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BATAKIAI
P A R E N G Ë J U R G I S ÞELVYS
Batakiø herbas.
Dailininkas Juozas Galkus
Nuotraukos Danutës Mukienës

Batakiai – vienas ið Tauragës rajono seniûnijø centrø, ásikûræs
aukðtame Anèios (deðiniojo Jûros-Ðeðuvies intako) deðiniajame
krante, prie senojo Tilþës–Rygos kelio ir uþtvenkto Ûkio upelio. Nuo
Tauragës iki Batakiø – 20 kilometrø. 3 km nuo miestelio – geleþinkelis Tilþë–Radviliðkis. Ið viso ðioje seniûnijoje gyvena apie 1 800
þmoniø, daugiausiai – Batakiuose (apie 300).
Miestelyje (jo pietinëje dalyje, Anèios ir Ûkio upeliø santakoje)
dunkso Batakiø piliakalnis. Jis vietiniø gyventojø daþnai Pilute, Pilaite, Ðvedø kalnu vadinamas. Tai valstybës saugomas archeologijos paminklas. Spëjama, kad ant jo kadaise stovëjo pilies-slëptuvës paskirtá turëjusi Þemaièiø Aukaimio pilis. Jà kryþiuoèiai sunaikino 1328–1329 m. vykusiø puolimø metu. Po ðiø ávykiø pilis nebebuvo atstatoma. Ðiø vietø istorinæ reikðmæ mums primena tik graþiai tvarkoma piliakalnio teritorija. Yra iðlikæ þiniø, kad ðiose vietose, ties Aukaimiu, 1345 m. vykusiame mûðyje kryþiuoèiai áveikë
Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Algirdo vadovaujamà kariuomenæ. Vëlesniais metais èia gyveno paskutinysis Kriviø Krivaitis Gintautas –
jis ðiose vietose ásikûrë po to, kai 1387 m. Lietuvoje buvo ávesta
krikðèionybë.
Batakiø seniûnijos teritorijoje yra 32 kaimai. Dalis jø jau iðtuðtëjæ. Tai Karteniai, Karklotë, Santakai, Ðidagiai, Uþðeðuviai.
Legendos pasakoja, kad ant Batakiø kalno yra stovëjæs dvaras.
Jo ðeimininkai buvæ labai gobðûs, todël vienà dienà jø dvaras skradþiai þemën prasmegæs.

Ðalia piliakalnio, pietinëje jo pusëje, uþ pylimo griovio, yra
buvusios senovës gyvenvietës teritorija.
Batakiø gyvenvietë pradëjo formuotis XV–XVI a. pradþioje ir ið
pradþiø pretendavo á vienà svarbiausiø ðio regiono centrø.
Ðiandien Batakiø miestelis – urbanistikos paminklas. Jo planas linijinis, centrinë aikðtë grásta akmenimis. Tokia gyvenvietë
èia susiformavo XVI a. II pusëje. Nuo to laiko planas nedaug kuo
pasikeitë.
Batakiai raðytiniuose ðaltiniuose pradedami minëti jau XV a. I p. –
1448 metais.
XIII–XV a. ðias apylinkes nuolat alindavo kryþiuoèiai.
1503 m. raðytiniuose ðaltiniuose pradedamas minëti Batakiø
dvaras. Yra pagrindo manyti, kad jis buvo ákurtas XIV amþiuje.
XVI a. dvarà valdë Chrþastauskiai.
1509 m. geguþës 31 d. Trakø kaðtelionas, Þemaièiø seniûnas
Stanislovas Jonaitis Kæsgaila Batakiø baþnyèiai suteikë fundacijà.
S. J. Kæsgailos lëðomis pastatyta baþnyèia turëjo Ðvè. Trejybës,
Ðv. Onos, Trijø karaliø, Ðventøjø Stanislovo, Mikalojaus, Kotrynos
ir Barboros titulus. Pirmasis èia dirbæs kunigas buvo Jonas.
1528 m. Batakiai buvo valsèiaus centras.
1529–1567 m. Batakiai buvo Lietuvos privilegijuotø miestø sàraðe.
1551 m. Batakius savo laiðke Prûsijos kunigaikðèiui Albrechtui
mini Martynas Maþvydas. Jis raðo, kad Ragainës parapijieèiai dalyvauja kitoje Nemuno pusëje, ávairiose katalikø baþnyèiose vykstanèiuose atlaiduose, tarp jø ir Batakiuose, kur rengiama Ðv. Onos ðventë.
XVI a. II p. Batakiø Romos katalikø baþnyèia paþymëta tuo laikotarpiu darytame gyvenvietës plane.
1567 m. Seimas Batakiams nurodë á iþdà mokëti 8 kapas graðiø
sidabrinës mokesèio.
1578 m. Batakiø seniûnu buvo Jonas Bonifacas Pacas.
1585 m. Batakiø ðeimininkais tapo Magdalena ir Jonas Ðemetos. Tais metais Batakiø klebonu dirbo Albertas.
1589 (1599 ?) Batakiuose klebono pareigas ëjo Jokûbas Ilinskis,
o 1613 m. – klebonas Valentinas Venckevièius.
XVII a. pr. Batakiuose pastatyta nauja (antroji) baþnyèia (kai ku-

Batakiai prie uþtvenkto Ûkio upelio

Þ EMAITIJOS

19

MIESTELIAI

Virðuje – Batakiø piliakalnis, deðinëje – laipteliai ant Batakiø piliakalnio

riuose raðytiniuose ðaltiniuose nurodoma, kad 1614 m. senoji medinë buvo perstatyta ir padidinta). 1614 m. ði baþnyèia konsekruota.
Yra iðlikæs 1621 m. vasario 16–17 d. Batakiø baþnyèios apraðymas.
1631 m. Batakiuose klebono pareigas neseniai buvo pradëjæs eiti
Dovydas Milkontas. Vëliau jis buvo Skilandþiø baþnyèios klebonas.
1637 m. Batakiø klebonu jau dirbo Kristupas Stðalkovskis.
1641 m. Batakiø klebonui priklausë kelios karèemos.
1644 m. prie Batakiø baþnyèios pastatyta ðpitolë.
1648 m. Batakiuose veikë parapijos mokykla.
(Nukelta á 20 p.)

Batakiø piliakalnis
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Nuotraukose: dabartinë Batakiø ðv. Onos Marijos Motinos katalikø baþnyèia (senoji 1823 m.
pastatyta varpinë su 1989 m. pristatyta baþnyèia)

1970 m. sudegusios Batakiø katalikø baþnyèios didysis altorius
ir vargonai 1966 m. Meèislovo Sakalausko nuotraukos

(Atkelta ið 19 p.)
1663 m. Batakiø klebonu tapo Simonas Ambrazevièius.
Apie 1669 m. Batakiø klebonu pradëjo dirbti Kazimieras Kosakovskis.
1680 m. Batakiuose gyveno 36 ðeimos.
1691 m. Batakiø baþnyèioje ásteigta Ðv. Onos brolija.

XVII a. pab. Batakiø parapijos klebono pareigas ëjo Martynas Jakðevièius (?), kuris
kaip ðios parapijos klebonas
raðytiniuose ðaltiniuose minimas 1694–1697 m., o XVIII a.
pr. – Laurynas Butminas.
1709–1721 m. Batakiø klebonas buvo Mykolas Gronskis.
Nuo 1724 m. Batakiuose vykdavo savaitiniai turgûs.
1733 m. Batakiø seniûnas
buvo Lietuvos iþdininkas Jonas
Adakauskas.
Nuo 1740 m. Batakiai buvo
dekanato centras, po 1927 m.
pertvarkymø dekanato centras
perkeltas á Tauragæ.
Rusø caras Batakius 50-èiai
metø buvo atidavæs Mirskiams. Ið Mirskiø dvaras perëjo valdþios þinion.
Prieð 1747-uosius metus
Batakiø parapijoje klebono
pareigas ëjo Juozapas Grincevièius. 1755 m. Batakiø parapijos kamendorius buvo
Juozapas Þelvovièius.
1755 m. gyvenvietëje prie
baþnyèios jau stovëjo klebonija ir varpinë. Klebonija buvo
pasukta galu á ðiauræ, uþ jos –
sena karèema („ðinkas“) ir neseniai pastatytas bravoras.
Varpinë, ðpitolë, baþnyèia ir
klebonija buvo medinës.

Virðuje – sudegusios Batakiø katalikø
baþnyèios sakykla 1966 m. Meèislovo
Sakalausko nuotrauka. Apaèioje – kryþius
dabartinës Batakiø baþnyèios ðventoriuje.
Danutës Mukienës nuotrauka
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Batakiø ðv. Onos Marijos Motinos baþnyèia nuo varpinës pusës

Nauja Batakiø ðv. Onos Marijos Motinos baþnyèia ir ðpitolë buvo
pastatyta 1766–1768 m., klebonu dirbant Juozapui Nementovskiui
(kai kuriuose raðytiniuose ðaltiniuose nurodoma, kad tais metais
baþnyèia buvo tik perstatyta). Batakiø baþnyèia garsëjo barokinio stiliaus puoðyba ir ilgà laikà buvo rodoma kaip seniausias liaudiðkojo
baroko pavyzdys Lietuvoje. Centriniame baþnyèios altoriuje buvo ið
medþio XV–XVI a. padaryta ðv. Onos horeljefinë kompozicija. Ði baþnyèia sudegë 1970 m. vasarà (teigiama, kad buvo padegta).
1774 m. Batakiø parapijai priklausë 2 269 tikintieji. Tais metais
Batakiø parapijos klebono pareigas perëmë Laurynas Butminas. Tø
paèiø metø geguþës mënesá klebonu jau dirbo Kazimieras Kondratas,
kuris þinomas ir kaip Smolensko vyskupijos kanauninkas.
1784 m. spalio 5 d. Batakiuose klebono pareigas po K. Kondrato
mirties pradëjo eiti Antanas Malinovskis.
1789 m. Batakiuose gyveno tik 15 ðeimø. To meto raðytiniuose
ðaltiniuose pradedama minëti „maþoji“ Batakiø dvaro sodyba (Batakiø dvaro palivarko), kurios mediniø pastatø liekanas dar galime ir ðiandien pamatyti Batakiø kaime, apie 100 m á rytus nuo
Batakiø–Eidintø kelio, netoli Ðeðuvies intako Anèios kranto. Ðioje
(Nukelta á 22 p.)

Virðuje – Batakiø ðv. Onos Marijos Motinos baþnyèios ðventoriaus
vartai, deðinëje – Batakiø miestelio vaizdai ir Batakiø ðv. Onos Marijos
Motinos baþnyèios (buvusios varpinës) kryþius
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Baigiantis sunykti Batakiø „maþojo“ dvaro sodybos (vietiniai jà dël atokios
vietos ir èia gyvenusiø þmoniø bûdo vadina „Kuba“) centrinis pastatas

(Atkelta ið 21 p.)
sodyboje aptikta girnapusë, kurioje yra 1752 m. data.
Po 1795 m., sumaþëjus Þemaièiø vyskupijai, vyskupu tapus Juozapui Arnulfui Giedraièiui, buvo ákurtas naujas dekanatas – Batakiø. J. A. Giedraièio laikais didþiausi vyskupijos dekanatai buvo
Joniðkio, Rietavo ir Batakiø. Jiems priklausë po 12 parapijø. Kurá
laikà Batakiø dekanatas vyskupijos apyraðuose buvo vadintas „ant-

raisiais Varniais“. Ðis dekanatas dar buvo ir XIX a. pradþioje.
1792 m. geguþës 6 d. Batakiø parapijos klebono pareigas pradëjo
eiti Jonas Dobkevièius. 1806 m. jis pasiraðinëjo kaip Varniø dekanas.
1800–1803 m. iðkilo Batakiø klebonijos ûkiniai pastatai, 1804 m.
pastatyta nauja klebonija.
1809 m. Batakiø klebono jurisdikcijoje buvo 5 ðeimos (apie 25–
30 þmoniø), tarp jø kubilius, degtindaris, 2 þydø ðeimos.
1809 m. pab. arba 1810 m. pr. mirë Batakiø klebonas Jonas
Dobðevièius, itin daug nuveikæs puoðdamas senàjà baþnyèià. Tais
metais Batakiø parapijoje gyveno 450 katalikø vyrø ir 471 katalikë
moteris. Evangelikø liuteronø ðioje teritorijoje tuo metu buvo atitinkamai 113 ir 132, o þydø tautybës þmoniø – 30 vyrø ir 41 moteris.
Nuo 1810 m. raðytiniuose ðaltiniuose minimas Batakiø parapijos klebonas Feliksas Pðyjalgovskis.
1820–1821 m. vizitacijos dokumentuose nurodoma, kad Batakiø dekanate buvo 12 parapijø, jose dirbo 32 dvasininkai. Dekanatui
priklausë ir Paðaltuonio benediktinø vienuolynas, Ðilalës, Tauragës, Kaltinënø ir keletas kitø parapijø.
1823 m. pastatyta nauja, dviaukðtë varpinë, ðventorius aptvertas
egliniais pusràsèiais, kurie buvo sutvirtinti tarp àþuoliniø stulpø.
1830 m. Batakiø ðv. Onos Marijos Motinos parapijoje buvo 277 namai. Juose gyveno 1 653 praktikuojantys katalikai ir 666 nepraktikuojantys (tikëtina, kad jie buvo evangelikai liuteronai).

Batakiø miestelio Dvaro gatvë ir skveras (buvusi turgaus aikðtë) Batakiø miestelio centre
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1830–1845 m. Batakiø parapijos klebono pareigas ëjo teologijos
magistras Andrius Dobðevièius.
Tuo laikotarpiu ðiose apylinkëse didþiausios buvo ðios gyvenvietës: Lomiø bajorkaimis (26 namai), Batakiø miestelis (24 namai), Liaudginø bajorkaimis (18 namø), Varlaukio gyvenvietë
(15 namø), Kasbarynø bajorkaimis (15 namø), Paðeðuvio, Lankininkø kaimai (abiejuose po 14 namø), Miðeimiø kaimas (9 namai).
1841 m. Batakiø baþnyèiai priklausë 28 valakai ir 15 margø þemës, 24 baudþiauninkai ir 148,64 sidabro rublio. Prie baþnyèios
gyveno 3 kunigai. Klebonas Andrius Dobkevièius gaudavo 64 rublius metinës algos. Parapijoje buvo 2 221 katalikas, Batakiø miestelyje – 154 gyventojai.
1845 m. Batakiø parapijoje stovëjo Chþonstovskiø, Lomiø, Oþnugariø, Varlaukio koplyèios.
1884 m. ákurta Batakiø evangelikø liuteronø parapija, pastatyta
baþnyèia, kuri èia stovi iki ðiol.
1846 m. Batakiø parapijai priklausë Batakiø miestelis, Asvyèiø,
Tadauðavos dvarai, Dugnø, Ðiaudinës, Paupynës vienkiemiai, Èiuteikiø, Devynakiø, Eidintø, Gervieèiø, Juodpetriø, Kasbarynø, Lankininkø, Liaudginø, Lomiø, Melagiðkës, Mickiðkiø, Minkðpauèiø,
Miðeikiø, Oþnugariø, Paðeðuvio, Rikiðkiø, Skliausèiø, Steigvilø,
Ðveisèiø, Vingiðkiø kaimai, Varlaukëliø, Karklotës, Varlaukio, Vëþlaukio bajorkaimiai.
XIX a. viduryje Batakiø senasis (didysis) dvaras uþ skolas perëjo valstybës þinion.
1861–1862 m. Batakiø dvarui priklausæ valstieèiai sukilo. Maiðtà
numalðino á dvarà atsiøstas rusø kariuomenës dalinys.
Dalis Batakiø miestelio ir jo apylinkiø gyventojø dalyvavo 1863 m.
sukilime. Batakiø apylinkëse veikë Dluskio-Jablonauskio sukilëliø
bûrys, prie Batakiø ávyko rusø kariuomenës mûðis su sukilëliais.
Batakiø vikaras Jonas Ragauskas buvo apkaltintas dalyvavæs
sukilime ir ákalintas Kauno kalëjime (ten jis 1867 m. mirë).
Batakiø miestelio reikðmë ëmë maþëti nutiesus Radviliðkio–
Tilþës geleþinkelio linijà.
1865–1869 m. Batakiø parapijos klebonas buvo Eligijus Montvila.
1866 m. Batakiuose prie baþnyèios ákurta pradþios mokykla,
apmûrytas baþnyèios ðventorius.
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Batakiø seniûnijos pastatas

Prie Batakiø tvenkinio

1866 m. Batakiø senojo dvaro sodybos centre statant liaudies
mokyklà buvo nugriauta dalis senojo dvaro pastatø. Tada Batakiø
dvaro gyvenimas persikëlë á buvusio „maþojo“ Batakiø dvaro sodybà, kuri buvo apie 1,2 kilometro á pietus nuo senojo dvaro centro
(Nukelta á 24 p.)

Batakiø tvenkys. Èia yra stovëjæs
senasis Batakiø malûnas

Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë

2010 / 4

24

Þ EMAITIJOS

MIESTELIAI

2004 m. atstatyti kryþiai Batakiø miestelio prieigose

Daug þalumos Batakiø miestelio centre

(Atkelta ið 23 p.)
ir apie pusæ kilometro á pietus nuo Batakiø piliakalnio senovës gyvenvietës.
1874 m. Batakiø parapijoje buvo 2 474 katalikai.
1884 m. ákurta Batakiø evangelikø liuteronø parapija (tais metais, kunigo J. Pipiro paraginti, nuo vokiðkai kalbanèios Skaudvilës
evangelikø liuteronø parapijos atsiskyrë lietuviðkai kalbantys Batakiø apylinkiø liuteronai).

1884 m. liepos 13 d. padëtas kertinis Batakiø evangelikø liuteronø baþnyèios akmuo.
1885 m. Gervieèiø kaime pastatyta Batakiø evangelikø liuteronø
parapijos baþnyèia. Ji paðventinta tø paèiø metø spalio 27 dienà. Iki
XX a. pr. jà 4–6 kartus per savaitæ aptarnaudavo ið Tauragës
atvykstantys ten gyvenæ kunigai.
1886 m. Batakiø miestelyje buvo 665 gyventojai.
1899 m. Batakiø evangelikø liuteronø baþnyèioje pradëjo dirbti
pirmasis ðios parapijos nuolatinis sakytojas kantorius, religinës
literatûros vertëjas Fridrichas Imma (ðias pareigas ëjo iki 1910 m.).
Jis ið latviø kalbos iðvertë, 1907 m. lietuviø kalba iðleido V. Plutës
„Ðventojo Raðto nusidavimus“. F. Imma mirë Batakiuose, palaidotas Maþintø kaimo liuteronø kapinëse.
XIX a. ilgà laikà Batakiø baþnyèia buvo dekanato centras, kuris
vienijo daugumà dabartiniame Tauragës rajone buvusiø katalikø
parapijø. Tuo laikotarpiu Batakiø parapijoje buvo 3 129 gyventojai,
o XX a. pr. Batakiø katalikø parapija vienijo 3 314 tikinèiuosius.
1911 m. Batakiuose klebonavo Kazimieras Ðpakovskis.
Pirmojo pasaulinio karo iðvakarëse Batakiuose buvo valsèiaus
savivaldybë, policijos ástaiga, vaistinë, mokykla, dvi parduotuvës,
smuklë, malûnas. Miestelio aikðtës pietinëje dalyje stovëjo þydø
sinagoga (iki mûsø dienø neiðliko).
Nepriklausomos Lietuvos metais Batakiai buvo valsèiaus
centras, priklausæs Tauragës apskrièiai.
1922 m. pabaigoje Batakiø liuteronø parapijoje pradëjo dirbti
Samuelis Veirauchas. Ðios parapijos reikalais jis rûpinosi iki pat
1926 metø.
1923 m. Batakiø miestelyje, kaime, dvare ir geleþinkelio stoties
rajone ið viso buvo 72 sodybos, 655 gyventojai.
1928–1929 m. „maþàjá“ Batakiø dvarà valdë Chþonstauskiai. Ið
jø dvarà nusipirko Bikneriai. Jie dvarà valdë iki 1940 metø. Tuo
laikotarpiu dvarui priklausë apie 200 ha þemës.
1928–1929 m. Batakiø evangelikø liuteronø parapijoje dirbo Kauno universiteto Teologijos fakulteto pirmosios laidos absolventas
Hermanas Jeckelis. Tais metais buvo pastatyta mûrinë evangelikø
liuteronø klebonija ir kantoratas, vëlesniais metais – keletas ûkiniø
pastatø. Kantorate gyveno sakytojas, buvo mokomi konfirmantai.
Tarpukario metais Batakiuose veikë Lietuviø evangelikø liuteronø sàjungos „Pagalba“ skyrius.
1939 m. Batakiuose buvo apie 800 gyventojø. Tuo metu èia veikë

Batakiø þydø kapines þenklina pastatytas paminklëlis ir likæ kapinëse originaliø formø antkapiniai paminklai. Nuotraukoje deðinëje: palaidojus Batakiø
malûnininko dukrà, jos antkapiniam paminklui panaudota pusë girnapusës
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valsèiaus savivaldybë, policijos nuovada, mokykla, paðtas, sveikatos punktas, smulkaus kredito draugija, kooperatyvas, dvaro sodyboje – pieninë, kelios parduotuvës. Bûta èia ir þydø sinagogos.
1941–1944 m. Batakiuose veikë ðeðiø skyriø mokykla, vëliau,
1944–1949 m., – progimnazija, nuo 1949 iki1956 m. – septynmetë mokykla. 1956 m. ji reorganizuota á vidurinæ mokyklà, kuri veikia iki ðiol.
Nuo 1944 m. ilgà laikà Batakiø evangelikø liuteronø parapijoje
dirbo buvæs konsistorijos reikalø vedëjas Mikas Preikðaitis. Jis
turëjo didelæ bibliotekà, nuolat rûpindavosi parapijieèiø ðvietimu.
Batakiø evangelikø liuteronø parapijà, be jau paminëtø kunigø,
yra aptarnavæ ir J. Pipiras, M. Keturakaitis, G. Matisonas, A, Vymeris, Adolfas Keleris, vyskupas J. Kalvanas vyresnysis ir J. Kalvanas jaunesnysis.
Po Antrojo pasaulinio karo Batakiai tapo apylinkës ir kolûkio
centru, priklausë Tauragës rajonui. Èia veikë vidurinë mokykla,
ryðiø skyrius, kultûros namai, biblioteka.
Batakiø „maþasis“ dvaras pokario metais buvo nacionalizuotas.
Tuo laikotarpiu centriniame XVIII a. statytame klasicizmo stiliaus
ádomios architektûros dvaro pastate buvo árengti butai, sodybos
teritorijoje pastatyta daug menkaverèiø mediniø pastatø. Palaipsniui tinkamai nepriþiûrimi senieji dvaro pastatai ëmë nykti, o kartu
su jais ir naujieji. Nesulaukë dvaras reikiamos pagalbos ir paskutiniais deðimtmeèiais, tad visiðkai baigia sunykti.
Ði dvaro sodyba turëjo klasicizmo laikotarpiu dvaruose daþnai
pasitaikiusá apvaþiuojamàjá parterá. Iki 1944 m. sodyboje buvo
unikali aðtuoniakampë rausvo granito girnapusë, kurioje yra iðkalta
1752 m. data (dabar girnapusë saugoma Tauragës „Santakos“
muziejuje).
1959 m. Batakiuose buvo 192 gyventojai.
1970 m. sudegë Batakiø ðv. Onos Marijos Motinos baþnyèia.
Gaisro metu sunaikintas visas baþnyèios barokinis interjeras, daug
kitø vertybiø. Kiek nuoðaliau nuo baþnyèios stovëjusi varpinë, kurioje saugomas 1676 m. Karaliauèiaus Ðmidheno dirbtuvëse lietas
varpas, iðliko. Gaisro metu pavyko iðgelbëti ir XIX a. II p. sukurtus
neðiojamus altorëlius.
1989 m. vietoje sudegusios Batakiø katalikø baþnyèios prie senosios varpinës pristatyta nauja Batakiø baþnytëlë. Perstatytà baþnyèià 1991 m. spalio 13 d. konsekravo Telðiø vyskupas Antanas
Vaièius.
Garbingà Batakiø istorijà vis dar liudija Anèios upës pakrantëje,
netoli miestelio, esantys Rakauskø dvaro sodybos likuèiai. Ðio dvaro
ðeimininkas Kazimieras Rakauskas èia taðyto akmens uþtvanka
buvo uþtvenkæs Anèià, pastatæs tiltà, árengæs dviejø vandens turbinø malûnà, lentpjûvæ, vilnø karðyklà, elektrinæ. Ið viso Batakiø seniûnijos teritorijoje yra buvæ 4 dvarai: Batakiø kaime – Bitneriui
priklausæs dvaras, Norkiðkës kaime – du Rakauskø dvarai ir Chraþantauskio dvaras Lankininkø kaime.
Batakiø miestelyje veikia vidurinë ir pradinë mokykla, paðtas,
biblioteka, kultûros namai, medicinos punktas, kelios parduotuvës,
Batakiø ðv. Onos Marijos Motinos katalikø ir Batakiø evangelikø
liuteronø baþnyèios.
Ðá kraðtà savo sukurtomis medþio skulptûromis garsina tautodailininkë Ona Paulauskienë.
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1996 m. Batakiø miestelio buvusioje turgaus aikðtëje pastatytas
koplytstulpis su ðv. Onos skulptûra (autorë Ona Paulauskienë)

1885 m. Batakiø evangelikø liuteronø parapijos baþnyèia (Gervieèiø k.)
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