninio pašto adresas leidykla@versme.lt, 
leidyklos internetinė svetainė www.versmė.lt.  

Lankstinukas parengtas 2013-ųjų birželį.

1902 m. Viešvilėje iškilo pirmosios instancijos teismo rūmai.  
Šiuo metu juose veikia vaikų globos namai.  Audriaus Sinkaus nuotr.

Viešvilė

Maloniai kviečiame  
būti rengiamos naujos  
„Viešvilės“ monografijos 
bendraautoriais,  
talkininkais, rėmėjais

Tarpukariu Viešvilėje veikė daug vietos pramonės įmonių, vyko aktyvus gyvenimas, todėl sėkmingai 
gyvavo šalia senojo pašto kelio įsikūrę svečių namai ir restoranai, tarp jų ir Alberto Gyzės restoranas

Archeologui Ryčiui Šiaulinskui Viešvilės Naudvario kapinyne pavyko aptikti itin retą radinį  
šiame krašte, datuojamą I tūkst. pr. Kristų, – apie 140 trapių, išsisluoksniavusių molinės urnos šukių,  
pagal kurias vėliau buvo atkurta ir pati urna.  Laikraščio „Mūsų laikas“ nuotr.

XX a. pr. atvirukas: Viešvilės Evangelikų bažnyčia, buvusio dvaro rūmai, paštas, svečių namai, 
lentpjūvė



Rengiama „Viešvilės“ 
monografija papildys 
„Lietuvos valsčių“ seriją – unikalų 
100-tomį Lietuvos istorijos 
rašto paminklą

„Lietuvos valsčių“ monografijų seriją nuo susikūrimo 1994 m. leidžia 
„Versmės“ leidykla. Jau išleista daugiau kaip 30 šios serijos tomų.

Ši serija skirta Lietuvos miestams ir miesteliams bei jų apylinkėms, 
atitinkančioms tarpukario Lietuvos valsčius. 2012 m. pradėta rengti ir 
šios serijos monografija apie buvusį Viešvilės valsčių. Knygą numatoma 
užbaigti iki 2016-ųjų.

Viešvilės gyvenvietė įsikūrusi dešiniajame Nemuno krante abipus 
upelio, turinčio tokį pat pavadinimą – Viešvilė (vok. Wischwill). 
Gyvenvietę iš trijų pusių supa miškai, pasiekiantys didžiąją istorinės 
žemaičių žemės – Karšuvos – girią. Per gyvenvietę nuo seniausių 
laikų ėjo žymus panemunių takas, XV a. tapęs svarbiu vieškeliu. Juo 
keliaudavo pirkliai, žygūnai, buvo gabenamos pašto siuntos, traukdavo 
vikingų, kryžiuočių kariaunos. 

Svarbiausias vandens kelias buvo Nemunas, kuriuo iš Lietuvos 
į Vakarus plukdyta mediena ir kitos prekės. Nemunu vyko aktyvi 
laivyba – pro Viešvilę kasmet praplaukdavo daugybė laivų ir laivelių. 
Viena vietų, kur buvo galima sustoti pailsėti, pavalgyti, pernakvoti, 
buvo Viešvilės upelio ir Nemuno santaka. Smalininkai po 1422 m. 
Melno sutarties buvo paskutinė Prūsijos gyvenvietė. Čia sustodavo visi 
Nemunu plaukiantys upeiviai ne tik muitinės patikrai, mokesčiams 
susimokėti, bet ir paremontuoti, prieš tolimesnę kelionę ištepti derva 
savo laivų ir valčių.

Viešvilės kaimo bendruomenės ,,Skalvija“ pirmininkas Algimantas Liaudaitis (kairėje) ir Viešvilės 
seniūnas Valentinas Kucinas. Eglės Untulytės nuotr.

Viešvilės apylinkėse (Naudvario kapinynas) atrastos 2 gyvenvietės 
ir 4 kapinynai suteikia žinių apie I tūkst. prieš Kr. – II tūkst. po Kr. 
čia gyvenusius žmones. Atrastas IX–XI a. kapinynas (Swedenberg), 
kuris priklauso skalvių etnokultūrinei grupei. Trapėnų gyvenvietėje 
rasta senovės Romos monetų. Žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų 
duomenimis, kapinynas datuojamas pirmuoju tūkstantmečiu – 
greičiausiai jo antrąja puse. Vėžininkų senovinė gyvenvietė įeina 
į kitame Jūros krante esantį stambų I a. pab.–XIII a. Šereiklaukio 
archeologijos paminklų kompleksą. 

1300 m. minima Viešvilės vietovė. Upelis 1385 m. minimas 
kryžiuočių karo kelių į Lietuvą ir Žemaičius aprašymuose. XIV a. 
kryžiuočiams išdeginus miškus, kraštas buvo paverstas dykra. Nuo  
XV a. dėl nederlingų žemių buvo negyvenamas, vėliau apaugęs mišku.

1514 m. paminėta, kad Werneris Schwabe įsigijo šioje vietovėje 
karčemą. 

1540 m. Viešvilės gyvenvietė jau randama Ragainės apskrities 
mokesčių sąrašuose. 1546 m. žemės įsigijimo dokumentuose įvardytas 
Viešvilės karališkasis dvaras, tuo metu stovėjęs ant kalvelės dešinėje 
Viešvilės upelio pusėje, atokiau nuo Viešvilės bažnytkaimio. 

XVI a. istoriko W. Hubatscho tvirtinimu, pirmieji katalikų maldos 
namai Viešvilėje galėjo būti pastatyti dar kryžiuočių laikais.  
Apie 1459–1517 m. šiose vietose lankėsi ir vietą evangelikų bažnyčiai 
parinko paskutinis Didysis ordino magistras, pirmasis pasaulietinės 
Prūsijos Kunigaikštystės kunigaikštis Albrechtas Bradenburgietis. 
Bažnyčia ne kartą buvo sudeginta ir atstatyta. 

1609 m. įsteigtai Viešvilės evangelikų parapijai iki XIX a. pab. 
priklausė visos gyvenvietės tarp Jūros, Šventosios ir Šešupės upių iki 
Pilkalnio apskrities. Tai paliudija 1745–1746 m. Viešvilės bažnyčios 
mokesčių mokėtojų sąrašuose įrašyti abipus Nemuno esantys 45 
kaimai, vienkiemiai, girininkijos ir dvarai.

1923 m. Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, kairiosios Nemuno 
pakrantės kaimai liko kitos valstybės – Vokietijos – teritorijoje. 
Viešvilėje ir aplinkinėse gyvenvietėse buvo įsikūrę ir veikė daug vietinės 

Viešvilės upelio tvenkinys žvelgiant iš Viešvilės dvaro parko pusės. Upelis užtvenktas XVI a. pr. 
Audriaus Sinkaus nuotr.

Siaurojo geležinkelio Pagėgiai–Smalininkai per Viešvilės upelį likučiai. Audriaus Sinkaus nuotr.

pramonės įmonių, malūnas, plytinės, lentpjūvės, gyveno laivininkai, 
daug amatininkų. Aplinkiniuose dvaruose plėtotas žemės ūkis, pieninė 
galvijininkystė, avininkystė, auginti žirgai ir kt.

1946 m. Smalininkai tapo respublikinio pavaldumo miestu. Visi 
apie Smalininkus esantys kaimai 1950–1995 m. priklausė Viešvilės 
apylinkei. 1950 m. Viešvilėje, buvusiose pašto, pasienio policijos, 
pieninės, Baumano svečių namų ir kitose patalpose, buvo įkurta didelė 
kaimo mechanizatorių rengimo mokykla, teismo rūmuose – vaikų 
globos namai, Rydelsbergo ir Šetlerio dvaruose – neįgaliųjų namai, 
Smalininkuose 1951 m. – vandens ūkio mokykla, 1954 m. – žemės ūkio 
mechanizacijos technikumas. Kaip praktinio mokymo bazė susikūrė 
abiejų mokymo įstaigų mokomieji ūkiai. Nepriklausomybės laikotarpiu 
kūrėsi neilgai gyvavusios bendrovės. Veikia pagrindinė mokykla, vaikų 
globos namai, dirba keletas ūkininkų, Smalininkuose ir Viešvilėje – 
kelios lentpjūvės, skardininkai.

 Pokario metais aplinkiniuose miškuose sovietinė kariuomenė turėjo 
dvi raketinės branduolinės ginkluotės bazes Sakalinėje ir prie Viešvilės.

Šiuo metu Viešvilė – vienas Jurbarko rajono seniūnijų centrų, 
vienijantis 14 kaimų ir vienkiemių. Visoje seniūnijoje yra apie 1 480, 
o miestelyje – apie 1 180 gyventojų. 2011 m. kovo 17 d. Lietuvos 
heraldikos komisija patvirtino Viešvilės herbą. 

2013 m. liepos 15–21 d. rengiama kompleksinė lokalinių 
tyrimų ekspedicija į Viešvilę ir jos apylinkes, kurios metu istorikai, 
kraštotyrininkai, kalbininkai, tautosakininkai lankysis įvairiose 
vietovėse, susitiks su gyventojais, užrašys jų prisiminimus, rinks 
monografijai informaciją, nuotraukas, archyvinę medžiagą.

Maloniai kviečiame šio krašto gyventojus talkininkauti rengiant šią 
ekspediciją ir pačią monografiją.

Monografijos ,,Viešvilė“ vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas 
Algirdas Sinkevičius, tel. 8682 44306, 
elektroninis paštas algirdsinkus@gmail.com.


