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MIESTELIAI

VENTOS
MIESTAS
P ARENGË D ONATAS TYTUVA

Ventos miesto herbas.
Dailininkas Raimondas
Miknevièius

Venta – miesto statusà turintis to paties pavadinimo, deðiniajame Ventos upës krante suformuotas seniûnijos centras. Ventos upë
teka pietiniu ir vakariniu jo pakraðèiu. Ðios upës vardu pavadintas
ir miestas. Nuo èia iki Viekðniø – 12 km, iki Papilës – 9 km. Prie
miesto prigludæs ir to paties pavadinimo kaimas. Miestas áeina á
Ventos regioninio parko teritorijà. Ðiose vietose daug klinties (kalkakmenio) atsargø.
Mieste veikia dvi seniûnaitijos (Ventos miesto ir „Draugystës“).
Bene labiausiai ðá miestelá yra iðgarsinusi liaudiðkos muzikos kapela „Ventukai“ (vadovas Dievinas).
Yra iðlikæ þiniø, kad 1864–1904 m. Ventos miesto teritorijoje vaikus raðto mokë Purviø II kaimo gyventojas siuvëjas, daraktorius
Slabys bei Þerkðèiø kaimo gyventojas daraktorius Jaraminas.
1907 m. Purviø kaime buvo atidaryta liaudies mokykla, kurià
lankë 20 mokiniø. Jø mokytojas buvo Jokubauskas.
1907–1939 m. èia nuolat mokydavosi apie 40 vaikø. Dirbo A. Volkuvienë ir Þukauskaitë. Ið pradþiø mokykla veikë privaèiame name, vëliau buvo perkelta á geleþinkelio stoèiai priklausiusá namà,
kuris iki ðiol tebestovi netoli stoties.
1877 m. pradëjo veikti sujungtas Liepojos–Romnø geleþinkelis.
Jo atkarpa ëjo ir pro ðiaurinæ Ventos dalá.
1935 m. dabartinëje miesto teritorijoje pradëjo veikti kalkiø degykla
AB „Kalkës“. Tuo metu èia veikë dvi degyklos ir buvo iðdegama
daugiau negu vienas treèdalis visø Lietuvoje panaudojamø kalkiø.
Pokario metais uþ 6 km nuo miesto pastatytas Ventos statybiniø
medþiagø kombinatas. Èia pradëtas gaminti ðiferis, silikatinës plytos, bitumo plytelës, kitos statybinës medþiagos.
1949 m. Purviø pradinë mokykla reorganizuota á septynmetæ.
Èia tuo metu buvo 120 mokiniø, dirbo 14 mokytojø. 1949–1956 m.
mokyklai vadovavo Kazimieras Rakauskas, 1956–1958 m. – Stasys Stulpinas, 1958–1967 m. – Vladislava Lujytë, 1967–1969 m. –
Julija Timinskienë, 1969–1976 m. – Kazimieras Daukða, 1976–
1980 m. – Vytautas Balèiûnas, 1980–1986 m. – Petrovinas Boèkus,
1986–1997 m. – Apolinaras Nicius, nuo 1997 m. mokyklos vadovu
tapo Voldemaras Kuodys. 1954 m. Purviø septynmetë mokykla re-

organizuota á priauganèià Dabikinës vidurinæ mokyklà. Ji veikë trijuose pastatuose. Èia dirbo 14 mokytojø, mokyklai vadovavo direktoriumi K. Rakauskas, mokësi 240 mokiniø. 1957 m. mokykla iðleido pirmàjà abiturientø laidà.
1960 m. duris atvërë Dabikinës vidurinës mokyklos naujas pastatas. Tuo metu mokyklos direktore dirbo V. Lujytë.
1961 m. duris atvërë daugelá kartø reorganizuota, iki ðiol veikianti Ventos biblioteka.
1966 m. buvo sujungti Bauskos ir Purviø II kaimai, o jø teritorija
pavadinta Ventos darbininkø gyvenviete.
1966 m. Dabikinës vidurinë mokykla pavadinta Ventos vidurine mokykla.
1972 m. pastatytas Ventos vidurinës mokyklos trijø aukðtø
priestatas.
1978 m. balandþio 18 d. Akmenës rajono Ventos darbininkø
gyvenvietei suteiktas miesto tipo gyvenvietës statusas.
1979 m. Ventoje buvo 3 240 gyventojai, 1989 m. – 3 827,
2001 m. – 3 412.
1991 m. Ventos vaikø darþelio pastate pradëjo veikti Ventos
katalikø baþnyèia.
1995 m. Ventos darbininkø gyvenvietei suteiktas miesto statusas.
Nuo 1995 m. Venta – Akmenës rajono savivaldybës Ventos
seniûnijos centras.
1999 m. rugpjûèio 9 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu
patvirtintas Ventos miesto herbas (dailininkas Raimondas Miknevièius).
2004 m. iðlieti pradëtos statyti Ventos katalikø baþnyèios pamatai.
2008 m. Ventos vidurinë mokykla reorganizuota á Ventos gimnazijà. Joje dabar dirba apie 50 pedagogø.
2009 m. pastatyta Ventos Ðvè. Mergelës Marijos Nekaltojo Prasidëjimo baþnyèia. Tai ryðkiausias architektûrinis akcentas mieste. Ji dar vadinama ir Lietuvos tûkstantmeèio baþnyèia, nes tais
metais, kai buvo paþymimas Lietuvos vardo pirmojo paminëjimo
raðytiniuose ðaltiniuose tûkstantmetis, Lietuvoje uþbaigta statyti tik
viena baþnyèia ir tai buvo Ventoje. Ðios baþnyèios statybà dosniai
rëmë koncerno „Lukoil Baltija“ prezidentas Ivanas Paleièikas, jo
þmona Birutë bei kiti jø ðeimos nariai.
Ventos seniûnijai priklauso Ventos miestas ir 7 kaimai: Aviþliai,
Paðilë, Purviai, Ventos, Varvedþiø, Þerkðèiø. Daugiausia gyventojø
yra susitelkæ Ventos mieste ir Ventos kaime.
2009 m. mieste ásteigtos 4 seniûnaitijos: „Draugystës“ (Stoties
g., Draugystës g., Ðaltiniø g., Geleþinkelio g., P. Cvirkos g., Akenës
g., Auðros g., Gedimino g., Papilës g., Eglesiø g., Liepø g., S. Daukanto g., Sodø g., Statybininkø g., Àþuolo skg., Paeglesiø k., Paðilës
k., Vervedþiø k.), Ventos kaimo (Ventos kaimas), Ventos miesto
(Ventos g., Bausko g., Þemaièiø g., Topoliø g., Tilto g.), Þerkðèiø
(Þerkðèiø, Purviø, Aviþliø kaimai).

Þemaitija. Danutës Mukienës nuotrauka
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