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Solo žygių takai į rašytojo Jono Avyžiaus gimtinę Mėdginus 

Skirta Jono Avyžiaus 100 metų jubiliejui 

„Mieste pragyvenau keturis dešimtmečius, tačiau kaimas taip ir liko antrieji mano namai. 

Ten krykščia mano kūdikystė, lankų duburiuose taškosi basakojės vaiko dienos, dainuodama eina 

paskui plūgą vyturėlio čiurlenimo lydima jaunystė. Ir visa tai daugiabalsiu aidu atsišaukia mano 

kūriniuose. Aš liūdžiu senojo kaimo, iš kurio telikęs graudus prisiminimas, bet argi nenatūralu 

apverkti artimą mirusį?“, – rašė Jonas Avyžius. 

Jonas Avyžius (1922–1999) – žymus Lietuvos rašytojas, publicistas, politinis bei 

visuomenės veikėjas. Rašytojas J. Avyžius gimė 1922 m. gegužės 16 d. Mėdginų kaime Joniškio 

rajone. Čia prabėgo jo vaikystė ir jaunystė. Į Mėdginus buvo nuolatos sugrįžtama,  rašytojas 

nevengdavo susitikti su jaunystės draugais, kaimynais, mielai lankydavo savo seseris Stanislavą ir 

Adolfiną, kurios ir dabar ten tebegyvena. 

Jono Avyžiaus plunksnai priklauso romanai: „Kaimas kryžkelėje“, „Sodybų tuštėjimo 

metas“, „Degimai“, „Chameleono spalvos“, „Ir išmuš tavo valanda“, „Viskas praeina. Neapykanta 

grūdinti“ ir kt. Išleista daugiau nei 20 knygų vaikams. Nuo 1996 m. iki 1999 m. jis buvo Lietuvos 

Respublikos Seimo narys, priklausė Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) frakcijai. Už 

nuopelnus Lietuvos valstybei ir jos kultūrai Jonas Avyžius apdovanotas Didžiojo Lietuvos 

kunigaikščio Gedimino ordinu. 

Rašytojas mirė 1999 m. liepos 7 d. Palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse, menininkų 

kalnelyje. 

Mėdginuose yra išlikusi rašytojo gimtoji sodyba, pastatytas stogastulpis.  

Nuvažiuoti iš Joniškio į Mėdginus galima Joniškis–Linkuva plentu. Pro automobilio langą 

ne visada pastebime tikrąjį kaimo vaizdą, negirdime upelio čiurlenimo, medžių šnaresio, paukščių 

čiulbėjimo, nematome mažo laukų gėlės žiedelio. Einant pėstute ar važiuojant dviračiu atsiveria 

visai kitokie vaizdai, galima sustoti bet kurioje vietoje ir pasigrožėti ką sukūrė gamta ir žmogus. 

Vieni į žygius išsiruošia keletui valandų, kiti kelyje praleidžia savaites. Vieniems patinka 

judėjimas, meditacija ir pabuvimas su savimi, kitiems – bendravimas bei naujos pažintys. Solo 

žygiai – tai žygiavimo malonumo vieniems patyrimas, galimybė neskubant pažinti savo kraštą, 

atrasti mažiau žinomus takus. Solo žygis – nebūtinai ėjimas vienam, į žygį galima pasiimti žmogų 

ar kompaniją, su kuria norisi dalintis patirtimi ir pajausti pasivaikščiojimo gamtoje malonumą.  



Kad žygiavimas taptų asmeniškesnis ir patogesnis, pateikiu savo rekomendacijas ir 

maršrutų žemėlapius. Šiame darbe rasite 5 maršrutus, kuriais galima ne tik nueiti į rašytojo Jono 

Avyžiaus gimtinę Mėdginus, bet ir aplankyti įvairias Kepalių apylinkių vietas.  

Nesu nei profesionali žygeivė, nei žemėlapių sudarytoja. Darbe pateikiu savo asmeninę 

patirtį, pastebėjimus. Informacija apie aplankytas vietas imta iš įvairių spausdintinių ir virtualių 

šaltinių. Žemėlapiai sudaryti naudojantis Google Maps programa.  

Maršrutas Nr. 1 

Joniškis – Kepalių biblioteka – Mėdginai – Joniškis 

 

Maršrutas prasideda nuo stogastulpio, skirto rašytojui Jonui Avyžiui. Stogastulpį rasite 

Joniškio miesto parko pirmame take, priešais lauko estrados laiptus. Stogastulpis sukurtas 

trečiajame Joniškio žemės ūkio mokyklos organizuotame medžio drožėjų plenere 2010 metais. Jo 

autorius Algirdas Vaištaras įprasmino susimąsčiusį Joną Avyžių. 



 
Stogastulpis Jonui Avyžiui 

 
Paėję 30 metrų kairėn prieisite Joniškio „Aušros“ gimnaziją, kurioje mokėsi rašytojas 

Jonas Avyžius.  

Joniškio „Aušros“ gimnazija, viena garsiausių Šiaurės Lietuvos mokyklų, įsteigta 1919 m. 

Mokykla turėjo įvairius pavadinimus: „Joniškio vidurinioji II laipsnio pradedamoji mokykla“, 

„Joniškio vidurinioji mokykla“, „Pradinė aukštesnioji keturklasė mokykla“ ir kt. Joniškio Švietimo 

draugijos rūpesčiu 1936 m. rugsėjo 1 d. Tautinė vyriausybė įsteigė Joniškio valstybinę gimnaziją. 

Šviesa, Dorybė, Teisingumas teugdo tautai didvyrius – skelbia paminklinė lenta gimnazijos 

pirmajame aukšte. Švietimo ministro įsakymu 1936-09-01 savo veiklą pradeda Joniškio valstybinė 

gimnazija (pastatas iškilo bajoro S. Goeso (1884-1916) padovanotame 2 ha sklype). 

1995 m. gimnazijai suteiktas ,,Aušros“ vardas. 

 
Joniškio „Aušros“ gimnazija 

 
Nuo gimnazijos pagrindinio įėjimo eikite link Žemaičių g., sukite kairėn.  Nuėję dar 210 

metrų pasukite dešinėn į M. Mažvydo akligatvį,  priėję Vilniaus g. pereikite pėsčiųjų perėją ir eikite 

Latvių g. 400 metrų, tada pasukite kairėn V. Kudirkos g. ir dešinėn Pašvitinio g. eikite tiesiai, 

kirskite aplinkkelį ir eikite dviračių taku link Beržininkų kaimo. 



 
Dviračių takas link Beržininkų kaimo 

 

Beržininkų kaimas yra Kepalių seniūnijoje, apie 2 km į pietryčius nuo Joniškio. Kaimas 

įsikūrė 1928 metais dvarininko Vlado Komaro išdalyto Noriūnų palivarko žemėse. 

 
Beržininkai 

 

Eidami tiesiai, pakeliui prieisite VĮ Valstybinę miškų urėdijos Joniškio regioninio 

padalinio teritoriją, kurią puošia skulptūra ir gražiai sutvarkyta aplinka. 

 
Valstybinės miškų urėdijos Joniškio regioninis padalinys 

 



Toliau kelias veda į priekį. Dviračių tako gale sukite kairėn, toliau tiesiai, kol kirsite 

Kirienos upelį ir prieisite senus laikus menantį pastatą. Sužaliavus medžiams pastato nesimato. Jis 

stovi prie Malūno g. 

 
Pastatas Kepalių kaime 

 

Toliau eikite tiesiai iki  antro kelio, sukite dešinėn į Gėlių g., po to kairėn į Saulės g.  

Kepalių kaimas yra 4 km į pietryčius nuo Joniškio, prie plento į Pašvitinį. Kaimas 

(Kiepala) įrašytas 1600 m. Joniškio parapijos krikšto metrikų knygoje. Spėjama, kad Kepaliai – 

asmenvardinis vietovardis, kilęs nuo asmenvardžio Kepalas arba Kepalis daugiskaitos. 1861 m. 

minimas Kepalių dvaras, kurio valstiečiai atsisakė atlikti baudžiavines prievoles, dėl to į dvarą buvo 

pasiųstas kavalerijos eskadronas. Kepalių dvarą ir aplinkinius Joniškio krašto dvarus valdė Vladas 

Komaras. 1924 m. visa V. Komaro Kepalių dvaro žemė paimta valstybės žinion ir išdalyta 

naujakuriams. Centriniai dvaro pastatai atiteko savivaldybei, kuri Kepaliuose įsteigė vaikų, vėliau – 

senelių prieglaudą.  

Kaime yra žemės ūkio bendrovė, biblioteka (Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus 

viešosios bibliotekos filialas). 

Kepalių biblioteka įsikūrusi Saulės g. 27. Bibliotekos darbo metu galite užsukti pailsėti, 

pasinaudoti internetu, paskaityti naujausią spaudą, susipažinti su knygomis ar pažaisti stalo 

žaidimus. 



 
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Kepalių filialas 

 

Toliau eikite į pietryčius Upelio g. link ir sukite kairėn. Eidami J. Avyžiaus g. prieisite  

Mėdginų kaimą. Mėdginai yra Kepalių seniūnijoje, 8 km į pietryčius nuo Joniškio, prie Joniškio–

Pašvitinio plento. 1980 m. kasant bulvėms rūsį, šiame kaime buvo rastas Jono Kazimiero 1660-

1666 šilingų lobis. Kaimas (Midginiu) įrašytas 1600 m. Joniškio parapijos krikšto metrikų knygoje. 

1934 m. kaime veikė pieno nugriebimo punktas, kuris priklausė Joniškio pieno perdirbimo 

bendrovei „Šaltinis“. 

 
Buvęs pieno nugriebimo punktas Mėdginų kaime 

 

1958 m. Lietuvos istorinių akmenų sąraše Joniškio kraštui atstovavo Mėdginų kaimo 

Kėkštakmenis. Jis buvo apylinkių pasididžiavimas, tačiau šeštajame dešimtmetyje Kėkštakmenis 

buvo susprogdintas. 

1893 m. Mėdginuose esantį didelį akmenį mini ir Matas Slančiauskas: „Mėdginų sodžiaus 

lauke, balose yra akmuo labai didelis. Tai tą velnias nešė ant Pašvitinio bažnyčios durų užversti, bet 

kai įėjęs į balas ir nuklimpęs, ir gaidys ėmęs giedoti – nespėjęs“.  

Mėdginuose gimė rašytojas Jonas Avyžius (1922-1999). Rašytojo gimtinė bus dešinėje 

kelio pusėje. 



 
Jono Avyžiaus gimtinė Mėdginų kaime 

 

2002 m. rašytojo atminimui prie gimtojo namo pastatytas stogastulpis. Jo autorius 

tautodailininkas Rytis Čagus. 

 
Stogastulpis Jonui Avyžiui 

 

Aplankę Jono Avyžiaus gimtinę į Joniškį grįšite per Kepalius. Eikite J. Avyžiaus g., toliau 

Beržų g., Beržininkus. Priėję Joniškį eikite Pašvitinio g. Paėjus tiesiai, gatvė sukasi šiek tiek 

dešiniau ir tampa Šiaulių Senąja g. Paėję 500 metrų sukite kairėn į Vilniaus g. Joniškio rajono 

savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka bus kairėje. 



 
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka 

 

Bibliotekos darbo laiku kviečiame užsukti ir aplankyti rašytojo Jono Avyžiaus 

memorialinę ekspoziciją. 

 
Memorialinė Jono Avyžiaus ekspozicija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maršrutas Nr. 2 

Joniškis – Byvainiai – Mėdginai – Joniškis 

 

Žygį pradėsime nuo Joniškio „Aušros“ gimnazijos Goeso g. 2, kurioje mokėsi rašytojas 

Jonas Avyžius. Gimnazija, viena garsiausių Šiaurės Lietuvos mokyklų, įsteigta 1919 m. Mokykla 

turėjo įvairius pavadinimus: „Joniškio vidurinioji II laipsnio pradedamoji mokykla“, „Joniškio 

vidurinioji mokykla“, „Pradinė aukštesnioji keturklasė mokykla“ ir kt. Joniškio Švietimo draugijos 

rūpesčiu 1936 m. rugsėjo mėn. 1 d. Tautinė vyriausybė įsteigė Joniškio valstybinę gimnaziją. 

Šviesa, Dorybė, Teisingumas teugdo tautai didvyrius – skelbia paminklinė lenta gimnazijos 

pirmajame aukšte. Švietimo ministro įsakymu 1936-09-01 savo veiklą pradeda Joniškio valstybinė 

gimnazija (pastatas iškilo bajoro S. Goeso (1884-1916) padovanotame 2 ha sklype). 

1995 m. gimnazijai suteiktas ,,Aušros“ vardas. 



 
Joniškio „Aušros“ gimnazija 

 

Pasukite į miesto parką ir prieisite stogastulpį, skirtą Jonui Avyžiui. Stogastulpis sukurtas 

trečiajame Joniškio žemės ūkio mokyklos organizuotame medžio drožėjų plenere 2010 m. Jo 

autorius Algirdas Vaištaras įprasmino susimąsčiusį Joną Avyžių. 

 
Stogastulpis Jonui Avyžiui 

 

Sukite dešinėn link Žemaičių g. Praėję M. Mažvydo akligatvyje esantį skverelį, eikite link 

Vilniaus g. Kirtę Vilniaus g. eikite Latvių g. 400 metrų, tada pasukite kairėn V. Kudirkos g. ir 

dešinėn Pašvitinio g. eikite tiesiai, kirskite aplinkkelį ir keliaukite tiesiai dviračių taku link 

Beržininkų kaimo. 



 
Dviračių takas link Beržininkų 

 

Beržininkų kaimas yra Kepalių seniūnijoje, 2,5 km į pietryčius nuo Joniškio. Kaimas 

įsikūrė 1928 m. dvarininko Vlado Komaro išdalyto Noriūnų palivarko žemėse. 

 
Beržininkų kaimas 

 

Priėję Beržininkus sukite dešinėn į Ramybės g. Prieisite Joniškio naująsias kapines 

(Kepalių sen. Beržininkų km.). Kapinės veikia nuo 2007 m. 

 
Joniškio naujosios kapinės 



Už kapinių sukite kairėn. Prieisite Noriūnų kaimą. Kaimas yra Kepalių seniūnijoje, 3 km į 

pietryčius nuo Joniškio. Kaimas (Norunu) užrašytas 1599 m. Joniškio parapijos krikšto metrikų 

knygoje, 1600 m. minimas Mykolas Noriūnas. Noriūnų žemės plyti nuo Audruvio upelio iki 

Kirienos, ribojasi su Šlapakiais ir Beržininkais. Prieškario laikais Noriūnuose gyveno stambių 

ūkininkų šeimos, visus jungė sava žemė, bendri darbai ir rūpesčiai. Kaimas nukentėjo nuo 

kolektyvizacijos ir melioracijos, užarta unikali vieta Beržynė, keliukas jungęs Šlapakius su 

Noriūnais, iš žemės tryškęs šaltinis Prūdupis. Su senaisiais žmonėmis išėjo ir kaimą saugoję senieji 

kryžiai. Šiandien liko vos keturios sodybos, lyg paminklas stovi senasis kaštonas. 

 
Noriūnų kaimas 

 

Kelias į Mėdginus neveda pro patį kaimą, tačiau žygiai tuo ir patrauklūs, kad visada galima 

išsukti iš kelio ir aplankyti sudominusią vietą. 

Eidami tiesiai maždaug už 2 km praeisite Byvainių senasias kapines, kuriose auga sena, 

išsikerojusi obelis savo išsiraizgiusiu kamienu primenanti egzotiškų šalių savanų medžius. 2015 m. 

pastatytas stogastulpis, kurio autorius Martynas Putna. Kapinės yra vidury užartų laukų, tad prie jų 

prieiti galima tik tada, kai neužsėti laukai. 

 
Byvainių senosios kapinės 



Žingsniuokite keliu tiesiai, kol prieisite Byvainius. Kaimas bus dešinėje kelio pusėje. 

Byvainiai yra Kepalių seniūnijoje, 5 km į pietryčius nuo Joniškio. Byvainių kaimo pietryčiuose yra 

Švedkalnis, kuris kaip senkapis buvo įrašytas į archeologijos paminklų sąrašus. Pasakojama, kad „iš 

Byvainių balos esą išlįsdavęs aitvaras, panašus į kunigą“ (Šliavas). Į šiaurės rytus nuo Byvainių 

kaimo teka Kačmilžio upelis. 

 
Byvainių kaimas 

 

Už 2,6 km prieisite Mielaičių kaimą. Mielaičiai – kaimas Joniškio rajono savivaldybėje, 

Kepalių seniūnijoje, 2 km į pietryčius nuo Kepalių, prie kelio Joniškis–Linkuva. Kaimas (Melayciu) 

1600 m. įrašytas Joniškio parapijos krikšto metrikų knygoje. 1916 m. atidaryta pradinė mokykla. 

1921 m. pabaigoje ji veikė nuomojamose patalpose (64 mokiniai), po 1925 m. uždaryta. Šioje 

mokykloje mokėsi rašytojas Jonas Avyžius. Mokyklos pastatas yra išlikęs, bet dabar tai 

gyvenamasis namas. 

 
Buvusi Mielaičių pradinė mokykla 

 

Piečiau kaimo telkšo Mielaičių tvenkinys, šiek tiek nukrypus nuo kelio, prie tvenkinio 

galima pailsėti ir pasigėrėti vandens paukščių gyvenimu, augalija. Mielaičių tvenkinys – 8 km į 

pietryčius nuo Joniškio. Jis susidarė užtvenkus Ašvinės upę (Virčiuvio intakas). Tvenkinio ilgis iš 



pietvakarių į šiaurės rytus – 1,25 km, plotis – iki 0,27 km. Yra 0,11 ha miškinga sala. Krantai žemi, 

apaugę siaura medžių ir krūmų juosta. Aplinkui plyti dirbami laukai. Kiek atokiau nuo tvenkinio 

įsikūrę kaimai: Mielaičiai, Linksmėnai, Mėdginai, Puslovis. 

 
Mielaičių tvenkinys 

 

Priėjus Mielaičių kaimą, sukite kairėn ir prieisite Mėdginus. Mėdginai – kaimas Kepalių 

seniūnijoje, 8 km į pietryčius nuo Joniškio. 1980 m. kasant bulvėms rūsį, šiame kaime buvo rastas 

Jono Kazimiero 1660-1666 šilingų lobis. Kaimas (Midginiu) įrašytas 1600 m. Joniškio parapijos 

krikšto metrikų knygoje. 1934 m. kaime veikė pieno nugriebimo punktas, kuris priklausė Joniškio 

pieno perdirbimo bendrovei „Šaltinis“. 

 
Buvęs Mėdginų pieno nugriebimo punktas 

 

Mėdginų kaime gimė rašytojas Jonas Avyžius (1922-1999). 

1958 m. Lietuvos istorinių akmenų sąraše Joniškio kraštui atstovavo Mėdginų kaimo 

Kėkštakmenis. Jis buvo apylinkių pasididžiavimas, tačiau šeštajame dešimtmetyje Kėkštakmenis 

buvo susprogdintas. 



1893 m. M. Slančiauskas mini Medginuose didelį akmenį: „Medginų sodžiaus lauke, 

balose yra akmuo labai didelis. Tai tą velnias nešė ant Pašvitinio bažnyčios durų užversti, bet kai 

įėjęs į balas ir nuklimpęs, ir gaidys ėmęs giedoti – nespėjęs“.  

Priėjus Joniškio–Pašvitinio plentą pasisukite dešinėn. Paėję dar šiek tiek į priekį prieisite 

rašytojo Jono Avyžiaus gimtinę. 

 
Jono Avyžiaus gimtinė Mėdginuose 

 

2002 m. Jono Avyžiaus atminimui prie gimtojo namo pastatytas stogastulpis. Jo autorius 

tautodailininkas Rytis Čagus. 

 
Stogastulpis Jonui Avyžiui 

 

Aplankę rašytojo gimtinę į Joniškį grįšite per Kepalius. Žingsniuokite J. Avyžiaus g., toliau 

Beržų g., per Beržininkus. Pakeliui prieisite VĮ Valstybinę miškų urėdijos Joniškio regioninio 

padalinio teritoriją, kurią puošia skulptūra ir gražiai sutvarkyta aplinka.   



 
Valstybinė miškų urėdijos Joniškio regioninis padalinys 

 

Priėjus Joniškį eikite Pašvitinio g. Toliau Pašvitinio g. sukasi šiek tiek dešiniau ir tampa 

Šiaulių Senąja g. Paėję 500 metrų ir pasukę kairėn į Vilniaus g., kairėje prieisite Joniškio Jono 

Avyžiaus viešąją biblioteką. 

 
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka 

 

Bibliotekos darbo laiku kviečiame užsukti ir aplankyti rašytojo Jono Avyžiaus 

memorialinę ekspoziciją. 

 
Jono Avyžiaus memorialinė ekspozicija 

 



Maršrutas Nr. 3 

Joniškis – Kepalių miškas – Mėdginai – Joniškis 

 
Žygį pradėsime nuo Joniškio „Aušros“ gimnazijos Goeso g. 2, kurioje mokėsi rašytojas 

Jonas Avyžius. Gimnazija, viena garsiausių Šiaurės Lietuvos mokyklų, įsteigta 1919 m. Mokykla 

turėjo įvairius pavadinimus: „Joniškio vidurinioji II laipsnio pradedamoji mokykla“, „Joniškio 

vidurinioji mokykla“, „Pradinė aukštesnioji keturklasė mokykla“ ir kt. Joniškio Švietimo draugijos 

rūpesčiu 1936 m. rugsėjo 1 d. Tautinė vyriausybė įsteigė Joniškio valstybinę gimnaziją. 

Šviesa, Dorybė, Teisingumas teugdo tautai didvyrius – skelbia paminklinė lenta gimnazijos 

pirmajame aukšte. Švietimo ministro įsakymu 1936-09-01 savo veiklą pradeda Joniškio valstybinė 

gimnazija (pastatas iškilo bajoro S.Goeso (1884-1916) padovanotame 2 ha sklype). 

1995 m. gimnazijai suteiktas ,,Aušros“ vardas. 



 
Joniškio „Aušros“ gimnazija 

 

Sukite į Joniškio miesto parką ir prieisite stogastulpį, skirtą Jonui Avyžiui. Stogastulpis 

sukurtas trečiajame Joniškio žemės ūkio mokyklos organizuotame medžio drožėjų plenere 2010 

metais. Jo autorius Algirdas Vaištaras įprasmino susimąsčiusį Joną Avyžių. 

 
Stogastulpis Jonui Avyžiui 

 

Sukite dešinėn link Žemaičių g. ir eikite per M. Mažvydo akligatvyje esantį skverelį link 

Vilniaus g. Kirskite Vilniaus g. ir eikite 400 metrų Latvių g., tada sukite kairėn į V. Kudirkos g. ir 

dešinėn Pašvitinio g. eikite tiesiai, kirskite aplinkkelį ir eikite link Beržininkų kaimo. 



 
Dviračių takas link Beržininkų 

 

Beržininkų kaimas yra Kepalių seniūnijoje, 2,5 km į pietryčius nuo Joniškio. Kaimas 

įsikūrė 1928 m. dvarininko Vlado Komaro išdalyto Noriūnų palivarko žemėse. 

 
Beržininkų kaimas 

 

Priėjus kaimą pasukite kairėn, Medelyno g. už 1,5 km sukite dešinėn ir žingsniuokite 

miško taku. Prieisite Kepalių miško pavėsinę, kurioje galėsite pailsėti ar užsikūrę laužą išsikepti 

maisto ir sušilti. 

 
Kepalių miško poilsiavietė 

 



Eidami tiesiai iki kelio galo, pasukite kairėn ir prieisite paminklą „Už mūsų laisvę“. 2015 

m. įamžinta paskutiniųjų Prisikėlimo apygardos Tautvydo tėvūnijos partizanų žūties vieta, kurią 

savo jėgomis ir rėmėjų pagalba įamžino ir pastatė paminklinį akmenį Joniškio 3-iasis atskirasis 

šaulių būrys. Čia 1951 m. buvo nužudyti partizanai Pranas Pyragius-Gegužis ir Dainotas Kudla-

Kukutis. 

 
Paminklas „Už mūsų laisvę“ 

 

Sugrįžę 500 metrų atgal, sukite kairėn, tada už 1,4 km dar kartą kairėn į Beržų g. Toliau 

kelias veda tiesiai dviračių taku, kol jo gale reikės pasukti kairėn, toliau tiesiai, kol kirsite Kirienos 

upelį ir prieisite Kepalių kaimo pakraštį bei senus laikus menantį pastatą. Sužaliavus medžiams 

pastato nesimato. Jis stovi prie Malūno g. 

 
Pastatas Kepalių kaime 

 

Kepalių kaimas yra 4 km į pietryčius nuo Joniškio, prie plento į Pašvitinį. Kaimas 

(Kiepala) įrašytas 1600 m. Joniškio parapijos krikšto metrikų knygoje. Spėjama, kad Kepaliai – 

asmenvardinis vietovardis, kilęs nuo asmenvardžio Kepalas arba Kepalis daugiskaitos. 1861 m. 

minimas Kepalių dvaras, kurio valstiečiai atsisakė atlikti baudžiavines prievoles, dėl to į dvarą buvo 

pasiųstas kavalerijos eskadronas. Kepalių dvarą ir aplinkinius Joniškio krašto dvarus valdė Vladas 

Komaras. 1924 m. visa V. Komaro Kepalių dvaro žemė paimta valstybės žinion ir išdalyta 



naujakuriams. Centriniai dvaro pastatai atiteko savivaldybei, kuri Kepaliuose įsteigė vaikų, vėliau – 

senelių prieglaudą.  

Kaime yra žemės ūkio bendrovė, biblioteka (Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus 

viešosios bibliotekos filialas).  

Eikite tiesiai 2,1 km, o priėję Paminklų dirbtuves sukite dešinėn. Praeisite pakelėje 

stūksantį akmenį. 

 
Akmuo Mėdginų kaime 

 

1958 m. Lietuvos istorinių akmenų sąraše Joniškio kraštui atstovavo Mėdginų kaimo 

Kėkštakmenis. Jis buvo apylinkių pasididžiavimas, tačiau šeštajame dešimtmetyje Kėkštakmenis 

buvo susprogdintas.  Ar nuotraukoje yra šio akmens liekanos nežinia.  

1893 m. Mėdginuose esantį didelį akmenį mini Matas Slančiauskas: „Mėdginų sodžiaus 

lauke, balose yra akmuo labai didelis. Tai tą velnias nešė ant Pašvitinio bažnyčios durų užversti, bet 

kai įėjęs į balas ir nuklimpęs, ir gaidys ėmęs giedoti – nespėjęs“. 

Pasibaigus keliui sukite kairėn. Prieisite Mėdginų kaimą. Kaimas yra Kepalių seniūnijoje, 

8 km į pietryčius nuo Joniškio, prie plento į Pašvitinį. 1980 m. kasant bulvėms rūsį, šiame kaime 

buvo rastas Jono Kazimiero 1660-1666 šilingų lobis. Kaimas (Midginiu) įrašytas 1600 m. Joniškio 

parapijos krikšto metrikų knygoje. 1934 m. kaime veikė pieno nugriebimo punktas, kuris priklausė 

Joniškio pieno perdirbimo bendrovei „Šaltinis“. Dabar – gyvenamas namas. 

 
Buvęs Mėdginų pieno nugriebimo punktas 



 

Mėdginuose gimė rašytojas Jonas Avyžius (1922-1999). Jo gimtąją sodybą rasite paėję 

kaimo taku pirmyn. 

 
Jono Avyžiaus gimtinė Mėdginuose 

 

2002 m. Jono Avyžiaus atminimui prie gimtojo namo pastatytas stogastulpis. Jo autorius 

tautodailininkas Rytis Čagus. 

 
Stogastulpis Jonui Avyžiui 

 
Aplankę Jono Avyžiaus gimtinę į Joniškį grįšite per Kepalius. Keliaukite J. Avyžiaus g., 

toliau Beržų g., per Beržininkus. Pakeliui prieisite VĮ Valstybinę miškų urėdijos Joniškio regioninio 

padalinio teritoriją, kurią puošia skulptūra ir gražiai sutvarkyta aplinka.   



 
Valstybinė miškų urėdijos Joniškio regioninis padalinys 

 

Priėjus Joniškį eikite Pašvitinio g. Toliau Pašvitinio g. sukasi šiek tiek dešiniau ir tampa 

Šiaulių Senąja g. Šia gatve paėję 500 metrų ir pasukę kairėn į Vilniaus g., kairėje prieisite Joniškio 

Jono Avyžiaus viešąją biblioteką. 

 
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka 

 

Bibliotekos darbo laiku kviečiame užsukti ir aplankyti rašytojo Jono Avyžiaus 

memorialinę ekspoziciją. 

 
Jono Avyžiaus memorialinė ekspozicija 

 
 

 

 

 

 



Maršrutas Nr. 4 

Joniškis – Byvainiai – Mielaičiai – Mėdginai – Pošupės – Joniškis 

 
Žygį pradėkite nuo Joniškio „Aušros“ gimnazijos Goeso g. 2, kurioje mokėsi rašytojas 

Jonas Avyžius. Gimnazija, viena garsiausių Šiaurės Lietuvos mokyklų, įsteigta 1919 metais. 

Mokykla turėjo įvairius pavadinimus: „Joniškio vidurinioji II laipsnio pradedamoji mokykla“, 

„Joniškio vidurinioji mokykla“, „Pradinė aukštesnioji keturklasė mokykla“ ir kt. Joniškio Švietimo 

draugijos rūpesčiu 1936 m. rugsėjo mėn. 1 d. Tautinė vyriausybė įsteigė Joniškio valstybinę 

gimnaziją. 

Šviesa, Dorybė, Teisingumas teugdo tautai didvyrius – skelbia paminklinė lenta gimnazijos 

pirmajame aukšte. Švietimo ministro įsakymu 1936-09-01 savo veiklą pradeda Joniškio valstybinė 

gimnazija (pastatas iškilo bajoro S. Goeso (1884-1916) padovanotame 2 ha sklype). 

1995 metais gimnazijai suteiktas ,,Aušros“ vardas. 



 
Joniškio „Aušros“ gimnazija 

 

Sukite į miesto parką ir prieisite stogastulpį, skirtą Jonui Avyžiui. Stogastulpis sukurtas 

trečiajame Joniškio žemės ūkio mokyklos organizuotame medžio drožėjų plenere 2010 metais. Jo 

autorius Algirdas Vaištaras įprasmino susimąsčiusį Joną Avyžių. 

 
Stogastulpis Jonui Avyžiui 

 

Sukite dešinėn link Žemaičių g. ir eikite per M. Mažvydo akligatvyje esantį skverelį link 

Vilniaus g. Kirskite Vilniaus g. ir eikite 400 metrų Latvių g., tada sukite kairėn į V. Kudirkos g. ir 

dešinėn Pašvitinio g. eikite tiesiai, kirskite aplinkkelį ir eikite link Beržininkų kaimo. 



 
Dviračių takas link Beržininkų kaimo 

 

Beržininkų kaimas yra Kepalių seniūnijoje, 2,5 km į pietryčius nuo Joniškio. Kaimas 

įsikūrė 1928 m. dvarininko Vlado Komaro išdalyto Noriūnų palivarko žemėse. 

 
Beržininkų kaimas 

 

Priėję Beržininkus sukite dešinėn Ramybės g. Prieisite Joniškio naująsias kapines (Kepalių 

sen. Beržininkų km). Kapinės veikia nuo 2007 m. 

 
Joniškio naujosios kapinės 



Už kapinių sukite kairėn ir prieisite Noriūnų kaimą. Kaimas įsikūręs Kepalių seniūnijoje, 3 

km į pietryčius nuo Joniškio. Kaimas (Norunu) užrašytas 1599 m. Joniškio parapijos krikšto 

metrikų knygoje, 1600 m. minimas Mykolas Noriūnas.  

Noriūnų žemės plyti nuo Audruvio upelio iki Kirienos, ribojasi su Šlapakiais ir 

Beržininkais. Prieškario laikais Noriūnuose gyveno stambių ūkininkų šeimos, visus jungė sava 

žemė, bendri darbai ir rūpesčiai. Kaimas nukentėjo nuo kolektyvizacijos ir melioracijos, užarta 

unikali vieta Beržynė, keliukas jungęs Šlapakius su Noriūnais, iš žemės tryškęs šaltinis Prūdupis. 

Su senaisiais žmonėmis išėjo ir kaimą saugoję senieji kryžiai. Šiandien liko vos keturios sodybos, 

lyg paminklas stovi senas didžiulis kaštonas. 

 
Noriūnų kaimas 

 

Kelias į Mėdginus neveda pro patį kaimą, tačiau žygiai tuo ir patrauklūs, kad visada galima 

išsukti iš kelio ir aplankyti sudominusią vietą. 

Eidami tiesiai maždaug už 2 km praeisite Byvainių senasias kapines, kuriose auga sena 

išsikerojusi obelis, savo išsiraizgiusiu kamienu primenanti egzotiškų šalių savanų medžius. 2015 m. 

pastatytas stogastulpis, kurio autorius Martynas Putna. Kapinės yra vidury užartų laukų, tad prie jų 

prieiti galima tik tada, kai neužsėti laukai. 

 
Byvainių senosios kapinės 

 



Dar šiek tiek pažingsniavę keliu prieisite Byvainius. Kaimas bus dešinėje kelio kelio 

pusėje. Byvainiai įsikūrę Kepalių seniūnijoje, 5 km į pietryčius nuo Joniškio. Byvainių kaimo 

pietryčiuose yra Švedkalnis, kuris kaip senkapis buvo įrašytas į archeologijos paminklų sąrašus. 

Pasakojama, kad „iš Byvainių balos esą išlįsdavęs aitvaras, panašus į kunigą“. Į šiaurės rytus nuo 

Byvainių kaimo teka Kačmilžio upelis. 

 
Byvainių kaimas 

 

Už 2,6 km prieisite Mielaičių kaimą. Mielaičiai – kaimas Joniškio rajono savivaldybėje, 

Kepalių seniūnijoje, 2 km į pietryčius nuo Kepalių, prie kelio Joniškis–Linkuva. Kaimas (Melayciu) 

1600 m. įrašytas Joniškio parapijos krikšto metrikų knygoje. 1916 m. šiame kaime atidaryta pradinė 

mokykla. 1921 m. pabaigoje ji veikė nuomojamose patalpose (64 mokiniai), po 1925 m. buvo 

uždaryta. Šioje mokykloje mokėsi rašytojas Jonas Avyžius. Mokyklos pastatas yra išlikęs, dabar tai 

gyvenamasis namas. 

 
Buvusi Mielaičių pradinė mokykla 

 

Piečiau kaimo telkšo Mielaičių tvenkinys, šiek tiek nukrypus nuo kelio, prie tvenkinio 

galima pailsėti ir pasigėrėti vandens paukščių gyvenimu, augalija. Mielaičių tvenkinys – 8 km į 

pietryčius nuo Joniškio. Jis susidarė užtvenkus Ašvinės upę (Virčiuvio intakas). Tvenkinio ilgis iš 

pietvakarių į šiaurės rytus – 1,25 km, plotis – iki 0,27 km. Yra 0,11 ha miškinga sala. Krantai žemi, 

apaugę siaura medžių ir krūmų juosta. Aplinkui plyti dirbami laukai. 



 
Mielaičių tvenkinys 

 

Kiek atokiau nuo tvenkinio įsikūrę kaimai: Mielaičiai, Linksmėnai, Mėdginai, Puslovis. 

Priėjus Mielaičius sukite kairėn ir kaimui pasibaigus prieisite Mėdginus. Mėdginai – 

kaimas Kepalių seniūnijoje, 8 km į pietryčius nuo Joniškio, prie Joniškio–Pašvitinio plento. Šiame 

kaime 1980 m. kasant bulvėms rūsį, buvo rastas Jono Kazimiero 1660-1666 šilingų lobis. Kaimas 

(Midginiu) įrašytas 1600 m. Joniškio parapijos krikšto metrikų knygoje.  

Mėdginuose gimė rašytojas Jonas Avyžius (1922-1999). Jo gimtąją sodybą rasite priėję 

Joniškio–Pašvitinio plentą,  pasukę dešinėn ir paėję kaimo taku pirmyn. 

 
Jono Avyžiaus gimtinė Mėdginuose 

 

2002 m. Jono Avyžiaus atminimui prie gimtojo namo pastatytas stogastulpis. Jo autorius 

tautodailininkas Rytis Čagus. 



 
Stogastulpis Jonui Avyžiui 

 

Aplankę Jono Avyžiaus gimtinę grįžkite 350 metrų atgal ir pasukite dešinėn link Paminklų 

dirbtuvių. Pakeliui praeisite didelį akmenį. 

 
Akmuo Mėdginų kaime 

 

1958 m. Lietuvos istorinių akmenų sąraše Joniškio kraštui atstovavo Mėdginų kaimo 

Kėkštakmenis. Jis buvo apylinkių pasididžiavimas, tačiau šeštajame dešimtmetyje Kėkštakmenis 

buvo susprogdintas. Ar nuotraukoje yra šio akmens liekanos nežinia.  

1893 m. Mėdginuose esantį didelį akmenį mini Matas Slančiauskas: „Mėdginų sodžiaus 

lauke, balose yra akmuo labai didelis. Tai tą velnias nešė ant Pašvitinio bažnyčios durų užversti, bet 

kai įėjęs į balas ir nuklimpęs, ir gaidys ėmęs giedoti – nespėjęs“. 

Eidami apie 2 km tiesiai prieisite Stoniūnų kaimą. Stoniūnai – kaimas (Stoniunow) įrašytas 

1601 m. Joniškio parapijos krikšto metrikų knygoje, įsikūręs centrinėje Joniškio rajono dalyje, 5 km 

į pietryčius nuo Joniškio. 



 
Stoniūnų kaimas 

 

Stoniūnai garsėja Nesąmonių sodyba, kuri traukia ne tik aplinkinių apylinkių žmones, bet 

ir turistus iš kito Lietuvos pakraščio. Sodybos šeimininkas savo rankomis padirbo ir apgyvendino 

maždaug 150 medinių deivių, angelų, šventųjų, dievų, politikų ir velnių.   

 
Nesąmonių sodyba 

 

Stoniūnuose yra išlikęs malūnas, kurio pastatymo data apie 1897-1908 m. Malūnas stovėjo 

prie dviejų kelių. Pietinėje malūno pusėje kelias vedė į Giminėnus, pietrytinėje į Mėdginus. Dabar 

abu keliai sunykę ir malūnas liko stovėti vidury laukų. Malūnas yra nenaudojamas, likusios tik 

mūrinės sienos. Prieiti prie malūno nėra paprasta, tai padaryti galima einant Pošupių kaimo Senąja 

gatve link Bučiūnų ir priėjus žvyrkelį pasukant į dešinę. Visiškai arti prie malūno prieiti galima, kol 

dar neužsėti ir laukai. 



 
Stoniūnų malūnas 

 

Malūnas pastatytas kiek neįprastai. Statinys nupjauto kūgio formos, pirmi du aukštai arba 

kiek daugiau nei pusė jo, pamūryta iš skaldytų ir lauko akmenų, likusi viršutinė dalis – iš raudonų 

plytų. Pastaroji dar buvo dengta skarda (likę jos fragmentai). Malūnas trijų aukštų su pusaukščiu. 

Pirmame aukšte dvejos durys, nukreiptos į šiaurės rytus ir pietvakarius. Vidaus sienos tinkuotos, 

gražiau tinkuota iš plytų mūrytoje dalyje. Visi perdengimai buvo mediniai. 

 
Stoniūnų malūnas 

 

Maždaug už 500 metrų nuo Stoniūnų prieisite Pošupių kaimą. Kaimas yra Saugėlaukio 

seniūnijoje, 6 km į pietryčius nuo Joniškio. Kaimas (Poszupiu) minimas 1599 m. Joniškio parapijos 

krikšto metrikų knygoje. 1913 m. nuomojamose patalpose atidaryta pradinė mokykla. 1932 m. 

pastatyta 2 aukštų mūrinė mokykla. Dabar buvusioje mokykloje įsikūrusi Pošupių kaimo 

bendruomenė. Pošupėse gražiai sutvarkyta poilsio zona, kiekvienais metais rugsėjo mėn. čia vyksta 

Sūrių šventė. 



 
Pošupių kaimas 

 

Eikite Ramybės gatve ir už 200 metrų prieisite Pošupių kaimo Šv. Jono Kentiečio 

koplyčią. Pošupių koplyčia – vieninteliai Lietuvoje šventajam Jonui Kantiečiui skirti maldos namai. 

Koplyčios pastatymo laikas nežinomas. Ji priklauso Joniškio parapijai. Iš kitų panašaus kryžminio 

plano bažnytėlių koplyčia išsiskiria ne tik stogo forma, bet ir ypatinga bokšto sienelių danga. 

Koplyčios bokštas šešiabriaunis, viršun laibėjantis, uždengtas pusrutulio formos kupolu. Koplyčią 

puošia keturi kryžiai-viršūnės, pagaminti 1939-1940 m. Pokario metais koplyčia apleista, o 1984 m. 

vasarą žmonių prašymu buvo perdažyta ir paruošta kaip šarvojimo salė, 1988 m. kovo mėn. 

koplyčia grąžinta tikintiesiems, vėl perdažyta iš lauko, o 1989 m. pakartotinai pašventinta. Kapinių 

vartai pastatyti XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. 

 
Pošupių Šv. Jono Kentiečio koplyčia 

 

Pošupių kapinėse palaidoti rašytojo Jono Avyžiaus tėvai Domicėlė ir Kazimieras Avižiai. 



 
Jono Avyžiaus tėvų kapas 

 

Žingsniuodami į vakarus Senąja g. praeisite Rukaičių kaimą. Kaimas yra Saugėlaukio 

seniūnijoje, 4 km į rytus nuo Joniškio. Kaimas (Rukayciow) įrašytas 1601 m. Joniškio parapijos 

krikšto metrikų knygoje. 1920 m. nuomojamose patalpose atidaryta pradinė mokykla (63 mokiniai). 

Ši mokykla panaikinta po 1925 m. 

Eikite tiesiai ir priėję Ramonų pl. sukite kairėn, tada žingsniuokite apie 2,5 km dviračių 

taku link Joniškio. Praeisite Joniškio žemės ūkio mokyklą. Mokykla pirmiesiems moksleiviams 

duris atvėrė 1987 m. rugsėjo mėn. 1 d. Šioje mokykloje ruošiami aukšto profesinio lygio žemės 

ūkio bei pramonės darbininkai ir verslo specialistai. Mokyklos aplinka gražiai sutvarkyta, ją puošia 

dekoratyviniai augalai, skulptūros.   

 
Joniškio žemės ūkio mokykla 

 

Toliau eikite Upytės g. ir maždaug už 1,5 km prieisite Sinagogų kompleksą (kairėje 

pusėje).  

Sinagogų kompleksą sudaro vasarinė „Baltoji“ ir žieminė „Raudonoji“ sinagogos. 

Restauruotos sinagogos tapo svarbiais miesto kultūriniais ir reprezentaciniais centrais. Raudonojoje 

sinagogoje atkurtas ir restauruotas unikalus interjeras – lubų puošyba, sienų tapyba, aron kodešas 

(hebr. – šventoji skrynia), kuriame būdavo saugomi Toros ritiniai. Sinagogoje įrengta ekspozicija 



„Joniškio krašto žydų istorija ir kultūra“, kuri reprezentuoja Joniškio žydų bendruomenės istoriją iki 

Antrojo pasaulinio karo. Baltojoje sinagogoje veikia ekspozicija, kurioje panaudojus modernias 

eksponavimo priemones, kūrybiškai perteikiama Joniškio istorinė raida, svarbiausieji miesto 

istorijos momentai. 

 
Joniškio sinagogų kompleksas 

 

Upytės g. paėję apie 40 metrų prieisite Joniškio  Švč. Marijos į dangų ėmimo bažnyčią. 

Dabartinė Joniškio bažnyčia pastatyta 1895-1901 metais. Tai didžiulis eklektinės architektūros, 

kryžminio plano pastatas, architektūros ir dailės paminklas. Bažnyčios architektas Karolis Eduardas 

Strandmanas, gimęs 1876 m. Švedijoje. Ji pastatyta 1895–1901 m. klebono Liudviko Šiaučiūno 

rūpesčiu. 

 
Joniškio  Švč. Marijos į dangų ėmimo bažnyčia 

 

Pasukite kairėn, praeikite Miesto a., paštą, tada pasukę į dešinę kirskite Šiaulių Senąją g., 

eikite Vilniaus g. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus Viešoji biblioteka bus kairėje. 



 
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka 

 

Bibliotekos darbo laiku kviečiame užsukti ir aplankyti rašytojo Jono Avyžiaus 

memorialinę ekspoziciją. 

 
Jono Avyžiaus memorialinė ekspozicija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maršrutas Nr. 5 

Joniškis – Byvainiai – Mielaičiai – Puslovis – Mėdginai – Pošupės – Joniškis 

 
Žygį pradėsite nuo Joniškio „Aušros“ gimnazijos Goeso g. 2, kurioje mokėsi rašytojas 

Jonas Avyžius. Gimnazija, viena garsiausių Šiaurės Lietuvos mokyklų, įsteigta 1919 m. Mokykla 

turėjo įvairius pavadinimus: „Joniškio vidurinioji II laipsnio pradedamoji mokykla“, „Joniškio 

vidurinioji mokykla“, „Pradinė aukštesnioji keturklasė mokykla“ ir kt. Joniškio Švietimo draugijos 

rūpesčiu 1936 m. rugsėjo mėn.  1 d. Tautinė vyriausybė įsteigė Joniškio valstybinę gimnaziją. 

Šviesa, Dorybė, Teisingumas teugdo tautai didvyrius – skelbia paminklinė lenta gimnazijos 

pirmajame aukšte. Švietimo ministro įsakymu 1936-09-01 savo veiklą pradeda Joniškio valstybinė 

gimnazija (pastatas iškilo bajoro S.Goeso (1884-1916) padovanotame 2 ha sklype). 

1995 m. gimnazijai suteiktas ,,Aušros“ vardas. 



 
Joniškio „Aušros“ gimnazija 

 

Sukite į miesto parką ir prieisite stogastulpį, skirtą Jonui Avyžiui. Stogastulpis sukurtas 

trečiajame Joniškio žemės ūkio mokyklos organizuotame medžio drožėjų plenere 2010 m. Jo 

autorius Algirdas Vaištaras įprasmino susimąsčiusį Joną Avyžių. 

 
Stogastulpis Jonui Avyžiui 

 

Sukite dešinėn link Žemaičių g. ir eikite per M. Mažvydo akligatvyje esantį skverelį link 

Vilniaus g. Kirskite Vilniaus g. ir eikite 400 metrų Latvių g., tada sukite kairėn į V. Kudirkos g. ir 

dešinėn Pašvitinio g. eikite tiesiai, kirskite aplinkkelį ir eikite link Beržininkų kaimo. 



 
Dviračių takas link Beržininkų kaimo 

 

Beržininkų kaimas yra Kepalių seniūnijoje, 2,5 km į pietryčius nuo Joniškio. Kaimas 

įsikūrė 1928 m. dvarininko Vlado Komaro išdalyto Noriūnų palivarko žemėse. 

 
Beržininkų kaimas 

 

Priėję Beržininkus sukite dešinėn į Ramybės g. Prieisite Joniškio naująsias kapines 

(Kepalių sen. Beržininkų km.). Kapinės veikia nuo 2007 m. 

 
Joniškio naujosios kapinės 



Už kapinių sukite kairėn ir prieisite Noriūnų kaimą. Kaimas įsikūręs Kepalių seniūnijoje, 3 

km į pietryčius nuo Joniškio. Kaimas (Norunu) užrašytas 1599 m. Joniškio parapijos krikšto 

metrikų knygoje, 1600 m. minimas Mykolas Noriūnas.  

Noriūnų žemės plyti nuo Audruvio upelio iki Kirienos, ribojasi su Šlapakiais ir 

Beržininkais. Prieškario laikais Noriūnuose gyveno stambių ūkininkų šeimos, visus jungė sava 

žemė, bendri darbai ir rūpesčiai. Kaimas nukentėjo nuo kolektyvizacijos ir melioracijos, užarta 

unikali vieta Beržynė, keliukas jungęs Šlapakius su Noriūnais, iš žemės tryškęs šaltinis Prūdupis. 

Su senaisiais žmonėmis išėjo ir kaimą saugoję senieji kryžiai. Šiandien liko vos keturios sodybos, 

lyg paminklas stovi senas didelis kaštonas. 

 
Noriūnų kaimas 

 

Kelias į Mėdginus neveda pro patį kaimą, tačiau žygiai tuo ir patrauklūs, kad visada galima 

išsukti iš kelio ir aplankyti sudominusią vietą. 

Eidami tiesiai maždaug už 2 km praeisite Byvainių senasias kapines, kuriose auga sena 

išsikerojusi obelis, savo išsiraizgiusiu kamienu primenanti egzotiškų šalių savanų medžius. 2015 m. 

pastatytas stogastulpis, kurio autorius Martynas Putna. Kapinės yra vidury užartų laukų, tad prie jų 

prieiti galima tik tada, kai neužsėti laukai. 

 
Byvainių senosios kapinės 

 
Dar šiek tiek pažingsniavę keliu prieisite Byvainius. Kaimas bus dešinėje kelio kelio 

pusėje. Byvainiai įsikūrę Kepalių seniūnijoje, 5 km į pietryčius nuo Joniškio. Byvainių kaimo 



pietryčiuose yra Švedkalnis, kuris kaip senkapis buvo įrašytas į archeologijos paminklų sąrašus. 

Pasakojama, kad „iš Byvainių balos esą išlįsdavęs aitvaras, panašus į kunigą“. Į šiaurės rytus nuo 

Byvainių kaimo teka Kačmilžio upelis. 

 
Byvainių kaimas 

 

Už 2,6 km prieisite Mielaičių kaimą. Mielaičiai – kaimas Joniškio rajono savivaldybėje, 

Kepalių seniūnijoje, 2 km į pietryčius nuo Kepalių, prie kelio Joniškis–Linkuva. Kaimas (Melayciu) 

1600 m. įrašytas Joniškio parapijos krikšto metrikų knygoje. 1916 m. atidaryta pradinė mokykla. 

1921 m. pabaigoje ji veikė nuomojamose patalpose (64 mokiniai), o po 1925 m. buvo uždaryta. 

Šioje mokykloje mokėsi rašytojas Jonas Avyžius. Mokyklos pastatas yra išlikęs, dabar tai 

gyvenamasis namas. 

 
Buvusi Mielaičių pradinė mokykla 

 

Kirtę kaimo gatvę eikite toliau link Mielaičių tvenkinio. Tvenkinys yra 8 km į pietryčius 

nuo Joniškio. Jis susidarė užtvenkus Ašvinės upę (Virčiuvio intakas). Tvenkinio ilgis iš pietvakarių 

į šiaurės rytus – 1,25 km, plotis – iki 0,27 km. Yra 0,11 ha miškinga sala. Krantai žemi, apaugę 

siaura medžių ir krūmų juosta. Aplinkui plyti dirbami laukai. 



 
Mielaičių tvenkinys 

 

Praėję tvenkinį eikite tiesiai apie 1,7 km ir pasukite kairėn. Prieisite Puslovio kaimą. 

Puslovis – vos keturių vienkiemių gyvenvietė Joniškio rajono savivaldybės paribyje, 4 km į 

pietryčius nuo Kepalių, prie kelio Joniškis–Linkuva. Tai labai senas, bet visada ir buvęs nedidelis 

kaimas. Pradžią kaimui davė 1905 m. Mėdginus nusiautęs didžiulis gaisras. Kur prasideda ir kur 

baigiasi Puslovis nėra jokių ženklų. Akis užkliuva už didelio raudonų plytų namo ir ne ką mažesnio 

ūkinio pastato. Namas pastatytas daugiau nei prieš šimtą metų. Prie pat plento šiuolaikiškai 

atnaujintas didelis namas, bet ūkiniai pastatai dar mena tarpukarį – storasieniai, drėbti iš molio, į 

žemę įgilintu, puikiai produktus saugančiu rūsiu. Pro kaimą teka Skardupis.   

 
Puslovio kaimas 

 

Priėję Joniškis–Linkuva kelią pasukite kairėn. Maždaug už 2 km pasieksite Mėdginus – 

rašytojo Jono Avyžiaus gimtinę. 



 
Mėdginų kaimas 

 

Mėdginai – kaimas Kepalių seniūnijoje, 8 km į pietryčius nuo Joniškio, prie Joniškio– 

Pašvitinio plento. 1980 m. kasant bulvėms rūsį, čia rastas Jono Kazimiero 1660-1666 šilingų lobis. 

Kaimas (Midginiu) įrašytas 1600 Joniškio parapijos krikšto metrikų knygoje.  

Mėdginuose gimė rašytojas Jonas Avyžius (1922-1999). Jo gimtąją sodybą rasite kairėje 

kelio pusėje. 

 
Jono Avyžiaus gimtinė Mėdginuose 

 

2002 m. Jono Avyžiaus atminimui prie gimtojo namo pastatytas stogastulpis. Jo autorius 

tautodailininkas Rytis Čagus. 



 
Stogastulpis Jonui Avyžiui 

 

Aplankę Jono Avyžiaus gimtinę toliau eikite apie 350 metrų ir sukite dešinėn link 

Paminklų dirbtuvių. Pakeliui praeisite didelį akmenį. 

 
Akmuo Mėdginų kaime 

 

1958 m. Lietuvos istorinių akmenų sąraše Joniškio kraštui atstovavo Mėdginų kaimo 

Kėkštakmenis. Jis buvo apylinkių pasididžiavimas, tačiau šeštajame dešimtmetyje Kėkštakmenis 

buvo susprogdintas.  Ar nuotraukoje yra šio akmens liekanos nežinia.  

1893 m. Mėdginuose esantį didelį akmenį mini ir Matas Slančiauskas: „Mėdginų sodžiaus 

lauke, balose yra akmuo labai didelis. Tai tą velnias nešė ant Pašvitinio bažnyčios durų užversti, bet 

kai įėjęs į balas ir nuklimpęs, ir gaidys ėmęs giedoti – nespėjęs“. 

Eidami tiesiai apie 2 km prieisite Stoniūnų kaimą. Stoniūnai – kaimas (Stoniunow) įrašytas 

1601 m.  Joniškio parapijos krikšto metrikų knygoje, įsikūręs centrinėje Joniškio rajono dalyje, 5 

km į pietryčius nuo Joniškio. 



 
Stoniūnų kaimas 

 

Stoniūnai garsėja Nesąmonių sodyba, kuri traukia ne tik gretimų apylinkių žmones, bet ir 

turistus iš kito Lietuvos pakraščio. Sodybos šeimininkas savo rankomis padirbo ir apgyvendino 

maždaug 150 medinių deivių, angelų, šventųjų, dievų, politikų ir velnių.   

 
Nesąmonių sodyba 

 

Stoniūnuose yra išlikęs malūnas, kurio pastatymo data apie 1897-1908 m. Malūnas stovėjo 

prie dviejų kelių. Pietinėje malūno pusėje kelias vedė į Giminėnus, pietrytinėje į Mėdginus. Dabar 

abu keliai sunykę ir malūnas liko stovėti vidury laukų. Malūnas yra nenaudojamas, likusios tik 

mūrinės sienos. Prieiti prie malūno nėra paprasta, tai padaryti galima einant Pošupių kaimo Senąja 

g. link Bučiūnų, priėjus žvyrkelį pasukant dešinėn. Prie pat malūno prieiti galima, kai dar neužsėti 

laukai. 



 
Stoniūnų malūnas 

 

Malūnas pastatytas kiek neįprastai. Statinys nupjauto kūgio formos, pirmi du aukštai arba 

kiek daugiau nei pusė jo, pamūryta iš skaldytų ir lauko akmenų, likusi viršutinė dalis – iš raudonų 

plytų. Pastaroji dar buvo dengta skarda (likę jos fragmentai). Malūnas trijų aukštų su pusaukščiu. 

Pirmame aukšte dvejos durys, nukreiptos į šiaurės rytus ir pietvakarius. Vidaus sienos tinkuotos, 

gražiau tinkuota iš plytų mūrytoje dalyje. Visi perdengimai buvo mediniai. 

 
Stoniūnų malūnas 

 

Praėję Stoniūnus maždaug už 500 metrų prieisite Pošupių kaimą.  Kaimas yra Saugėlaukio 

seniūnijoje, 6 km į pietryčius nuo Joniškio. Kaimas (Poszupiu) minimas 1599 m. Joniškio parapijos 

krikšto metrikų knygoje. 1913 m. nuomojamose patalpose buvo atidaryta pradinė mokykla. 1932 m.  

pastatyta 2 aukštų mūrinė mokykla. Dabar buvusioje mokykloje įsikūrusi Pošupių kaimo 

bendruomenė. Pošupėse gražiai sutvarkyta poilsio zona, kiekvienais metais rugsėjo mėn. čia vyksta 

Sūrių šventė. 



 
Pošupių kaimas 

 

Eikite Ramybės gatve ir už 200 metrų prieisite Šv. Jono Kentiečio koplyčią. Pošupių 

koplyčia – vieninteliai Lietuvoje šventajam Jonui Kantiečiui skirti maldos namai. Koplyčios 

pastatymo laikas nežinomas. Ji priklauso Joniškio parapijai. Iš kitų panašaus kryžminio plano 

bažnytėlių koplyčia išsiskiria ne tik stogo forma, bet ir ypatinga bokšto sienelių danga. Koplyčios 

bokštas šešiabriaunis, viršun laibėjantis, uždengtas pusrutulio formos kupolu. Koplyčią puošia 

keturi kryžiai-viršūnės, pagaminti 1939-1940 m. Pokario metais koplyčia apleista, o 1984 m. vasarą 

žmonių prašymu buvo perdažyta ir paruošta kaip šarvojimo salė, 1988 m. kovo mėn. koplyčia 

grąžinta tikintiesiems, vėl perdažyta iš lauko, o 1989 m. pakartotinai pašventinta. Kapinių vartai 

pastatyti XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. 

 
Pošupių Šv. Jono Kentiečio koplyčia 

 
Pošupių kapinėse palaidoti rašytojo Jono Avyžiaus tėvai Domicėlė ir Kazimieras Avižiai. 



 
Jono Avyžiaus tėvų kapas 

 

Žingsniuokite į vakarus Senąja g., kol prieisite Rukaičių kaimą. Kaimas yra Saugėlaukio 

seniūnijoje, 4 km į rytus nuo Joniškio. Kaimas (Rukayciow) įrašytas 1601 m.  Joniškio parapijos 

krikšto metrikų knygoje. 1920 m. nuomojamose patalpose atidaryta pradinė mokykla (63 mokiniai). 

Mokykla panaikinta po 1925 m.  

Eikite tiesiai, o priėję Ramonų pl. sukite kairėn ir žingsniuokite apie 2,5km dviračių taku 

link Joniškio. Praeisite Joniškio žemės ūkio mokyklą. Mokykla pirmiesiems moksleiviams duris 

atvėrė 1987 m. rugsėjo mėn. 1 d. Šioje mokykloje ruošiami aukšto profesinio lygio žemės ūkio bei 

pramonės darbininkai ir verslo specialistai. Mokyklos aplinka gražiai sutvarkyta, ją puošia 

dekoratyviniai augalai, skulptūros.   

 
Joniškio žemės ūkio mokykla 

 

Toliau eikite Upytės g. ir maždaug už 1,5 km prieisite Sinagogų kompleksą (kairėje 

pusėje). 

Sinagogų kompleksą sudaro vasarinė „Baltoji“ ir žieminė „Raudonoji“ sinagogos. 

Restauruotos sinagogos tapo svarbiais miesto kultūriniais ir reprezentaciniais centrais. Raudonojoje 

sinagogoje atkurtas ir restauruotas unikalus interjeras – lubų puošyba, sienų tapyba, aron kodešas 

(hebr. – šventoji skrynia), kuriame būdavo saugomi Toros ritiniai. Sinagogoje įrengta ekspozicija 



„Joniškio krašto žydų istorija ir kultūra“, kuri reprezentuoja Joniškio žydų bendruomenės istoriją iki 

Antrojo pasaulinio karo. Baltojoje sinagogoje veikia ekspozicija, kurioje panaudojus modernias 

eksponavimo priemones, kūrybiškai perteikiama Joniškio istorinė raida, svarbiausieji miesto 

istorijos momentai. 

 
Joniškio sinagogų kompleksas 

 

Upytės g. paėję apie 40 metrų prieisite Joniškio Švč. Marijos į dangų ėmimo bažnyčią. 

Dabartinė Joniškio bažnyčia pastatyta 1895-1901 metais. Tai didžiulis eklektinės architektūros, 

kryžminio plano pastatas, architektūros ir dailės paminklas. Bažnyčios architektas Karolis Eduardas 

Strandmanas, gimęs 1876 m. Švedijoje. Ji pastatyta 1895–1901 m. klebono Liudviko Šiaučiūno 

rūpesčiu. 

 
Joniškio  Švč. Marijos į dangų ėmimo bažnyčia 

 

Pasukite kairėn, praeikite Miesto a., paštą, pasukę į dešinę kirskite Šiaulių Senąją g., eikite 

Vilniaus g. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus Viešoji biblioteka bus kairėje. 



 
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka 

 

Bibliotekos darbo laiku kviečiame užsukti ir aplankyti rašytojo Jono Avyžiaus 

memorialinę ekspoziciją. 

 
Jono Avyžiaus memorialinė ekspozicija 
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