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1. Biržų pilis. 2020 m. minėjome 400-ąsias kunigaikščio Boguslavo Radvilos 
gimimo metines. Boguslavas Radvila – paskutinis iš Biržų-Dubingių Radvilų šakos kilęs 
vyriškos lyties palikuonis. Gimė Gdanske 1620-05-03. Tais pačiais metais neteko tėvo 
Jonušo Radvilos ir iki aštuonerių metų augo su motina Elžbieta Sofija Brandenburgiete 
ne Lietuvoje. Nors ir gyvendamas Karaliaučiuje, Boguslavas Radvila rūpinosi dėl karų 
neužbaigtos Biržų tvirtovės atstatymu. 1655 m. mirus pusbroliui  Jonušui tapo jo 
vienintelės dukters Onos Marijos globėju, vėliau ir sutuoktiniu. 1667 m. su Ona Marija 
susilaukė dukters Liudvikos Karolinos Radvilaitės. Boguslovas Radvila staiga mirė 
1669-12-31. Palaidotas Karaliaučiaus miesto katedroje. Testamentu Biržų kunigaikštystę 
paliko dukrai Liudvikai Karolinai Radvilaitei.
2. Stogastulpis Biržų krašto tremtinių atminimui. 
Autorius tautodailininkas Algirdas Butkevičius. Per trėmimus 1941, 1945, 1948, 1949, 
1951 metais iš dabartinio Biržų rajono buvo ištremta apie 4000 žmonių.
3. Siaurojo geležinkelio kompleksas. 
Siaurasis geležinkelis Lietuvoje pradėtas tiesti 1898 m. O 1920-1938 m. buvo 
perorganizuotas ir pritaikytas nepriklausomos Lietuvos ūkio struktūrai. 1922 m. Šiaulių-
Pasvalio siaurojo geležinkelio ruožas buvo pratęstas iki Biržų.1937-1938 m. Biržuose 
pastatytas depo pastatas ir kiti geležinkelio aptarnavimui reikalingi įrengimai. 
4. Klausučių piliakalnis (Velnio Pilis). Piliakalnis apjuostas 7–8 m. pločio, 1 m gylio 
grioviu. Šlaitai statūs, 5 m aukščio, kai kur apardyti apkasų.
5. Klausučiai – Naradava.Klausučiai Biržų kunigaikštystės kaimas, 1641 m. 13 valakų 
(apie 273 ha) kaimas priklausė Naradavo palivarkui. XVI a. pb. Naradavo palivarkas su 
dvaru atiteko į Radvilų rankas. XVII a. inventoriuose palivarkas figūruoja kaip viena 
stambesnių Biržų kunigaikštystės valdų.
6. Balandiškių (Pabiržės) dvaras.
XVII a. dvaras priklausė Rastauskams (lenk. Rostowski), tai buvo stambiausi žemvaldžiai 
Pabiržės apylinkėse. Nuo jų vardo net ir Pabiržė buvo vadinama Rastauskyne. XVIII a. 
dvaras jau priklausė Barauskams (Borovskiams, lenk. Borowski). Tikėtina, jog Teklė 
Komorowska-Borowska (1789–1865)  XIX a. pradžioje tekėdama už grafo Komorovskio 
kaip kraitį naujai giminei atnešė Balandiškių (Pabiržės)  dvarą.
7. Borovskių šeimos antkapinis paminklas. Senosiose Pabiržės kapinėse yra 
Salomėjos Borowskos (1821-1864) ir Teklės Komorowskos-Borowskos (1789-1865) 
antkapiai.  
8. Pabiržė - Biržų kunigaikštystės Parovėjos palivarko kaimas, minimas nuo XVI 
a. pradžios.  XVII a. kaimą sudarė 11 valakų (231 ha), buvo malūnas ir karčema. 
Šiandien – miestelis, kurį puošia mūrinė Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčia (1910 m.), 
XVIII a. vėlyvojo baroko architektūros ansamblis (1772 m. statyta varpinė, buvusi 
klebonija, sandėlis).
9. Likėnai: parkas, reabilitacijos ligoninė, Smardonės šaltinis. 
Smardonės šaltinio gydomasis poveikis žinomas nuo seno, o pirmoji gydykla ir 
kunigaikščių Radvilų pirtys veikė dar XVI a. pb. XIX a. pr. fizikochemikas Teodoras 
Grotusas ištyrė Likėnų mineralinio vandens chemijos sudėtį ir konstatavo jų gydomąją 
vertę. XIX a. pb. Biržų gydytojas Liudvikas Chodakauskas Likėnų dvaro teritorijoje 
įrengė viešbutį ir gydyklos pastatą – pradėjo veikti kurortas. 
10. Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis: šachtinio tipo smegduobė Karvės ola, 
Gojelis – karstinių įgriuvų parkas, Mantagailiškio dvaro sodybos vieta, bei XIX a. rūmų 
liekanos. Karajimiškio laukuose karstinių įgriuvų tankumas didžiausias – daugiau kaip 
200 vnt. kvadratiniame kilometre.

11. Gulbinėnų dvaro sodyba. Dauguma dabar stovinčių pastatų buvo pastatyti XIX a. pabaigoje, kai dvarą valdė bajorai Vereščinskiai (Wereszczynski). 1924 
m. lapkričio 24 d. dvaro centras su 12 ha žemės sklypu paskiriamas savanoriui, vienam žymiausių Nepriklausomybės kovų karininkų, generolui Kazimierui 
Ladigai (1894-1941). Šis vėliau išsinuomojo ir ilgainiui įsigijo dar keliasdešimt hektarų pavyzdiniam ūkiui kurti ir persikėlė su šeimyna į Gulbinėnus. Generolas su 
žmona siekė dvarą paversti viso miestelio centru. Nutiesti, sutvarkyti keliai, iškilo paštas, kalvė, pieninė, įrengtas malūnas.
12. Daučkėnų dvaro sodybos rūmai. Dvaro sodyba kūrėsi XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje. 
13. Gerkiškių paminklas. Paminklas šioje vietoje užkastų 1944–1954 m. Pabiržės, Gerkiškių ir Krinčino apylinkėse žuvusių Dariaus ir Girėno bei Biržų rinktinių 
Alfonso Antanaičio, Jono Krivicko, Stanislovo Naudžiaus, Kazimiero Sribikės (Srebikės), Petro Tupėno–Ąžuolo, Vytauto Šato, Kenzulio, Juozapo Kripaičio ir Vyčio 
apygardos Pilėnų tėvūnijos Jono Serbiko-Mozės, Povilo Žilio-Klevo būrių partizanų bei Pabiržės valsčiaus NKVD–MVD–MGB poskyryje nužudytų suimtų gyventojų 
atminimui. Atidengtas 1992 m. lapkričio 1 d.


