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Pratarmė
Mielas skaitytojau, rankose laikote kelionių
po Lietuvą žinyną, skirtą Jums, norinčiam
geriau pažinti arba iš naujo atrasti savo Tėvynę. Jei esate kilęs iš kito krašto, mums itin
malonu pakviesti Jus pakeliauti po nedidelę, tačiau įdomią bei įsimintiną pajūrio šalį
ir susipažinti su didinga jos istorija, unikaliu
kultūriniu paveldu, vaizdingomis vietovėmis, nuoširdžiais žmonėmis.
Kiekvienas Lietuvos valstybės istorinis
periodas paliko ryškų pėdsaką ir šalies kultūriniame pavelde. XIV–XVI a. Lietuva buvo
didžiausia valstybė Europoje: jai priklausė
dabartinė Baltarusijos ir Ukrainos teritorija, dalis Lenkijos ir Rusijos. Šį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpį mena
piliakalnių ir pilių aura. Kitas svarbus istorinis faktas – tai Lietuvos krikštas (1387 m.).
Per katalikybę Lietuva priartėjo prie Vakarų Europos kultūros. Vertinga sakralinė
bažnyčių, vienuolynų architektūra ir menas
atskleidžia ryškiausius įvairių laikotarpių Vakarų tapybos, skulptūros, architektūros ir dizaino raidos momentus. XVIII a. Lietuva atsidūrė ant didžiųjų Europos valstybių kelio:
buvo dalijama, perdalijama. Lietuva mena
atgimimą XIX a. ir trumpą nepriklausomybės dvidešimtmetį XX a. pradžioje. Mūsų
šalis išgyveno hitlerinės Vokietijos ir Sovietų Sąjungos okupacijas. Atkūrusi nepriklausomybę (1990 m.) Lietuva atgimė, grįžo
į Europą, nuo kurios dešimtmečius buvo
izoliuota. Turtingą Lietuvos istoriją mena
dvarai, bažnyčios ir vienuolynai, tereikia
stabtelėti ir įsižiūrėti. Apie praeities žmonių
gyvenimą pasakoja įspūdingi didžiųjų miestų senamiesčiai ir etnografiniai kaimai.
Lietuva – puiki šalis keliautojams, mėgstantiems žmogaus nepaliestą gamtą. Jos
miškai, ežerai, upės vilioja savo pirmykščiu
natūralumu ir grožiu. Jį pajusite keliaudami
pėsčiomis, dviračiu, plaukdami baidarėmis
ar valtimis, žvejodami ar tiesiog ilsėdamiesi
kartu su šeima, bičiuliais.
Kiekvienais metais Lietuva vis gražėja,
tampa patrauklesnė keliautojams. Prie to
reikšmingai prisideda Europos Sąjungos
(ES) struktūrinių fondų parama. Viešoji
įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) 2007–2013 m. administravo
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turizmo skatinimo projektus, kuriems įgyvendinti vien iš Europos regioninės plėtros
fondo skirta net 873,41 mln. Lt paramos. Šie
projektai padėjo išsaugoti ir naujam gyvenimui prikelti vertingiausią paveldą: dvarus,
pilis, bažnyčias, vienuolynus, parkus, muziejus. ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis pastatyti viešbučiai, svečių
namai, SPA, poilsio ir pramogų kompleksai,
tiesiami dviračių ir pėsčiųjų takai, kuriami
kempingai ir stovyklavietės, gražėja kurortai
ir paprasti miesteliai.
ES parama padėjo įgyvendinti daugybę
šaunių ir vertingų idėjų, ne viename Lietuvos kampelyje pradėjusių naują turizmo
erą. Rekonstruoti senieji objektai susigrąžino turistų dėmesį, o sukurti nauji atvėrė
didesnes turizmo galimybes. Šie nuveikti
darbai padeda kurti darbo vietas, užtikrina
krašto gerovę ir garsina Lietuvą. Tai ilgalaikė investicija į Lietuvos ateitį, kurios nauda
šalies ūkio plėtrai ir konkurencingumo didėjimui – akivaizdi.
Šiame žinyne pristatome daugiau nei
120 įdomiausių objektų, kuriems atgauti pirmykštį žavesį arba atsirasti padėjo
LVPA administruoti projektai, kuriais ypač
didžiuojamės ir tikime, kad jie verti Jūsų
dėmesio. Projektai įgyvendinti pagal ES
2007–2013 m. struktūrinės paramos Sanglaudos skatinimo veiksmų programą. Jie
finansuoti Europos regioninės plėtros ir
Sanglaudos fondų bei Lietuvos Respublikos
biudžeto lėšomis. Daugiau informacijos
www.esinvesticijos.lt, www.esparama.lt ir
www.lvpa.lt.
Rengiant žinyną stengtasi pateikti kuo
tikslesnę informaciją, tačiau telefonų
numeriai ir darbo valandos, muziejų bei
galerijų ekspozicijos gali keistis, tad prieš
kelionę patariame pasitikslinti šią informaciją internete arba artimiausiame turizmo
informacijos ir lankytojų centre.
Įtraukite į savo kelionių maršrutus
mūsų siūlomus objektus ir keliaudami
pažinsite itin spalvingą, įdomią ir intriguojančią Lietuvą.
Puikių atradimų Jums linki
Lietuvos verslo paramos agentūros
kolektyvas
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Aukštaitija
A

Šurmuliuojančių švenčių metu Kauno senamiesčio
gyvenimą pagyvina teatralizuoti pasirodymai

ukštaitija – didžiausias Lietuvos
etnografinis regionas, pasižymintis
didžiule tarmių, tradicijų, architektūros
įvairove. Visa tai – kadaise čia gyvenusių
sėlių, žiemgalių, aukštaičių, lietuvių ir kitų
etninių grupių paveldas. Šiame krašte rasime Lietuvos valstybės ištakas. XI a. susivienijusi ir sustiprėjusi Aukštaitija tapo
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pradžia ir branduoliu.
Ypač gausus ir spalvingas šio krašto
žodinės, dainuojamosios, instrumentinės
kūrybos palikimas. Čia ilgiausiai išliko ir
folkloro rinkėjų sulaukė garsiosios sutartinės – UNESCO nematerialiojo paveldo
objektas, daugybė įvairaus pobūdžio dainų, šokių, tradicinis skudučiavimas, ragų
pūtimas ir kt. Visa tai gyva iki šiol – aukštaičiai buriasi į ansamblius ir toliau puoselėja savo protėvių paveldą. Ir ne tik kultūrinį, bet ir kulinarinį, tradicinius verslus
ir amatus: aludarystę, keramiką, pynimą,
žirgininkystę, žvejybą, bitininkystę ir daugelį kitų.
Aukštaitijos pasididžiavimas – šimtai
ežerų ir ežerėlių, daugybė upių ir upelių.
Tai tikras vandens turistų rojus. Šiam regionui priklauso ežeringiausi Lietuvos rajonai: Zarasų, Utenos, Ignalinos. Vien Zarasų rajone telkšo apie 300 ežerų. Būtent
Aukštaitijoje rasite didžiausius Lietuvos
ežerus: Drūkšius ir Dysnus. Nedaug nuo
jų atsilieka Sartai, ant kurių žiemą vyksta
garsiosios žirgų lenktynės. Ilgiausias šalies
ežeras – beveik 30 km siekianti Asveja –
taip pat Aukštaitijoje. O ar žinote, kad
Lietuvoje yra vieta, kur tarpusavyje susijusiais ežerais galima plaukti net dvi dienas?
Nuvykite į Palūšę ir tuo įsitikinsite.
Jeigu ramiai irstytis ežeru ne Jūsų būdui,
galite pasirinkti maršrutus keletu puikių
upių. Kas nebijo greitos srovės ir rėvų,
tegu išbando Anykštą ar Siesartį, ne itin
patyrusiems plaukikams labiau tiktų Šventoji, Žeimena.

Neįsivaizduojate savo atostogų ar savaitgalio be meškerės? Jums bus sunku,
nes teks rinktis iš daugybės žuvingų ežerų
ir upių. Pažvejoję būtinai pasidomėkite,
kaip tai darė mūsų protėviai – užsukite į
Ežerų žvejybos muziejų Mindūnuose ar
Aukštaitijos nacionalinio parko lankytojų
centro ekspoziciją „Ežerų žmonės“.
Jei po Aukštaitiją keliaujate dviračiu,
automobiliu ar pėsčiomis, patariame iš
anksto susidaryti maršrutą. Čia tiek daug
įdomybių, kad net ilgiausių atostogų neužteks jas visas apžiūrėti! Greičiausiai Jūsų
maršrute atsiras keletas piliakalnių – senovės aukštaičių istorijos liudininkų. Mat
jų Aukštaitijoje itin gausu, ypač Utenos
krašte – net 182. Ant jų užkopę nepasigailėsite – po Jūsų kojomis atsivers nuostabiausi Aukštaitijos vaizdai.
Būtinai užsukite ir į vieną kitą etnografinį
kaimą – jie nedaug tepasikeitė per pastarąjį
šimtmetį. Šuminai, Strazdai, Vaišnoriškės –
juose gyva senųjų aukštaičių dvasia, kurią
pajusite žvelgdami į kiek pakrypusias trobas, su meile išraižytas langines ir po langais žydinčius tradicinius darželius.
Kas domisi technika, neaplenks senojo
Ginučių malūno, o neabejingi architektūrai – raudonbokštės Anykščių bažnyčios,
paslaptingosios Biržų pilies, elegantiškųjų
Bistrampolio, Rokiškio ir Burbiškio dvarų
bei daugelio kitų šio regiono architektūros
šedevrų.

Aukštaitija ne veltui vadinama ežerų kraštu, viliojančiu
vandens turizmo mėgėjus unikaliu ežerynu
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PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYN O ANSAMBLIS

Pažaislio kamaldulių
vienuolyno ansamblis
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Projektas
Pažaislio kamaldulių vienuolyno svečių
namo restauravimas ir pritaikymas turizmui
Skirtas finansavimas
8,88 mln. Lt

Pažaislio kamaldulių vienuolyno svečių namai

A
Pažaislio kamaldulių vienuolyno
ansamblis
T. Masiulio g. 31, Kaunas
Tel. +370 37 45 88 68
El. p. info@pazaislis.org
www.pazaislis.org
II–V 10.00–17.00 val., VI 10.00–16.00 val.
Išskyrus kiekvieno mėnesio pirmąjį
šeštadienį

0m

Kauno autobusų stotis
Vytauto pr. 24, Kaunas
 ~8 km
Kauno turizmo informacijos centras ir
konferencijų biuras
Laisvės al. 36, Kaunas
Tel. +370 37 32 34 36
El. p. info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt
 ~9 km

nt Kauno marių kranto stovi itališka
dvasia alsuojantis vienas puikiausių
Šiaurės Rytų Europoje brandžiojo baroko
šedevrų – Pažaislio bažnyčia ir vienuolynas. Ypatinga aura šį ansamblį apgaubia
ilgais vasaros vakarais, kai prieš bažnyčios fasadą susėda orkestras ir suskamba
muzika. Išskirtine aplinka ir aukščiausio
meistriškumo atlikėjais Pažaislio muzikos
festivalis jau šešiolika vasarų sutraukia
tūkstančius klausytojų.
Šventovę Kauno pakraštyje vienuoliams kamalduliams XVII a. pastatė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancleris
Kristupas Žygimantas Pacas (1621–1684).
Mokydamasis Italijoje, Perudžos universitete, K. Ž. Pacas ne kartą lankėsi netoli
buvusiame Montis Coronae kamaldulių
vienuolyne. Griežtas atsiskyrėlių gyvenimas jam paliko gilų įspūdį, todėl kancleris
pasiryžo šio ordino vienuolius įkurdinti ir
savo tėvynėje. Bet tam reikėjo gauti ne
tik kamaldulių ordino vyresnybės, bet ir
popiežiaus Aleksandro VII (1599–1667)

leidimą. Šiam žygiui kanclerį įkvėpė jo
giminaitis Žemaičių vyskupas Mikalojus
Pacas (1570–1624), kuris paskutines savo
gyvenimo dienas praleido Padujos kamaldulių vienuolyne.
Popiežius K. Ž. Pacui ne tik davė leidimą
steigti vienuolyną, bet ir dovanojo Švč. Mergelės Marijos atvaizdą. Šis paveikslas vėliau
buvo pavadintas „Kamaldulių Dievo Motina“, nes ėmė garsėti ypatingomis malonėmis. Jų besitikinčios piligrimų minios kasmet
liepos 2-ąją suplaukdavo į Pažaislio atlaidus.
1664 m. lapkričio 3 d. buvo iškilmingai
pasirašytas vienuolyno fundacijos aktas.
Fundatorius K. Ž. Pacas vienuolių prašė
tik vieno: po bažnyčios prieangiu įrengti jo
šeimos mauzoliejų. 1667 m. buvo padėtas
būsimos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios kertinis akmuo. Nors bažnyčia buvo pašventinta po septynerių metų,
viso ansamblio statybos darbai užtruko
dar pusę amžiaus.
Su sakralinio ansamblio statybomis
siejama keletas italų architektų. Ilgiausiai
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Nuotraukoje viršuje – Pažaislio vienuolynas ir bažnyčia iš paukščio skrydžio

Virš vienuolyno pastatų iškyla didingi šešiakampės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios bokštai
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Puošniausia Pažaislio vienuolyno svečių namų vieta – fundatorių salė

dirbo Pietras Putinis (Pietro Puttini, 1633–
Bažnyčios vidus pradėtas dekoruoti
1699). Jis parengė didžiąją dalį vidaus 1673 m. Bažnyčios ir kai kurios vienuodekoravimo projektų, vadovavo staty- lyno patalpos buvo puošiamos stiuko
bos darbams. Su Pažaislio vienuolyno ir lipdyba, po to tapyba. Marmuro apdaibažnyčios statybomis susiję dar du ita- los darbai bažnyčioje truko beveik 20 m.
lai – architektas Izodoras Afaitatis (Isidoro Stiuko lipdinius 1674–1676 m. kūrė italų
Affaitati, 1622–1699?) bei inžinierius pul- dekoratorius Džovanis Batista Merlis (Giokininkas Džovanis Batista Fredianis (Gio- vanni Batista Merli, 1646–1695), freskas
vanni Battista Frediani, miręs po 1693 m.). 1678–1685 m. – florentietis Mikelandželas
Šie architektai sumanė pastatyti neį- Palonis (Michelangelo Palloni, 1673–1712).
prastą šešiakampę bažnyčią ir pirmieji EuPasakojama, kad Pažaislio ansamblio
ropoje maldos namus papuošė įgaubtu
statyba K. Ž. Pacui kainavusi net ašfasadu. Vienuolyno pastatai taip
tuonias statines aukso. Deja,
pat buvo išdėstyti netradicišfundatorius nespėjo pamatykai – panaudota ašinė siti visų savo darbo vaisių –
metriška kompozicija. Dėl
1684 m. K. Ž. Pacas mirė.
to kompleksas priminė kaFundatorius ir jo žmona
maldulių herbą – iš viegrafaitė Klara Izabelė Eunos taurės geriančius du
genija de Maily (Milly)
balandžius. Fasado bokšLaskaris palaidoti Pažaislio
te buvo įtaisytas laikrodis,
bažnyčios rūsyje. K. Ž. Paco
mušantis valandų ketvirčius, o
pradėtą darbą pratęsė gipietinėje bažnyčios sienoje iki
minaitis Lietuvos didysis etKamaldulių Dievo Motinos
šiol išlikęs saulės laikrodis.
monas ir Vilniaus vaivada
paveikslas, XVII a. I pusė
Abipus bažnyčios išdėstyMykolas Kazimieras Pacas
tos vienuolyno patalpos. Itališku papročiu (1624–1682).
įrengta atvira arkinė galerija. Už vienuolyDramatiškoje daugiau nei tris šimtno ir bažnyčios išsidėstęs eremitoriumas mečius trukusioje vienuolyno istorijoje
(uždara teritorija) apjuostas aukšta mūro ryškios įvairių tradicijų, karų, gaisrų bei niosiena. Kadaise prie sienos buvo įrengta kojimo žymės. XIX a. pradžioje Napoleono
galerija, nutapytos freskos. Eremitoriume armijos kareiviai pagrobė liturginių indų
esančius namelius-celes juosė aukštos ir šešias iš dvylikos didįjį altorių puošusių
sienos. Tokių namelių Pažaislyje ketinta dramblio kaulo statulėlių. O 1831 m. vieįrengti 24, bet pastatyta tik 13. Eremito- nuolynas buvo uždarytas, nes caro valdžią
riumą, o kartu ir visą ansamblio išilginę ašį papiktino tai, kad vienuoliai padėjo sukilėužbaigia XVIII a. antrojoje pusėje sumūry- liams. Kamalduliai buvo ištremti į Mogiliata varpinė.
vo (dabar Baltarusija) srities vienuolynus,
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia papuošta stiuko lipdyba, tapyba ir marmuro apdaila, XVII a.

15

16

AUKŠTAITI JA

PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYN O ANSAMBLIS

17

Baroko perlo – Pažaislio
kamaldulių vienuolyno ansamblio – vidaus fragmentas

jų turtas konfiskuotas, o ansamblis skubiai
perduotas stačiatikiams. Jie bažnyčią pritaikė cerkvei: išgriovė altorius, kupolo freskose
baltus vienuolių abitus perdažė juodai, pertapė ir freskas pagrindinėje navoje, o keletą
kompozicijų uždažė.
Tačiau stačiatikiai neįstengė suniokoti
šventovės didybės – Pažaislio puošnumas
pakerėjo čia apsilankiusį Rusijos carą Nikolajų I (1796–1855). Manoma, kad sužavėtas bažnyčios grožio, jis įsakė liautis
naikinus interjerą. Vis dėlto stačiatikiai
nugriovė didžiąją eremitoriumo namelių
dalį, iš trylikos iki šių dienų išliko tik trys.
Traukdamiesi iš Lietuvos, stačiatikiai Kamaldulių Dievo Motinos paveikslą išsigabeno į Rusiją. Stebuklingoji Dievo motina
į Pažaislį grįžo tik 1928 m.
Dar kartą Pažaislis buvo barbariškai
nuniokotas per Pirmąjį pasaulinį karą
(1914–1918), kai vienuolyne apsistojo
kaizerio kareiviai. Jie išdaužė langus, išlaužė duris, išvogė dailės kūrinius, nuo
bažnyčios ir vienuolyno nuplėšė varinę
stogų skardą.
Po Pirmojo pasaulinio karo Lietuvai
atgavus Nepriklausomybę (1918–1940),
vienuolynas buvo atiduotas Šv. Kazimiero
kongregacijos seserims, kurios atsikraustė
iš Čikagos. Seserys Pažaislyje pagyveno
vos pora dešimtmečių – sovietų valdžia
kazimierietes išgujo, o vienuolyną vėl uždarė. Tada Pažaislis ir pradėjo eiti iš rankų
į rankas, kol 1967 m. jame buvo įsteigtas
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus filialas.
XX a. šeštojo dešimtmečio pabaigoje Pažaislį ištiko dar viena katastrofa –

pastačius Kauno hidroelektrinę ir užtvenkus Nemuną, buvusiame upės vingyje išsiliejo Kauno marios. Po vandeniu atsidūrė
senosios kamaldulių kapinės, Šv. Onos
bažnytėlės liekanos, o anksčiau iš toli matomas Pažaislio kalnas, vadintas Taikos
kalva, virto kalvele ant marių kranto.
Sovietmečiu Kamaldulių Dievo Motinos paveikslas buvo perkeltas į Kauno
arkikatedrą baziliką, tačiau 1978 m. iš ten
buvo pavogtas. Nors paveikslą pavyko
surasti po metų, į bažnyčią jis sugrąžintas
tik 2000-aisiais, – ilgus metus užtruko jo
restauracija.
Šv. Kazimiero kongregacijos seserys į Pažaislį sugrįžo 1992 m. Dabar jos stengiasi
atgaivinti ir pratęsti Dievo garbinimo tradicijas, atverti vartus religinėms iškilmėms
bei renginiams, naujoms visuomeninio bei
kultūrinio gyvenimo iniciatyvoms. Neseniai ES struktūrinės paramos lėšomis buvo
restauruotas vienuolyno svečių pastatas.
Jame patogu apsistoti ir rekolekcijų dalyviams, ir stovyklaujantiems vaikams.
Piligrimai bei maldininkai prašyti malonių ir dėkoti už jas į Pažaislį atvyksta ne tik
iš Lietuvos, bet ir iš Europos. Ypač iškilmingai Pažaislyje švenčiami Švč. Mergelės
Marijos Apsilankymo pas Elžbietą (gegužės 31 d.) ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo
į dangų (Žolinės, rugpjūčio 15 d.) atlaidai.
Vienuolynas tapo traukos centru ir pasauliečiams: jiems rengiami susitikimai,
poezijos vakarai, rodomos ansamblio
meno vertybės.

Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia – pirmieji Europoje
maldos namai, papuošti įgaubtu fasadu

Bilietų kaina:
Suaugusiesiems – 10 Lt
Vaikams, mokiniams, senjorams – 5 Lt
Vaikai iki 6 metų ir neįgalieji įleidžiami nemokamai
Už ekskursijų gido paslaugas papildomai – 20 Lt
Ekskursijas būtina užsakyti prieš 5 darbo dienas tel. +370 37 45 88 68
Neužsiregistravusiems ekskursijos nevedamos
Kiti lankytini objektai Kaune:
•
•
•
•
•
•
•

Dievo kūno bažnyčia ir dominikonų vienuolynas, Vilniaus g. 31/1
Kauno karilionas, Vienybės a.
Lietuvos švietimo istorijos muziejus, Vytauto pr. 52
Perkūno namas, Aleksoto g. 6
Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia ir bernardinų vienuolynas, Papilio g. 7, 9
Šv. Mikalojaus bažnyčia ir benediktinų vienuolynas, Benediktinių g. 8
Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia ir jėzuitų vienuolynas, Rotušės a. 7, 8, 9
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Kauno Šv. Jurgio
Kankinio bažnyčia ir
bernardinų vienuolynas
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Projektas
Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios pastatų komplekso sutvarkymas ir pritaikymas viešojo
turizmo poreikiams
Skirtas finansavimas
7,83 mln. Lt

Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios stogo kraigą papuošė du
restauruoti lietuvių liaudies meistrų sukurti kryžiai,
kurie buvo apgadinti per karą

Š

Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia ir
vienuolynas
Papilio g. 9, Kaunas
Tel. +370 37 22 46 59, +370 682 47 794
El. p. info@domuspacis.lt
www.domuspacis.lt
VII 10.00–16.00 val.

0m

Kauno autobusų stotis
Vytauto pr. 24, Kaunas
 ~4 km
Kauno turizmo informacijos centras ir
konferencijų biuras
Laisvės al. 36, Kaunas
Tel. +370 37 32 34 36
El. p. info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt
 ~4 km

v. Jurgio Kankinio bažnyčia – viena
seniausių ir įspūdingiausių Kauno
bažnyčių. Manoma, kad ji – garsaus XVI a.
pirmosios pusės architekto Mykolo Enkingerio, sukūrusio garsiąsias Vilniaus Šv.
Onos ir Bernardinų bažnyčias, darbas. Šios
nuostabios gotikinės šventovės, žavėjusios amžininkus, neprarado savo magijos
ir šiandien.
Mūrinė vienuoliams bernardinams
(pranciškonams observantams) priklausiusi bažnyčia šalia Kauno pilies buvo
baigta XVI a. pradžioje. Netrukus prie jos
prisišliejo ir mūrinis vienuolyno pastatas.
Dosnių rėmėjų padedami bernardinai
ne tik įsitvirtino Kaune, bet ir sparčiai
plėtė savo valdas, aplinkui bažnyčią ir
vienuolyną dygte dygo pastatai. XVI a.
pradžioje po pilies tai buvo didžiausias
mūrinių pastatų kompleksas Kaune. XVIII a. pabaigoje vienuoliai jau turėjo savo
palivarką – ūkio valdą, kurioje dirbo baudžiauninkai, ir sklypų mieste.

Nors ne kartą perstatinėta, bažnyčia
išlaikė gotikinės architektūros bruožus.
Jos storos, bet grakščios raudonos netinkuotos sienos nedaug tepasikeitė per
penketą amžių. Deja, viduje gotikinis interjeras neišliko, bet yra išsilaikiusių autentiškų barokinių elementų. Tai unikalus,
labai reto Saliamono sosto tipo didysis
altorius, skirtas Mergelei Marijai, šv. Pranciškaus Asyžiečio altorius, originali XVII a.
antrosios pusės sakykla. Viena įdomiausių bažnyčios interjero detalių – medinės vargonų choro galerijos ir bokšteliai,
ant kurių išlikusi subtili XVII a. pabaigos
tapyba – gėlių puokštės, primenančios
lietuviškų skrynių ornamentus. Senosios
tapybos likučių galima įžvelgti ir ant bažnyčios sienų. Manoma, kad tai vienuolių
bernardinų darbas.
Žinomiausias Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios meno kūrinys – stebuklingu laikomas XVII a. pradžios Mergelės Marijos Maloningosios Motinos paveikslas.

Kauno bernardinų vienuolyno pastatas, kuriame įsikūrė
svečių namai

Ramybe dvelkiantis bernardinų vienuolyno kiemelis

80

Nuotraukoje viršuje – Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios ir bernardinų vienuolyno pastatų kompleksas
ir paminklas Popiežiui Jonui Pauliui II
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Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios ir bernardinų vienuolyno pastatų kompleksas

1950 m. uždarius bažnyčią vertingasis
paveikslas dingo ir atsirado tik po penkiasdešimties metų. Nuo 2001 m. saugotas Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo
arkikatedroje bazilikoje 2013 m. balandį
restauruotas bizantiškasis paveikslas grįžo
į savo tikruosius namus – Šv. Jurgio kankinio bažnyčią.
Ilgą laiką bažnyčia ir vienuolynas naudoti ne pagal paskirtį – tik 1993 m. ansamblis grąžintas vienuoliams. Šie didžiulę
istorinę ir architektūrinę vertę turintys
pastatai buvo avarinės būklės, todėl juos
buvo būtina gelbėti. Tam panaudotos ES
struktūrinių fondų lėšos: pakeistos bažnyčios ir vienuolyno stogų dangos, bažnyčios palėpėje įrengti apžvalgos takai, sutvarkytos kai kurios išorinės sienos, atkurti
istorinio dekoro elementai bei du unikalūs

per Antrąjį pasaulinį karą apgadinti liaudies meistrų sukurti kryžiai – jie ir vėl puošia bažnyčios stogą.
Vienuolyno patalpose ES struktūrinės
paramos lėšomis įkurti svečių namai „Domus Pacis“ su jaukiais kambariais, pusryčių ir konferencijų salėmis. Tikimasi, kad
jie taps populiaria piligrimų priegloba.
Svarbiausi Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios atlaidai: Šv. Kazimiero (vyksta kovo
4 d.), Šv. Jurgio atlaidai (balandžio 23 d.),
Šv. Antano (vyksta birželio 13 d.), Šv. Onos
(vyksta liepos 26 d.), Šv. Pranciškaus (vyksta spalio 4 d.), Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (vyksta gruodžio 8 d.).
Šv. Mišios bažnyčioje aukojamos
VII 10.30 val., vienuolyno koplyčioje –
rugsėjį–birželį I–V 18.00 val.

Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios centrinė nava ir altorius

Kiti lankytini objektai Kaune:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šv. Bernardino Sieniečio atvaizdas su monstrancija,
nutapytas sakyklos sienelėje, 1680 m.

Atnaujintas vienuolynas laukia piligrimų ir turistų

Dievo kūno bažnyčia ir dominikonų vienuolynas, Vilniaus g. 31/1
Kauno kunigų seminarija, A. Jakšto g. 1
Kauno pilis, Pilies g. 17
Kauno rotušė, Rotušės a. 15
Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika, Vilniaus g. 1
Šv. Gertrūdos bažnyčia, Laisvės al. 101A
Šv. Kryžiaus bažnyčia ir karmelitų vienuolynas, Gedimino g. 1
Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia ir jėzuitų vienuolynas, Rotušės a. 7, 8, 9
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Aleksoto g. 3
Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčia, Rotušės a. 22
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Perkūno namas ir
jėzuitų vienuolyno
apžvalgos aikštelė
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Projektas
Jėzuitų komplekso Kaune pritaikymas
turizmui
Skirtas finansavimas
0,38 mln. Lt

Norintiesiems pajusti viduramžių dvasią rengiamos
teatralizuotos ekskursijos

J

Perkūno namas
Aleksoto g. 6, Kaunas
Tel. +370 641 44 614
El. p. info@perkunonamas.lt
www.perkunonamas.lt
Jėzuitų vienuolyno apžvalgos aikštelė
Rotušės a. 7 / Aleksoto g. 2, Kaunas
Perkūno namas
IV–V 14.00–17.00 val.
Norintiems aplankyti jėzuitų
vienuolyno apžvalgos aikštelę kreiptis
tel. +370 641 44 614

0m

Kauno autobusų stotis
Vytauto pr. 24, Kaunas
 ~3 km
Kauno turizmo informacijos centras
ir konferencijų biuras
Laisvės al. 36, Kaunas
Tel. +370 37 32 34 36
El. p. info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt
 ~3 km

ei kada dairysitės po Kauno senamiestį, neabejotinai Jūsų žvilgsnis užklius
už raudonų plytų namo, kurio gotikiniai
stogai skroste skrodžia dangų. Pasakojama, kad kažkada šioje vietoje buvo dievo
Perkūno šventykla ir amžinąją ugnį kūreno vaidilutės. O anot kitos legendos, kartą žmonės pastato sienoje radę Perkūno
skulptūrėlę. Nuo to laiko šis pastatas vadinamas Perkūno namu.
Bet mokslininkai linkę nuraminti įsismarkavusią legendų mėgėjų vaizduotę –
jie teigia, jog name aptikta gausi radinių
kolekcija byloja čia veikiau buvus Hanzos
pirklių prekybinę būstinę nei šventyklą.
Dar daugiau – namas, ko gero, buvo pastatytas prekybos reikalams, o Perkūno
vardą gavo vėliau, kai Kauno pirkliai panoro pabrėžti savo nepriklausomumą nuo
užsienio prekeivių ir galbūt pagerbti senąjį – pagonišką – lietuvių tikėjimą.
Tikrai žinoma, kad gotikinis puošnaus frontono, išpuošto stačiakampėmis

dekoratyvinėmis nišomis ir glazūruotų
akmenų Saulės simboliu, namas buvo pastatytas XV a. antrojoje pusėje. Tai buvo
pirmasis mūrinis namas Kaune.
Maskvos (Rusija) Centriniame senųjų
aktų archyve saugomose Jėzuitų ordino
valdų bylose rasti įrašai liudija, kad iki
1546 m. Perkūno namas priklausė prekybininkui Steponui Dulkei, kuris čia gyveno
su žmona ir trimis vaikais.
Istorikai mano, jog Perkūno namo šeimininkų kambariai buvo antrajame pastato aukšte, o pirmajame – įrengta parduotuvė. Joje prekiauta virvėmis, gintaru,
šilku ir audiniais. Taip pat ten veikė ir arbatinė, kurioje su atvykusiais iš tolimų kraštų
pirkliais būdavo pasirašomos prekybos sutartys. Giliau kieme buvęs pastatas naudotas kaip sandėlis. Sklinda legendos, kad
į jį pirklys neįleisdavo net savo žmonos,
nes ten laikė auksą ir sidabrą. XVIII a. šis
pastatas buvo nugriautas.

80

Nuotraukoje viršuje – Perkūno namas ir jėzuitų vienuolyno kompleksas

Perkūno namo interjeras žavi išlikusiomis originaliomis detalėmis

Viename iš kambarių įrengta poeto Adomo Mickevičiaus (1798–1855)
kūrinių ekspozicija
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Susitikimų ir konferencijų salė

Dabar sunku įsivaizduoti, kaip prieš 500 Kaunui tapus laikinąja sostine, pastatas
metų atrodė namo interjeras. Iki šių die- sugrąžintas jėzuitams. Šie patalpas dar
nų išliko tik daugybė nišų namo sienose, kartą pertvarkė – įrengė mokyklos klases.
mūro suoliukai prie langų. Tačiau tai, kad
Sovietų valdžia po Antrojo pasaulinio
namo šeimininkai buvo pasiturintys žmo- karo įstabaus grožio namą pavertė sandėnės, liudija daugybė langų, – juk stiklas liu ir dirbtuvėmis. Tik 1965 m. jis atiduotuomet buvo labai brangus.
tas Kauno miesto muziejui. O 1991 m.
Yra išlikęs ir erkeris. Pasakojama, kad Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Perkūšioje, vos 1 kv. m dydžio balkonėlį prime- no namas vėl sugrįžo jėzuitams.
nančioje patalpoje ponai mėgdavę leisti
2012 m. ES paramos lėšomis Perkūno
laiką: S. Dulkė skaitydavo
namas buvo restauruoknygas, o ponia siuvinėdatas: pakeista stogo danga,
vo. Pakėlę akis, pro langus
langinės, kai kurie langai
jie galėjo matyti Nemunu
ir durys, sutvarkytos rūsio
atplaukiančius laivus.
patalpos. Dabar lankytojai
Pirkliai namą valdė iki
čia gali pramokti amatų:
pat XVII a. vidurio. Manovyti juostas, lieti žvakes,
ma, kad 1610 m. čia galėjo
keramikos, drožybos, kargimti ir būsimasis istoripinių meno ir net gotikinio
kas, Vilniaus universiteto
rašto.
Vokas su antspaudu, kurį galite
profesorius bei rektorius AlPerkūno name galima
pasigaminti senovinių amatų
užsiėmimų metu
bertas Vijūkas-Kojelavičius
pamatyti ir poeto Adomo
(1609–1677).
Mickevičiaus (1798–1855) gyvenimo bei
1643 m. Žemaičių pilininkas Jonas Lac- kūrybos ekspoziciją. Čia rengiamos parokis Perkūno namą pardavė jėzuitams. Ka- dos, koncertai bei teatralizuotos ekskursidangi šie vienuoliai neturėjo savo bažny- jos, kurias veda viduramžiškais drabužiais
čios, įsigytą pastatą rekonstravo: išgriovę persirengę gidai. Ekskursijų dalyviai gali
antrajame aukšte buvusią virtuvę, įrengė pasijusti Hanzos sąjungos pirkliais ir pasikoplyčią. Vėliau jėzuitai pakeitė ir dviejų nerti į to laiko miestiečių kasdienybę.
erdvaus rūsio patalpų perdengimą – vietoj
ES paramos lėšomis buvo sutvarkyta
medinių sijų įrengė cilindrinius skliautus. ir jėzuitų vienuolyno apžvalgos aikštelė.
O XVIII a. pabaigoje pastatas pritaikytas Tai terasa, esanti už 100 m nuo Perkūno
jėzuitų mokyklai.
namo, ant jėzuitų vienuolyno stogo. Dabar
1843 m. Kaunui tapus carinės Rusijos miestiečiai ir Laikinosios sostinės svečiai
gubernijos centru, name įsteigtas teatras, gali apžvelgti senamiestį kone iš paukščio
vėliau – butai stačiatikių dvasininkams. skrydžio aukščio – atsiveria įstabi panoraO po Pirmojo pasaulinio karo, 1928 m. ma su tolumon nuvingiuojančiu Nemunu.

Nuo jėzuitų vienuolyno apžvalgos aikštelės-terasos atsiveria nuostabi Kauno senamiesčio panorama

Kiti lankytini objektai Kaune:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus („Velniukai“), Putvinskio g. 64
Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune, Vilniaus g. 33
Kauno miesto muziejus, M. Valančiaus g. 6
Kauno paveikslų galerija, K. Donelaičio g. 16
Keramikos muziejus, Rotušės a. 15
Mykolo Žilinsko dailės galerija, Nepriklausomybės a. 12
Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus, V. Putvinskio g. 55
Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia ir bernardinų vienuolynas, Papilio g. 7, 9
Šv. Mikalojaus bažnyčia ir benediktinų vienuolynas, Benediktinių g. 8
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VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS

Vytauto Didžiojo karo
muziejus
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Projektas
Vytauto Didžiojo karo muziejaus statinių
komplekso pritaikymas turizmo reik
mėms, I etapas
Skirtas finansavimas
2,99 mln. Lt

Atnaujintas muziejus išlaikė autentišką 1934 m. statyto
pastato struktūrą

V

Vytauto Didžiojo karo muziejus
K. Donelaičio g. 64, Kaunas
Tel. +370 37 32 07 65
El. p. vdkaromuziejus@kam.lt
Balandis–rugsėjis
II–VII 11.00–17.00 val.
Spalis–kovas
II–VI 10.00–17.00 val.

0m

Kauno turizmo informacijos centras ir
konferencijų biuras
Laisvės al. 36, Kaunas
Tel. +370 37 32 34 36
El. p. info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt
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Nuotraukoje viršuje – Vytauto Didžiojo karo muziejaus fasadas prieš restauraciją

ytauto Didžiojo karo muziejų ir jo sodelį galima laikyti ne tik Kauno Naujamiesčio, bet ir viso miesto pasididžiavimu – 1934 m. statytas pastatas yra išlaikęs
autentišką planinę struktūrą ir fasadą.
Dar 1919 m., praėjus beveik lygiai metams po šalies nepriklausomybės paskelbimo, Lietuvos kariuomenės vadų buvo
nuspręsta steigti karo muziejų, kuris iki šiol
lankytojus stebina kaip unikalus karinio paveldo paminklas. Po dvejų metų išleistame
kariuomenės vado generolo leitenanto Prano Liatuko įsakyme buvo skelbiama, kad
muziejaus įkūrimu bus siekiama prakilnaus
ir garbingo tikslo – „pagaminti būsiančioms
kartoms amžiną paminklą to, kaip Lietuva,
per amžius priešų varginta, numetė vergijos pančius ir su ginklu rankose, per skausmus ir kovas pasiekė nepriklausomybės“.
Generolas leitenantas Vladas Nagevičius
ėmėsi iniciatyvos ir per itin trumpą laiką –
24 dienas – sename mediniame carinės Rusijos kariuomenės manieže įrengė pirmąją
Karo muziejaus ekspoziciją. Pats muziejus
buvo iškilmingai atidarytas švenčiant trečiąsias Lietuvos nepriklausomybės metines – 1921 m. vasario 16-ąją.
Sparčiai besiplečiančiame muziejuje nebuvo siekiama tik pademonstruoti
įspūdingus to meto ginklus ar papasakoti
apie karo lauko kautynes – muziejus tapo
ir didingos Lietuvos valstybės politinės
ir kultūrinės praeities skelbėju bei tautos
kultūros židiniu.
Įdomu, kad, pagal tuometinių kultūros
ir valdžios žmonių planus, muziejų ketinta

statyti ant Vytauto kalno, o muziejaus architektūros stilius turėjęs būti kaip Lietuvos viduramžių pilies. Tačiau dėl netinkamų
geologinių Vytauto kalno sąlygų sugrįžta
prie idėjos kurti jį Nepriklausomybės aikštėje. 1929 m. buvo parengtas naujas Karo
muziejaus statutas, numatantis 12 skyrių
struktūrą, o 1934 m. lapkričio 23-iąją, Kariuomenės dieną, duris atvėrė naujai pastatyti rūmai, skirti dviem – Karo ir Kultūros –
muziejams.
Muziejaus ekspozicija ypatinga. Jai įrengti buvo pasitelktos scenografinės ir memorialinės priemonės: visa kelionė po muziejų buvo tarsi herojinis pasakojimas apie
lietuvių tautos istorinį kelią bei kovas dėl
nepriklausomybės. Lankytojų kelionė prasidėdavo nuo Vytauto Didžiojo kapelos, o
baigdavosi prie Žuvusiųjų už laisvę kriptos.

Parodos „Apuolės gynyba 854“ eksponatas
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Nacionalinis Kauno
dramos teatras
Šiuo metu muziejuje veikia net 11 salių, kuriose lankytojams pristatoma Lietuvos valstybės ir karybos istorija nuo
seniausių laikų iki šiandienos

Šalia muziejaus buvo įrengtas ir sodelis:
jo vieta aptverta buvusios Kauno tvirtovės geležine tvora, viduje įrengti gėlynai,
atidengtas paminklas „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“. Prieš sodelį buvo įrengtas
akmeninis aukuras su Amžinąja ugnimi, o
šalia pastatyti septyni kryžiai žuvusiesiems.
Pati sodelio aikštė pavadinta Vienybės
vardu. Vėliau čia atidengtas ir Laisvės paminklas, pastatyti didžių lietuvių tautos
kultūros puoselėtojų biustai, iš Kauno fortų atgabenti artilerijos pabūklai. Grafas
Juozapas Tiškevičius padovanojo muziejui
valdžios ir galybės simbolius – iš Astravo
dvaro atvežtas liūtų skulptūras, puošiančias
įėjimą į muziejų.
Okupacijų laikotarpiais muziejus nukentėjo: buvo prarasti tuometinių ideologijų
neatitinkantys eksponatai, po truputį naikintas sodelis. Sovietinės okupacijos metu
muziejus buvo netekęs savo vardo ir tapęs
Kariškai istoriniu muziejumi (Vokietijos nacių okupacijos metais vardą buvo susigrąžinęs). Lietuvių tautos didžiavyriams skirti
paminklai buvo keičiami sovietų ideologiją atitinkančiomis skulptūromis. 1956 m.
muziejus pavadintas Valstybiniu istorijos
muziejumi.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Karo
muziejus susigrąžino savo simbolinę reikšmę, kartu – ir vardą. Dalis okupacijų metu
išvežtų eksponatų sugrąžinta, išsaugotomis
relikvijomis prie muziejaus inventoriaus
reikšmingai prisidėjo ir Lietuvos žmonės, o
iš sodelio išgabenti tautos laisvės simboliai
vėl papuošė savo buvusias vietas.

Šiuo metu muziejuje veikia 9 ekspozicijų ir 2 parodų salės, kuriose lankytojai gali
susipažinti su Lietuvos valstybės ir karybos
istorija nuo seniausių laikų iki šiuolaikinės
kariuomenės gyvenimo. Muziejuje gausu
unikalių archeologinių radinių, eksponatų, pasakojančių apie Lietuvos Didžiosios
kunigaikštystės XIII−XVIII a. karybą, nacionalinių sukilimų, nepriklausomybės kovų,
tarpukario Lietuvos kariuomenės ir Stepono Dariaus ir Stasio Girėno transatlantinio
skrydžio liudytojų: ginklų, uniformų, dokumentų, apdovanojimų.
ES fondų lėšomis buvo atnaujintas Kauno centrą puošiantis muziejaus fasadas,
holas, įrengtos naujos parodų salės, kuriose parodos nuolat keičiamos – vien šiose
salėse per metus parodoma iki pusantro
tūkstančio eksponatų. Salės pritaikytos ir
mokslinių bei kitų šalies ir tarptautinių konferencijų organizavimui. Čia nuolat vyksta
edukacinės programos, vedamos ekskursijos, organizuojami renginiai, susitikimai,
šventiniai minėjimai.

Nacionalinis Kauno dramos teatras
Laisvės al. 71, Kaunas
Tel. +370 37 22 40 64
El. p. info@dramosteatras.lt
www.dramosteatras.lt
Bilietų kasos darbo laikas
I–VII 10.30–19.00 val.

0m

Parodos „Lietuva – NATO narė“ fragmentas
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Nuotraukoje viršuje – Didžioji teatro scena

Kauno turizmo informacijos centras ir
konferencijų biuras
Laisvės al. 36, Kaunas
Tel. +370 37 32 34 36
El. p. info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt
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Projektas
Kauno valstybinio dramos teatro kompleksiškas pritaikymas kultūrinio turizmo
reikmėms
Skirtas finansavimas
6,7 mln. Lt

Teatro vaizdas vaikštinėjant Laisvės alėja

Scenos rato montavimo darbai

Scenos operatorių darbo vieta

acionalinis Kauno dramos teatras užima itin garbią vietą Lietuvos teatro
istorijoje – būtent šis laikinosios sostinės
kultūros židinys, įsikūręs turistų pamėgtoje
ir gausiai lankomoje Laisvės alėjoje, laikomas pirmuoju profesionaliu stacionariu
dramos teatru Lietuvoje.
Savo veiklą pradėjęs 1920 m., Kauno
dramos teatras per šiuos beveik 100 metų
pavadinimą keitė ne vieną kartą. Pirmasis
pavadinimas daugeliui šiais laikais turbūt
skambėtų gana neįprastai – Dramos vaidykla. Tokį savo vardą ji išlaikė iki 1922 m.,
kol, nors ir neilgam, pagaliau tapo Valstybiniu dramos teatru. 1925 m. jis pervadintas
Valstybės teatru ir šį pavadinimą išlaikė iki
pat sovietmečio pradžios.
Pirmasis spektaklis, kuriuo oficialiai pradėta teatro istorija, buvo Hermanno Sudermanno pjesė „Joninės“. Pasirodymas
vyko anuometiniuose Kauno miesto teatro
rūmuose, spektaklį režisavo Juozas Vaičkus.
Būtent šio režisieriaus 1918 m. Sankt Peterburge įkurtos privačios dramos studijos

auklėtiniai ir sudarė naujojo teatro aktorių
pagrindą.
Išskirtiniu laikotarpiu teatro istorijoje
laikomi 1929–1933 m. Tuomet prie teat
ro kolektyvo prisijungė, jam vadovavo ir
spektaklius režisavo Andrius Oleka-Žilinskas, pirmasis ėmęs taikyti Konstantino
Stanislavskio sistemos principus. Būtent
A. Olekos-Žilinsko novatoriškumas padėjo
išugdyti naują režisierių kartą (Romualdas
Juknevičius, Algirdas Jakševičius).
Lietuvą prijungus prie Sovietų Sąjungos,
teatras pervadintas į Kauno valstybinį dramos teatrą, tačiau ir šis pavadinimas buvo
nuolat kaitaliojamas – Valstybinis dramos,
operos ir baleto teatras, Kauno didysis teat
ras, Kauno valstybinis dramos ir muzikos
teatras, Kauno valstybinis muzikinis dramos
teatras, kol galiausiai sugrįžta prie Kauno
valstybinio dramos teatro vardo.
Kartu su sovietų armija teatrui atėjo sunkūs laikai ir kūrybinės laisvės prasme. Socia
lizmas siekė įleisti šaknis ir į kultūrinį gyvenimą, kreipdamas meną norima linkme.

Teatro repertuare teko atrasti vietos naująją
santvarką aukštinantiems spektakliams.
Maža to, tuo pat metu Kauno dramos
teatrui teko prisiimti Lietuvos talentų gimdytojos vaidmenį. Kuriantis Vilniaus valstybiniam, Šiaulių, Jaunimo, Jaunojo žiūrovo teatrams, trupė patirdavo skausmingų
nuostolių – ją vis palikdavo dalis aktorių.
Atkūrus nepriklausomybę teatras pervadintas į Kauno valstybinį akademinį dramos
teatrą. Po kelerių metų, 1993 m., teatro
vadovu tapus režisieriui Gyčiui Padegimui,
dėmesys sutelktas į naujo repertuaro formavimą ir išsibarsčiusios aktorių trupės vienijimą. Jis suteikė galimybę kūrybiškumą bei
dramaturginį potencialą pademonstruoti
įvairiems režisieriams.
1995 m. atsivėrė bendravimo su užsienio valstybių teatrais perspektyvos. Tada
pasirašyta pirmoji Lietuvoje kūrybinio
bendradarbiavimo sutartis su Norvegijos
karalystės Stavangerio miesto Rogalando
teatru, leidusi dalytis savo patirtimi ir pasisemti naujų idėjų. Žengus pirmąjį tokių
tarptautinių kūrybinių mainų žingsnį, atsirado daugiau galimybių atvykti specialistams
iš Japonijos, Švedijos ir perduoti savo žinias
jauniesiems Lietuvos aktoriams.
2004 m. nuspręsta teatrui grąžinti Kauno
valstybinio dramos teatro pavadinimą. Jis išlaikytas iki 2012 m., kai už nuopelnus Lietuvos dramaturgijai, indėlį į produktyvų bendradarbiavimą, edukacinės veiklos vykdymą
ir išskirtinį kūrybinį braižą teatrui suteiktas
Nacionalinio Kauno dramos teatro vardas.
Taip jis oficialiai vadinamas iki šiol.

Šis teatrui ypač svarbus įvertinimas sutapo su Didžiosios teatro scenos atvėrimu. Jos
atidarymas įamžintas išskirtiniu Lietuvos
teatrų istorijai įvykiu – pirmą kartą pristatytas spektaklis pagal garsųjį Antano Škėmos
romaną „Balta drobulė“.
Pasinaudojus ES struktūrinių fondų suteikta parama, šioje scenoje, kurioje telpa
iki 500 žmonių, įrengta profesionali, analogų Lietuvoje neturinti įranga, padedanti
realizuoti daugybę įmantriausių dramaturginių ir scenografinių sumanymų: užtikrinti
sceninio vaizdo interaktyvumą, vaizdo dinamiką, garso kokybę. Siekiant pritraukti kuo
daugiau užsienio turistų, čia įdiegta sinchro
ninio vertimo į populiariausias pasaulio kalbas sistema, leidžianti kitakalbiams šalies
svečiams susipažinti su Lietuvos menu ir
kūryba iš arčiau.
Nacionaliniame Kauno dramos teatre
vaidino ir tebevaidina tokie garsūs Lietuvos aktoriai kaip Regimantas Adomaitis,
Gražina Balandytė, Regina Varnaitė, Eglė
Mikulionytė, Jūratė Onaitytė, Inesa Paliulytė, Dainius Svobonas, Milė Šablauskaitė,
Rolandas Kazlas ir kiti.

Teatro rūbinė

Lankytojai kviečiami pasigėrėti ir buvusių spektaklių
akimirkomis

N

Teatras žavi kruopščiai parinktomis interjero detalėmis
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„Žalgirio“ arena
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Projektas
Kauno pramogų ir sporto rūmai Nemuno saloje
Skirtas finansavimas
49,85 mln. Lt

Arena skirta sporto, kultūriniams renginiams ir parodoms

T
„Žalgirio“ arena
Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas
Tel. +370 615 98 636
El. p. info@zalgirioarena.lt
www.zalgirioarena.lt
Bilietų kasos darbo laikas
I–V 11.00–19.00 val.
Kauno autobusų stotis
Vytauto pr. 24, Kaunas
 ~3 km

0m

Kauno turizmo informacijos centras
ir konferencijų biuras
Laisvės al. 36, Kaunas
Tel. +370 37 32 34 36
El. p. info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt
 ~1,5 km

ies Kauno miesto centrine dalimi Nemuno upėje yra 1,5 km ilgio, 30 ha
ploto sala, kurią su miestu jungia keturi
tiltai. Seniau sala buvo žinoma Karmelitų salos pavadinimu, o dabar dažniausiai
vadinama tiesiog Nemuno sala. Iki pat
Pirmojo pasaulinio karo ji buvo beveik
nenaudojama. Karo metu vokiečiai čia
pastatė žiemos uostą, kurio paskirtis buvo
saugoti nuo ledonešio žiemojančius laivus.
Tarpukario metais uostas buvo išplėstas,
šalia buvo sukurta pramogų ir sporto zona,
įrengtas paplūdimys, maudyklos, veikė
jachtklubas, plaukimo sporto centras. Sovietmečiu uostą iškėlus į kitą vietą, sala
tapo praktiškai nebenaudojama.

2011 m. už ES struktūrinės paramos
lėšas joje pastatyta Kauno „Žalgirio“ arena – vienas didžiausių ir moderniausių
uždarų sporto ir pramogų kompleksų Baltijos šalyse. Simboliška, kad jai suteiktas
garsios Kauno ir visos Lietuvos krepšinio
rinktinės „Žalgiris“ vardas, simboliška ir
tai, kad pirmasis čia įvykęs renginys – Europos krepšinio čempionato „EuroBasket
2011“ rungtynės.
Arena atitinka aukščiausius sporto renginiams ir koncertų erdvėms taikomus
reikalavimus. Siekiant išvengti garso atspindžių, joje sumontuotos dviejų sluoksnių pakabinamos lubos, stogas išklotas
akustine ir stiklo vata, įrengtos akustinės

120

Nuotraukoje viršuje – Kauno „Žalgirio“ arena Nemuno saloje

Išskirtinio dėmesio sulaukė pirmasis „Žalgirio“ arenoje vykęs sporto renginys – Europos krepšinio čempionatas
„EuroBasket 2011“
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Nuo „Žalgirio“ arenos terasų atsiveria nuostabi Nemuno panorama

užuolaidos. „Žalgirio“ arenoje pakabintas
didžiausias informacinis kubas Baltijos ir
Skandinavijos šalyse, o visą arenos salę
juosia 262 m informacinė LED ekranų
juosta. Čia sumontuotas specialus apšvietimas sporto renginiams ir sceninis
apšvietimas įvairiems koncertams, pasirūpinta tinkamomis sąlygomis ir technika
renginių įgarsinimui.
Sporto ar cirko renginių metu arenoje
telpa daugiau nei 15 tūkst., koncertų – per
17 tūkst. žiūrovų. Daugiausia lankytojų sulaukęs renginys buvo Kauno „Žalgirio“ ir
Tel Avivo (Izraelis) „Maccabi“ klubų krepšinio rungtynės, į kurias susirinko beveik 16
tūkst. žiūrovų. Didžiausias pagal žiūrovų
skaičių koncertas – legendinės amerikiečių
roko grupės „Red Hot Chili Peppers“. Jame
linksminosi beveik 15 tūkst. gerbėjų.
„Žalgirio“ arenoje jau koncertavo tokios
pasaulinės muzikos žvaigždės kaip Lenis
Kravicas (Lenny Kravitz), Džeimsas Blantas
(James Blunt), Stingas (Sting), Marilynas

Mansonas (Marilyn Manson), Keitė Melua
(Katie Melua), Cukero (Zucchero), populiarios grupės „Prodigy“ ir „Rammstein“.
Moderni arena sudaro galimybes rengti įvairius masinius sporto ir pramoginius
renginius, koncertus, kino festivalius,
parodas. Arenoje vyksta cirko pasirodymai, spektakliai ant ledo.
Arenoje yra įrengti ir komercinės paskirties biurai, meno bei multimedijos erdvė,
restoranas bei kavinės. Arena nuomoja
9 ložes, iš kurių patogu stebėti sporto
varžybas ar koncertus, jose galima rengti ir savo įmonės ar šeimos renginius bei
prezentacijas.
Įdomioji statistika
• Bendras arenos plotas – 40 000 m2.
• Sporto renginiuose apsilanko nuo
12 300 iki 15 688 žiūrovų.
• Koncertai sulaukia nuo 2 574 iki 17 500
žiūrovų.
• Cirko pasirodymus stebi iki 15 400
žiūrovų.

Moderniausios technologijos suteikia galimybę arenoje organizuoti aukščiausio lygio renginius

Ekskursijoje „Krepšinio istorija Kaune“ galite sužinoti daug įdomių, smagių ir
dar negirdėtų faktų apie Kauną, krepšinį, istorinį vardą „Žalgiris“ ir sirgalius.
Ekskursijos trukmė: 2 val.
Ekskursijos vieta: „Žalgirio“ arena
Registruokitės Kauno turizmo informacijos centro tel. +370 37 32 34 36 arba
el. p. info@kaunastic.lt
Kiti lankytini objektai Kaune:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vykstantys pasaulinio lygio sporto ir pramoginiai renginiai pritraukia tūkstančius žiūrovų

IX forto muziejus, Žemaičių pl. 73
VII forto muziejus, Archyvo g. 61
Aukščiausias jūrinis akvariumas Baltijos šalyse, Islandijos pl. 32
Karo muziejaus sodelis, K. Donelaičio g. 64
Kauno pilis, Pilies g. 17
Lietuvos aviacijos muziejus, Veiverių g. 132
Lietuvos sporto muziejus, Muziejaus g. 7, 9
Ryšių istorijos muziejus, Rotušės a. 19, Kaunas
Vytauto Didžiojo karo muziejus, K. Donelaičio g. 64
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AKTYVAUS EKOT URIZMO CENTRAS-VIEŠBUTIS „BA BILONAS“

Aktyvaus ekoturizmo
centras-viešbutis
„Babilonas“

37

Projektas
Aktyvaus ekoturizmo centro „Babilonas“
plėtra
Skirtas finansavimas
1,96 mln. Lt

Viešbutyje įrengtos jaukios terasos ir balkonai, pro
kuriuos galite grožėtis miesto vaizdais

K

Viešbutis „Babilonas“
Žalioji g. 38A, Kaunas
Tel. +370 37 20 25 45
El. p. babilonas@hotel.lt
www.babilonas.lt
I–VII 00.00–24.00 val.

N
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I

S

Kauno autobusų stotis
Vytauto pr. 24, Kaunas
 ~3 km
Kauno turizmo informacijos centras
ir konferencijų biuras
Laisvės al. 36, Kaunas
Tel. +370 37 32 34 36
El. p. info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt
 ~2 km

auno miesto Žaliakalnio rajonas įsikūręs tarp Neries ir Girstupio upių
slėnių. Kadaise čia žaliavo didžiulė giria.
XVII a. ją imta kirsti ir kurti gyvenvietes.
XIX a. per šias vietas nutiesus plentą Kaunas–Ukmergė–Daugpilis–Peterburgas,
gyventojų ypač padaugėjo. 1919 m. Žaliakalnis oficialiai pripažintas Kauno dalimi.
Tarpukariu (1918–1939) šį rajoną pamėgo
inteligentai, menininkai. Čia gyveno poetai
Kazys Binkis (1893–1942) ir Vincas Mykolaitis-Putinas (1893–1967), rašytojai Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954) ir Balys
Sruoga (1896–1947), keliautojas ir publicistas Matas Šalčius (1890–1940), operos
solistas Kipras Petrauskas (1885–1968). Iš
tų laikų išliko kai kurie pastatai ir bohemiška Žaliakalnio dvasia.
Pačiame Žaliakalnio centre rasite nedidelį, jaukų viešbutį „Babilonas“. Neseniai jis buvo atnaujintas panaudojus ES

struktūrinių fondų lėšas, jame įrengtas
modernus ekoturizmo kompleksas.
Viešbutis įsikūręs labai patogioje turistams vietoje. Per 10 minučių pėsčiomis
pasieksite miesto centrą bei senamiestį.
Vos kelios minutės, ir Jūs jau prie vieno iš
seniausio Europoje Kauno funikulieriaus –
stačiuose Žaliakalnio ir Aleksoto kalvų
šlaituose įrengto trumpo geležinkelio keleiviams vežti su lynine traukle. Visai šalia
pamatysite didingą modernistinę paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią – lietuvių tautos laisvės, kančios ir prisikėlimo
simbolį. Tai aukščiausias pastatas mieste.
Čia pat ir Kauno miesto širdis – Laisvės
alėja, XIX a. susiformavusi tik pėstiesiems
skirta gatvė, jungianti senąją ir naująją
miesto dalis, pamėgta kauniečių pasivaikščiojimo vieta, kurioje daug parduotuvių, restoranų, kavinių.

80

Nuotraukoje viršuje – aktyvaus ekoturizmo centro-viešbučio „Babilonas“ pastatas su terasomis

Aktyvaus poilsio mėgėjai viešbutyje „Babilonas“ gali išsinuomoti dviratį ir keliauti po Kauną ar jo apylinkes
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VIEŠBUTIS „IBIS KAUNAS CENTRE“

Viešbutis
„IBIS Kaunas Centre“

Konferencijoms, susitikimams ir renginiams skirta salė

„Babilono“ viešbutis skirtas aktyvų poilsį
ir ekologišką aplinką vertinantiems turistams. Čia yra 24 šiuolaikiškai įrengti, ekoturizmo reikalavimus atitinkantys kambariai,
2 iš jų pritaikyti žmonėms su negalia.
Viešbutis skatina dviračių turizmą. Už
ES paramą jis įsigijo 50 naujų, kokybiškų
dviračių ir mielai juos išnuomos pasivažinėjimui po Kauną ar ilgesniam žygiui. Jei
mėgstate keliauti su gidu, „Babilonas“
Jums surengs pažintinį dviračių turą po
Kauno senamiestį, garsiuoju Panemunės

pilių maršrutu, Birštono Žvėrinčiaus trasa ar Baltijos pajūriu. Keliaujantiems savo
dviračiais „Babilono“ darbuotojai padės jį
nusivežti į reikiamą vietą, o sugedus Jūsų
dviratei transporto priemonei, mielai jį
sutaisys.
Po kelionės galima atsigauti ir pasilepinti viešbučio pirtyje. Gero vyno gerbėjus
sudomins „Babilono“ vyno krautuvėlė.
Jūsų renginiams, šeimos šventėms
„Babilonas“ siūlo konferencijų salę ir restoraną.

Viešbutis „IBIS Kaunas Centre“
Vytauto pr. 28, Kaunas
Tel. +370 37 26 56 00
El. p. h8622@accor.com
www.ibishotel.com
I–VII 00.00–24.00 val.

Kauno autobusų stotis
Vytauto pr. 24, Kaunas
 ~50 m
Kauno turizmo informacijos centras
ir konferencijų biuras
Laisvės al. 36, Kaunas
Tel. +370 37 32 34 36
El. p. info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt
 ~1,5 km

Jaukiuose viešbučio kambariuose patogu pailsėti po aktyvios dienos

Kiti lankytini objektai Kaune:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ąžuolynas, Sporto g.
Karo muziejaus sodelis, Vienybės a.
Kauno botanikos parkas, Ž. E. Žilibero g. 6
Kauno funikulieriai, Aušros g. 6
Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, Žemaičių g. 31A
Lietuvos aviacijos muziejus, Veiverių g. 132
Lietuvos sporto muziejus, Muziejaus g. 7, 9
Tado Ivanausko gamtos muziejus, Laisvės al. 106

0m
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Nuotraukoje viršuje – pirmasis ekonominės klasės „Ibis“ viešbutis Baltijos regione
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VIEŠBUTIS „IBIS KAUNAS CENTRE“

41

Projektas
Turistinės klasės apgyvendinimo paslaugų plėtra Kauno mieste
Skirtas finansavimas
5,24 mln. Lt

Tarptautinius paslaugų kokybės standartus atitinkantis
viešbutis gerina Kauno miesto įvaizdį

L

aikinoji Lietuvos sostinė Kaunas –
kiekvienais metais vis daugiau turistų sulaukiantis miestas. Jame tikrai yra
ką pažiūrėti: gražus senamiestis su vingriomis grindiniu grįstomis gatvelėmis,
menančiomis svarbiausius šalies įvykius,
daug gotikos, renesanso, baroko pastatų,
seniausia Lietuvoje mūrinė Kauno pilis,
baltutėlė rotušė, parkai ir alėjos, Napoleono kalnas, senasis ąžuolynas. O kur
dar muziejai, galerijos, įvairios aktyvios
pramogos.
Į Kauną atvažiuoja daug organizuotų
turistų grupių, tad norint patenkinti jų
poreikius už ES struktūrinių fondų lėšas pačioje miesto širdyje buvo įkurtas
dviejų žvaigždučių viešbutis „IBIS Kaunas

Centre“. Tai pirmasis ekonominės klasės
„Ibis“ viešbutis Baltijos regione.
Penkiaaukštis viešbutis įrengtas rekonstruotame gamybinės paskirties
pastate. Buvusioje siuvykloje, iš kurios
po rekonstrukcijos paliktas tik karkasas,
įrengti 125 patogūs kambariai. Iš jų 6 pritaikyti neįgaliems svečiams.
Dėl patogios geografinės padėties –
yra pačiame miesto centre, šalia daugelio lankytinų Kauno vietų, restoranų, klubų – šį viešbutį greitai pamėgo turistai.
Dažni jo svečiai sportininkai, verslininkai.
Viešbutyje galima ne tik apsigyventi, bet
ir rengti susitikimus, konferencijas – tam
skirtos dvi salės: „Lionas“ ir „Tulūza“. Jose
rasite viską, ko reikia verslo susitikimams

Modernaus dizaino restorane laukiami Kauno miesto gyventojai ir svečiai

Svečių patogumui įrengti patogūs ir modernūs kambariai su oro kondicionavimo sistemomis

Viešbučio restorane „Oopen Pasta & Grill“ įrengta
atvira virtuvė, todėl galima gėrėtis virėjų meistriškumu

ir konferencijoms: rašymo lentas, ekranus, projektorius, būtiniausius raštinės
reikmenis.
Viešbutyje veikia šiuolaikiškas restoranas „The Oopen Pasta & Grill“, kuriame
galima paragauti gardžių makaronų, mėsos, žuvies ir ant grotelių keptų patiekalų. Pagrindinėje restorano salėje įrengta
atvira virtuvė, tad belaukdami pietų ar
vakarienės lankytojai gali gėrėtis meistrišku virėjų darbu.

Kiti lankytini objektai Kaune:
•
•
•
•
•
•
•

Kauno „Žalgirio“ arena, Karaliaus Mindaugo pr. 50
Kauno paveikslų galerija, K. Donelaičio g. 16
Keramikos muziejus, Rotušės a. 15
Laisvės alėja
Mykolo Žilinsko dailės galerija, Nepriklausomybės a. 12
Kauno valstybinis muzikinis teatras, Laisvės al. 91
Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus,
V. Putvinskio g. 55
• Perkūno namas, Aleksoto g. 6
• Senamiestis, Vilniaus gatvė

Konferencijoms ir verslo susitikimams skirtose salėse įrengta moderni konferencijų įranga
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„KAUNAS CITY CAMPING“ KEMPINGAS

„Kaunas City Camping“
kempingas

43

Projektas
Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas Kauno kempinge Jonavos g.
Skirtas finansavimas
0,78 mln. Lt

Turistų kempinge laukia visavertis poilsis

K
„Kaunas City Camping“
Jonavos g. 51A, Kaunas
Tel. +370 618 09 407
El. p. camp@kaunascamping.eu
www.kaunascamping.eu

Kauno turizmo informacijos centras
ir konferencijų biuras
Laisvės al. 36, Kaunas
Tel. +370 37 32 34 36
El. p. info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt

Sausis–gruodis
I–VII 00.00–24.00 val.

0m

100

Nuotraukoje viršuje – itin patogioje vietoje įsikūręs „Kaunas City Camping“ kempingas

aune, palei Nerį vingiuojančioje Jonavos gatvėje, įsikūrusi stovyklavietė „Kaunas City Camping“ poilsiautojus
traukia nuostabiu vienos didžiausių Lietuvos upių kraštovaizdžiu. Kita vertus, ši
poilsio zona labai arti miesto centro, –
vos 10 minučių kelio pėsčiomis. Į miesto
centrą galima nuvažiuoti ne tik automobiliu, bet ir dviračiu – iš stovyklavietės
nutiestas dviračių takas.
Buvusioje padangų aikštelėje įkurtas
ir neseniai pagal europinius standartus
modernizuotas kempingas labai patogiai
suplanuotas: jame telpa 25 kemperiai,
įrengti 3 stacionarūs nameliai, žole apsodintas palapinių miesteliui skirtas plotas.
Ypač patogaus poilsio mėgėjai gali išsinuomoti 5 žmonėms skirtą angliško tipo
namelį su terasa, virtuve, dušu ir tualetu.
Stovyklavietėje veikia baseinas, įrengta
krepšinio aikštelė ir tikras tėvelių išsigelbėjimas – vaikų žaidimų aikštelė. Gyvūnų
mylėtojai taip pat laukiami. Pasirūpinta
ir automobiliais – juos galima pastatyti
nuolat saugomoje stovėjimo aikštelėje.
Linksmiems pramogautojams stovyklavietėje pasiūloma išsinuomoti kubilą,
o savo sveikata besirūpinančiųjų laukia pirtis. Stovyklavietėje „Kaunas City
Camping“ jaučiamasi kaip namie. Visavertį poilsį garantuoja patogi buitis – čia
įrengta moderni virtuvė su visa reikalinga
įranga (mikrobangų krosnele, virduliais,
kaitlentėmis, indais ir stalo įrankiais),
skalbykla, dušai, tualetas. Nenorintieji

visiškai atitrūkti nuo pasaulio gali naudotis stovyklavietės bevieliu internetu.
Lankomiausios Kauno vietos tiesiog
ranka pasiekiamos: automobiliu vos per
5−15 minučių nuvažiuojama į Santakos
ir Kleboniškio miško parkus, Kauno pilį,
Kauno senamiestį, Kauno IX fortą ir Velnių muziejų.
Bene svarbiausias visišką ramybę garantuojantis stovyklavietės įrenginys –
akustinė sienelė. Ji sugeria iš judrios
Jonavos g. sklindantį triukšmą, ir poilsiautojai nė nejaučia, jog ilsisi šurmuliuojančiame mieste.
Panaudojus iš ES struktūrinių fondų
gautas lėšas, stovyklavietėje įkurtas Turizmo informacinio centro ir priėmimo
biuras, 24 valandas per parą teikiantis
visą su apgyvendinimu susijusią informaciją, įrengta apšvietimo sistema, rekonstruotos elektros instaliacijos, vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, įmontuota
apsaugos ir stebėjimo sistema.

Kempinge rasite visą reikalingą virtuvės įrangą
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KEMPINGAS LAMPĖDŽIUOSE

Kempingas
Lampėdžiuose
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Projektas
Kauno regiono kempingo su paplūdimiu
įrengimas prie Lampėdžių karjero
Skirtas finansavimas
2,08 mln. Lt

Kempinge turistams sukurta jauki aplinka

L

Kempingas ir paplūdimys
Raudondvario pl. 161A, Kaunas
Tel. +370 602 33 444
El. p. kaunas@campinn.lt
www.camping.lt/campinnkaunas
Gegužė–rugsėjis
I–VII 00.00–24.00 val.

Kauno autobusų stotis
Vytauto pr. 24, Kaunas
 ~8 km
Kauno turizmo informacijos centras
ir konferencijų biuras
Laisvės al. 36, Kaunas
Tel. +370 37 32 34 36
El. p. info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt
 ~7 km

ampėdžiai – žalias Kauno miesto
mikrorajonas dešiniajame Nemuno krante, pamėgtas poilsiautojų dėl čia
esančio parko ir Lampėdžių ežero. Pasakojama, kad kadaise šiose vietose buvusios
klampios pelkės, kuriose įklimpdavę ir žūdavę gyvuliai bei žmonės. Dabar tuo net
nepatikėtum – gražiose ežero pakrantėse
kauniečiai mėgsta maudytis, degintis, iškylauti, žaisti paplūdimio žaidimus.
Kaune ir jo apylinkėse lankosi nemažai
Lietuvos ir užsienio turistų, kurie mielai
apsistoja ne viešbutyje, bet gamtos prieglobstyje. Nusprendus Lampėdžiuose už
ES struktūrinės paramos lėšas įkurti antrąjį
Kauno kempingą (pirmasis yra prie Neries,

Sutvarkytame Lampėdžių ežero paplūdimyje laukiami ir
mažieji poilsiautojai

šalia Jonavos g.) buvo tikimasi, kad įspūdingame gamtos kampelyje, šalia ežero atsirasiantis kempingas greitai bus pastebėtas
ir įvertintas keliautojų. Taip ir atsitiko. Vos
pradėjęs veikti jis sulaukė svečių iš Prancūzijos, Austrijos, Lenkijos, JAV ir kitų šalių.
Naujasis kempingas užima 3,5 ha ploto,
jame galima apsistoti palapinėse arba kemperiuose. Dabar jame yra 12 vietų kemperiams, bet netrukus bus įrengta dar 50.
Kempinge yra visa, ko reikia komfortiškam poilsiui: dušai, persirengimo kambariai, medicinos punktas. Už ES struktūrinės paramos lėšas įrengta pirtis, poilsio
inventoriaus nuomos punktas, kavinė.
Turistai čia bus saugūs, nes kempingo teritorija aptverta ir nuolat saugoma.
Kempinge turistai ne tik nakvoja, bet ir
aktyviai leidžia laisvalaikį – yra krepšinio,
lauko teniso, tinklinio, vaikų žaidimo aikštelės, pro šalį driekiasi pėsčiųjų ir dviračių
takai. ES lėšomis sutvarkytas Lampėdžių
ežero paplūdimys, kuriuo naudojasi ne tik
kempingo gyventojai, bet ir kiti poilsiautojai.
Kempingo ir paplūdimio teritorija pritaikyta neįgaliesiems. Specialiai jiems
nutiestas takas, nuo viršutinės terasos vedantis link paplūdimio.

Kiti lankytini objektai Kaune:

0m

120

Nuotraukoje viršuje – kempingas ant Lampėdžių ežero kranto laukia turistų iš viso pasaulio

•
•
•
•
•
•

Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus („Velniukai“), Putvinskio g. 64
Brangakmenių (gemologijos) muziejus, Zamenhofo g. / Kurpių g. 13
Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, Žemaičių g. 31A
Kauno miesto muziejus, M. Valančiaus g. 6
Kauno pilis, Pilies g. 17
Lietuvos zoologijos sodas, Radvilėnų pl. 21
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KAUN O IX FORTO MUZIEJUS

Kauno IX forto muziejus

47

Projektas
Kauno IX forto muziejaus turizmo pa
slaugų įvairovės plėtra
Skirtas finansavimas
2,45 mln. Lt

Požeminis koridorius (poterna), jungiantis skirtingas
forto dalis

K

Kauno IX forto muziejus
Žemaičių pl. 73, Kaunas
Tel. +370 37 37 77 48
El. p. info@9fortomuziejus.lt
www.9fortomuziejus.lt

0m

Balandis–spalis
I, III–VII 10.00–18.00 val.
Lapkritis–kovas
III–VII 10.00–16.00 val.

100

Nuotraukoje viršuje – rekonstruotas Kauno IX forto puskaponierius

auno IX fortas – Linkuvos aukštumose įsikūręs, penkiakampę geometrinę
figūrą primenantis gynybinis statinys, kurį
įrengė carinės Rusijos imperija besirengdama Pirmajam pasauliniam karui. Šis ir
dar aštuoni fortai, kurių statybos baigtos
1913 m., pavertė Kauną viena didele galingosios imperijos tvirtove.
Per Pirmąjį pasaulinį karą IX fortas didelių nuostolių išvengė ir išsaugojo sveikus
įtvirtinimus. Vėliau ši gynybinės sistemos
dalis buvo naudojama įvairiems tikslams:
tarpukariu čia lietuviai įkurdino miesto
kalėjimo filialą, karo meto kareivines perkonstravę į kalėjimo kameras.
Lietuvoje pasirodžius sovietų okupantams, 1940–1941 m., jame pradėjo veikti
jau Sovietų Rusijos ir Sovietų Sąjungos Vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD)
kalėjimas. Čia dienas leido naujajai valdžiai neįtikę politiniai kaliniai.
Antrojo pasaulinio karo metu IX fortui
buvo lemta tapti beprasmio genocido
liudininku. Jame įkurta masinio naikinimo
stovykla tapo mirties nuosprendžiu daugiau nei 50 tūkst. žydų iš Lietuvos ir kitų
Europos šalių.
Po nežmoniškų egzekucijų laikotarpio
IX fortas imtas naudoti sandėliavimui. Čia
buvo gabenama ir laikoma žemės ūkio
produkcija, todėl ir vėl neišvengta esminių
pertvarkymų: nugriauti kai kurie gynybiniai
forto įtvirtinimai ir pastatyti papildomi
priestatai, viduje kalėjimo kameras pakeitė daržovėms saugoti tinkamos patalpos.

Galiausiai 1958 m. IX fortui buvo suteikta galimybė tapti šalies kultūrinio gyvenimo dalimi. Čia ėmė veikti valstybinės
svarbos Kauno IX forto muziejus, kurio
pirmoji ekspozicija dienos šviesą išvydo
ir lankytojams prieinama tapo 1959 m.
Fortą aplankyti sugužėję smalsuoliai galėjo apžiūrėti eksponatus, susijusius su
Lietuvoje vykdytais vokiečių okupantų
nusikaltimais.
1984 m. nuspręsta pagerbti fašistų aukomis tapusius žmones. Tam skulptorius
Alfonsas Ambraziūnas sukūrė trijų dalių
daugiau nei 30 metrų aukščio paminklą.
Tais pačiais metais buvo įrengtas ir naujasis muziejus. Tuo tarpu senajame prasidėjo restauracijos darbai, imtasi ekspozicijų
pertvarkymo.
Ir tik atgavus nepriklausomybę,
1991 m., pagaliau pavyko įamžinti ir nacių okupantų išžudytų žydų atminimą.
Forto teritorijoje atidengta stela, kuria
pagerbta 30 tūkst. genocido aukų. Nepaisant visų iki tol padarytų forto konstrukcijų pakeitimų, apsunkinusių sąlygas
įrengti ekspozicijoms tinkamą vietą, šiuo
metu turistai kviečiami apžiūrėti beveik

Metalinės lovos IX forto kalėjimo kamerose
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Raudondvario dvaras

Skulptoriaus Alfonso Ambraziūno sukurtas milžiniškas monumentas simbolizuoja žūtį, skausmą ir amžiną atminimą

65 tūkst. forte pristatomų eksponatų.
Okupacijų muziejaus ekspozijos siekia
supažindinti savo lankytojus su skausmingais sovietų ir nacių okupacijų padariniais Lietuvoje. Čia galima apžiūrėti
įvairius svarbius dokumentus ir sutartis,
kurios pakreipė valstybės istoriją viena ar
kita linkme. Tarp jų – ir garsusis Ribentropo-Molotovo paktas, nulėmęs Lietuvos
likimą ateinantiems 50-čiai metų.
IX fortą galima aplankyti keliais ekskursiniais maršrutais – apžiūrint naująjį muziejų, IX fortą (senajį muziejų) ir IX forto
požemius. 1996 m. atidaryti gynybinės
sienos tuneliai tapo viena populiariausių
šios gausiai turistų lankomos vietos dalių.
Kauno IX forto muziejus – aktyvus ir
kultūrinių renginių organizatorius. Čia
neretai rengiamos parodos svarbiems istoriniams įvykiams, sukaktims ar žymioms

asmenybėms paminėti. Siekiant ugdyti ir
moksleivius, muziejuje parengta nemažai edukacinių programų įvairių klasių
mokiniams. Žaidimų pagrindu parengti
užsiėmimai praturtina jaunimo istorines
ir geografines žinias, lavina orientacinius
gebėjimus. Muziejus organizuoja ir įsimintinos patirties teikiančius susitikimus su
buvusiais politiniais kaliniais bei tremtiniais. Šie dalijasi savo skaudžia patirtimi ir
atskleidžia netikėtų istorinių detalių.
Pasinaudojus ES struktūrinių fondų lėšomis, buvo praplėsta Kauno IX forto paslaugų įvairovė: nenaudojamose muziejaus
patalpose atlikus statybos darbus, įrengta
interaktyvi muziejinė ekspozicija. Čia, pasitelkus audiovizualinę įrangą, pristatomi
nauji eksponatai, vykdomi edukaciniai
projektai.

Raudondvario dvaras
Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r.
Tel. +370 37 548254
Mob. tel. +370 656 50755
www.raudondvariodvaras.lt
I–V 8.30–17.00 val.
VI 10.00–14.00 val.

0m

Jaunimo istorinės žinios lavinamos siūlant išbandyti įvairaus pobūdžio užsiėmimus

Kauno rajono turizmo ir verslo
informacijos centras
Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r.
El. p. info@turizmo-info.lt
www.turizmo-info.lt
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Nuotraukoje viršuje – romantiškosios Raudondvario apylinkės iš paukščio skrydžio

49

50

AUKŠTAITI JA

RAUDONDVARIO DVARAS

51

Projektai
Raudondvario dvaro pilies kompleksiškas
pritaikymas turizmo reikmėms
Kauno rajono turizmo informacijos centro
įrengimas Raudondvario dvaro sodyboje
Skirtas finansavimas
4,9 mln. Lt

V

ažiuodami iš Kauno Jurbarko link,
maždaug už 9 km išvysite nuostabų
Raudondvario vaizdą. Ši Kauno rajono
dalis gali pasigirti itin romantišku kraštovaizdžiu. Čia, Nevėžio dešiniojo kranto
aukštutinėje terasoje, netoli Nevėžio ir
Nemuno santakos, stūkso Raudondvario
dvaras.
Gražiausia šio architektūrinio paminklo
dalis yra XVII a. antrojoje pusėje pastatyta pilis-rūmai su bokštu. Ji, kartu su kitais
XIX a. statytais pastatais: dviem oficinomis, oranžerija, arklidėmis ir ledaine, išsidėsčiusi 3,8 ha ploto teritorijoje, sudaro
nuostabų Raudondvario architektūrinį
ansamblį.
Šiuos rūmus 1752 m. pastatyti čia nusprendė tuometinis Kauno pakamaris

Dvaro kambarys

Išpuoselėtas dvaras anuomet buvo Lietuvos ir Lenkijos
diduomenės susibūrimų vieta

Lankytojai kviečiami iš arčiau susipažinti su Raudondvario dvaro interjero detalėmis

Vaitiekus Dzevaltauskis, pilies statybos
darbus pradėjęs dar XVI a. antrojoje pusėje. Vėliau dvarą valdė daugybė garsių Lietuvos didikų: Jonas Eustachijus Kosakovskis, Janušas Radvila, Boguslavas Radvila,
Jonas Karolis Vorlovskis, Antanas, Juzefas,
Henrikas Kazimieras Zabielos, Mykolas,
Benediktas Emanuelis ir Benediktas Henrikas Tiškevičiai.
Žvalgantis po Raudondvario dvaro teritoriją ir grožintis jo architektūra, sunku nepastebėti paskutiniųjų pilies šeimininkų –
grafų Tiškevičių – indėlio. 1830–1831 m.
valstiečių sukilimo metu gaisrui sunaikinus
visus medinius pastatus, Benediktas Emanuelis Tiškevičius pakeitė prarastą dvaro
dalį mūrine. Istoriniai šaltiniai teigia, kad,
grafų Tiškevičių pakviesti, čia darbavosi ne

tik tuomet garsūs Lietuvos architektai, bet
ir prūsai bei italai: Jonas Margevičius, Jokūbas Voleris, Lauras Cezaris Anikinis.
Tiškevičiams įsigijus dvarą, pradėtas rekonstruoti šalia esantis pilies parkas. Vienas jo pakraštys šiaurėje pereina į mišką,
kuriame auga raudonieji klevai, tuopos,
veimutinės pušys, plačialapės amerikinės
liepos, edelveisai ir kiti augalai. Šitaip išpuoselėtas dvaras tapo tuometinės Lietuvos ir Lenkijos diduomenės susibūrimų
vieta.
Grafų Tiškevičių giminės atstovai rūpinosi ne tik dvaro aplinkos tvarkymu.
Rūmus jie pavertė kultūrinių vertybių
saugojimo vieta. Išsilavinę, aristokratiškų
manierų, mėgstantys keliauti grafai čia
prikaupė daug paveikslų, meno dirbinių,
retų knygų, medžioklės trofėjų, egzotika
dvelkiančių augalų ir gyvūnų kolekcijų,
parsivežtų iš svečių šalių.
Nuo 1993 m. pilis imta naudoti ir kultūrinėms reikmėms. Čia visą dešimtmetį
gyvavo dailininko Konstantino Žardalevičiaus dailės studija, taip pat buvo demonstruojamos ekspozicijos apie kompozitoriaus Juozo Naujalio gyvenimą ir
kūrybą bei gyvenvietės ir grafų Tiškevičių
giminės istoriją.
2002 m. rūmuose ėmė veikti J. Naujalio memorialinis muziejus. 2013 m. įkurtas Kauno rajono muziejus sujungus tris
Kauno rajone esančius muziejus: Juozo
Naujalio memorialinį muziejų su filialu Biliūnų kaime, Antano ir Jono Juškų

etninės kultūros muziejų Vilkijoje ir Babtų kraštotyros muziejų. Naujas muziejus
kuria glaudžius ryšius su praeitimi ir dabartimi, kaupia, tiria ir rodo Kauno krašto
kultūros istoriją atspindinčius muziejinių
vertybių rinkinius. Raudondvario dvaro
rūmuose-pilyje galima susipažinti su Lietuvos muzikos patriarcho Juozo Naujalio
(1869–1934) gyvenimu, jo kūryba ir visuomenine veikla, apžiūrėti grafo Benedikto Henriko Tiškevičiaus (Benedykt
Henryk Tyszkiewicz) kelionių fotografijas,
įvairius archeloginius radinius ir šiuolaikinio meno parodas.
Atlikus pilies ir kitų dvaro dalių rekonstrukciją, kuri buvo paremta iš ES struktūrinių fondų lėšų, Raudondvario dvaras virto
kultūros ir paslaugų kompleksu. Viename
iš dvaro statinių – ledainėje – 2012 m.
savo veiklą pradėjo Kauno rajono turizmo

XVII a. pirmosios pusės renesanso stiliaus pilies rūmai
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Šventosios upės
pakrantė Ukmergėje ir
kempingas Šventupėje
Prabangus Raudondvario dvaro interjeras

Galiausiai planuojama, kad arklidėse veiks ir Menų inkubatorius – maždaug
500 žmonių skirta mobili teatro ir koncertų
salė, fotografijos ir meno galerija, kurioje
kūrėjams-rezidentams bus sudarytos sąlygos kurti ir pristatyti savo darbus kitiems.
Jame savo programas pristatys Kauno valstybinė filharmonija, Nacionalinis Kauno
dramos teatras, Kauno valstybinis lėlių teatras, Kauno valstybinis muzikinis teatras,
Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno
skyrius ir kitos kultūros įstaigos.
Dvare vyksta Kauno rajono savivaldybės
gyventojų santuokų ceremonijos, kasmet
rengiami festivaliai, koncertai, parodos. Vis
daugiau renginių ir švenčių organizuojantis
Raudondvario dvaras jau gali pasigirti po
savo stogu priglaudęs tokius metų kultūrinius renginius kaip „Sidabrinės gervės naktis“, „Rudens sambariai“ ir kt.

Pėsčiųjų ir dviračių takas
Vandens trasa
Šventosios upės pakrantė,
Basanavičiaus g., Ukmergė
Kempingas
Melioratorių g., Šventupė, Ukmergės r.
Ukmergės autobusų stotis
Vytauto g. 111, Ukmergė
 ~2 km (nuo Šventupės ~10 km)

s

vėžy

0 km

Tiškevičiams įsigijus dvarą, rekonstruotas šalia esantis pilies parkas

Ukmergės turizmo ir verslo
informacijos centras
Kęstučio a. 2-2, Ukmergė
Tel. +370 340 63 551
El. p. turizmas@ukmergeinfo.lt
www.ukmergeinfo.lt
 ~500 m (nuo Šventupės ~12 km)

e
Pan

ir informacijos centras. Centre nemokamai teikiama informacija apie lankytinas
Kauno rajono vietas, vykstančius renginius, leidžiami įvairūs leidiniai, organizuojamos ekskursijos bei edukacinės
programos, teikiamos konsultacijos verslo
pradžios klausimais. Pačiuose rūmuose
2013 m. įrengtos konferencijų salės ir pokylių menės.
Oranžerijoje, pavykus atkurti dalį senovinio fasado išvaizdos, duris ir langus,
įrengtas prabangus restoranas, kurio salės
puikiai pritaikytos banketams, furšetams,
konferencijoms rengti. Šalia oranžerijos
atkurtas (Tiškevičių valdymo laikotarpiu
tokie rožynai buvo du) XIX a. parko rožių
veislių turtingas rožynas su levandų apvadais. Šių dviejų rūšių gėlių grožis ir aromatas puikiai papildo dabartinę romantišką
dvaro atmosferą.

2

Nuotraukoje viršuje – upė Šventoji – populiarus vandens turistų maršrutas
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UKMERGĖS PILIAKALNIS

Ukmergės piliakalnis

Projektas
Šventosios upės trasos Ukmergės rajone
pritaikymas turizmui
Skirtas finansavimas
2,3 mln. Lt

Neatpažįstamai pasikeitusi Šventosios pakrantė

U

kmergėje verta sustoti ilgesniam
laikui. Jos senamiestyje yra net
25 kultūros paveldo objektai. Miesto
centre rasite Ukmergės kraštotyros muziejų, kuriame – archeologijos, gamtos,
etnografijos, tautodailės, numizmatikos
eksponatai, atspindintys Ukmergės krašto
kultūrą ir praeitį. Šalia muziejaus pamatysite senąjį gaisrinės bokštą, į kurį įkopus
visa Ukmergė bus kaip ant delno.
Upė Šventoji – vandens turistų pamėgtas maršrutas. Ji nesudėtinga net nepatyrusiam plaukikui, bet ekstremalių pojūčių
trūkumą atperka nuostabios pakrantės su
gausybe lankytinų objektų. Ja galima surengti ir kelių valandų pasiplaukiojimą, ir
gana rimtą penkių dienų žygį – tai ilgiausia
vien tik Lietuvos teritorijoje tekanti upė,
vinguriuojanti net 246 km.
Išsirengus į ilgesnę kelionę, be abejo,
reikia pagalvoti ir apie nakvynę. Jei plaukti

Šalia pėsčiųjų ir dviračių tako stūkso Ukmergės
piliakalnis, į kurį įkopus galima pasigrožėti puikiu jį
juosiančio Vilkmergėlės upelio vaizdu

pradėjote nuo Kavarsko miestelio ar dar
aukščiau, puiki vieta praleisti naktį ar ilgiau pastovyklauti – naujutėlaitis už ES lėšas įrengtas kempingas ties Šventupės
kaimu. Į šį kempingą patogu atvykti ir automobiliu ar kemperiu – čia yra 20 jiems
pritaikytų stovėjimo vietų.
Moderniame kempinge yra visi reikalingiausi patogumai: dušai, prausyklos, tualetai, skalbykla, maisto ruošimo patalpa.
Maloniai nuteiks patogi automobilių stovėjimo aikštelė, gražiai sutvarkyta, aptverta, vaizdo kameromis stebima teritorija.
Mėgstantys aktyvų laisvalaikį galės žaisti
tinklinį, o vaikus bus sunku prisikviesti iš
žaidimų aikštelės.
Jei plauksite toliau, pro Ukmergės miestą, stabtelkite už ES struktūrinės paramos
lėšas sutvarkytoje Šventosios pakrantėje
tarp Vilniaus ir J. Basanavičiaus gatvių.
Tai padaryti bus paprasta, nes čia įrengta
pontoninė prieplauka baidarėms. Šventosios pakrantė – pamėgta ukmergiškių
ir miesto svečių poilsio vieta. Sutvarkyta
ES struktūrinių fondų lėšomis ji tapo dar
patrauklesnė. Buvo nutiestas 2,5 m pločio
apšviestas pėsčiųjų ir dviračių takas, įrengta vaikų žaidimų aikštelė, geriamojo vandens kolonėlė, dviračių stovai, suoleliai. Iš
karto į akis kris šalia stūksanti įspūdinga
kalva. Tai Ukmergės piliakalnis, kurį juosia
Vilkmergėlės upelis.

Ukmergės piliakalnis
Pasiekiamas iš Vilniaus g.
Ukmergės autobusų stotis
Vytauto g. 111, Ukmergė

Kiti lankytini objektai Ukmergėje:
•
•
•
•

Senosios gaisrinės bokštas ir apžvalgos aikštelė, Pilies g. 7
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, Bažnyčios g. 8
Ukmergės kraštotyros muziejus, Kęstučio a. 5
Ukmergės piliakalnis, pasiekiamas iš Vilniaus g.

0m
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Nuotraukoje viršuje – pačiame Ukmergės centre stūksantis piliakalnis

Ukmergės turizmo ir verslo
informacijos centras
Kęstučio a. 2-2, Ukmergė
Tel. +370 340 63 551
El. p. turizmas@ukmergeinfo.lt
www.ukmergeinfo.lt
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Projektas
Ukmergės miesto viešosios turizmo
infras truktūros vystymas
Skirtas finansavimas
1,19 mln. Lt

Iki Pirmojo pasaulinio karo Ukmergės miestas oficialiai
vadinosi Vilkmerge

U

kmergė – dar vienas gražus miestas
Aukštaitijos regione, savo gyvavimo pradžią skaičiuojantis nuo 1333 m.,
kai Hermano Vartbergės kronikoje pirmą
kartą paminėtas šis vardas. Miesto geografiniam išsidėstymui ir tolesnei plėtrai
daug reikšmės turėjo vietovės ypatumai.
Ukmergė išsidėsčiusi tarp keturių gamtos
elementų: piliakalnio, Pilies kalno, Šventosios upės ir Vilkmergės (dar vadinamo
Ukmergėlės) upelio.
Deja, kovos, gaisrai ir kitos negandos taip
niokojo Ukmergės miestą, kad senųjų jo
fragmentų šiandien nerasime. Dabartiniai
išlikę Ukmergės senamiesčio pastatai yra

XIX–XX a. pr., nors miesto išplanavimas
mena dar XV a. Tada dėl plėtojamos prekybos gyvenvietė buvo perkelta į dešinįjį
Vilkmergės krantą. Čia tuoj pat atsirado
nauja turgaus aikštė, laikoma dabartinės
Kęstučio aikštės pamatu.
Ukmergės piliakalnį rasite miesto centre,
Šventosios ir Vilkmergės upių sankirtoje.
Iš piliakalnio papėdėse atliktų archeologinių tyrimų spėjama, kad jam yra apie
600–700 metų. Čia stovėjo garsioji Vilk
mergės pilis, aplink kurią bėgant amžiams
plėtėsi Ukmergės miestas, dėl nuolatinių
karų su kryžiuočiais ir svetimšalių puldinėjimų visiškai sugriuvęs XVIII a.

Piliakalnio viršūnę, nuo kurios išvysite visą miesto panoramą, lengvai pasieksite užlipę mediniais laiptais

Mažytis, tačiau reikšmingas Vilkmergės upelis

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą išlyginus
piliakalnio aikštelę, ji tapo patogia vieta įvairioms pramogoms. Pats piliakalnis buvo apsodintas medžiais, padaryti
takeliai leido netrukdomai žvalgytis po
teritoriją. Abiejų pasaulinių karų metu
Ukmergės piliakalnis buvo apkasų vieta –
šie, pasibaigus kruviniems susirėmimams,
galiausiai buvo užlyginti.
Miesto centre esančio aukšto ir stataus
piliakalnio viršūnę lengvai pasieksite mediniais laiptais, o užlipę išvysite miesto
panoramą. Šiandien Ukmergės piliakalnis
itin reikšmingas kaip miestelėnų susibūrimų vieta: čia vyksta miesto šventės,
koncertai jaunimui, poezijos skaitymai.
ES struktūriniai fondai parėmė erdvės
aplink piliakalnį tvarkymo darbus: įrengta
estrada, pastatytas tiltelis per Vilkmergės
upelį. Piliakalnio teritorijoje esantys buvusios pirties griuvėsiai pritaikyti mieste
vykstantiems renginiams organizuoti.
Praeivių akis džiugina ant tiltelio per Vilkmergės upelį
esanti skulptūra
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Užugirio
(Antano Smetonos)
dvaras
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Projektas
Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms
Skirtas finansavimas
6 mln. Lt

Prezidentas planavo dvarą paversti pavyzdiniu ūkiu

N

Užugirio (Antano Smetonos) dvaras
Ukmergės r., pietinė Lėno ežero pakrantė
Tel. +370 670 27306

Ukmergės kraštotyros muziejus
Kęstučio a. 5, Ukmergė
Tel. +370 34 06 39 57
www.ukmergesmuziejus.lt

I–V 9.00–17.00 val.
Organizuojant ekskursijas darbo laikas
derinamas

0 km

etoli Ukmergės, šiek tiek į rytus,
Lėno ežero pietrytinėje pakrantėje
įsikūręs Užulėnio kaimas. Čia 1934 m.,
minint pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos 60-ąjį jubiliejų, kilo mintis jo garbei pastatyti dvarą. Sodyba ant
Lėno ežero kranto įrengta neatsitiktinai –
čia kadaise buvusi žymiojo A. Smetonos
tėviškė.
Po metų inžinieriaus-architekto Felikso Vizbaro suprojektuotą ir 1937 m.
baigtą statyti sodybą sudarė 17 pastatų,
o dvaras užėmė 80 ha plotą. Pats prezidentas tada jį praminė „Užugirio kiemu“.
Iškilaus visuomenės veikėjo tikslas buvo
šioje vietoje įkurti pavyzdinį ūkį.

2,4

Nuotraukoje viršuje – pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos garbei pastatytas dvaras

Neatpažįstamai pasikeitusios buvusios dvaro arklidės

Dvaro reikalais iš esmės rūpinosi artimos prezidento moterys: ūkio įrengimo
darbus į savo rankas perėmė prezidento
sesuo Julija, o patį rūmų vidų prižiūrėti ir
tvarkyti ėmėsi žmona Sofija.
Pats A. Smetona planavo, kad vėliau,
po jo mirties, testamentu perdavus dvarą valstybei, jo įkurtas pavyzdinis ūkis
galėtų tapti žemės ūkio mokykla. Tačiau
tokiam jo norui nebuvo lemta išsipildyti –
A. Smetona savo dvaru pasidžiaugti galėjo
vos kelerius metus, nes 1940 m. jis buvo
nacionalizuotas.
Sovietų valdžia anuomet nusprendė panaudoti Užugirio dvaro pastatą savo reikmėms. Iš karto po karo čia
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Dvaro sodyboje prezidentas leisdavo laisvas vasaros dienas

A. Smetonos dvare kiekvieną vasarą rengiama viena ryškiausių, jau tradicine tapusi
„Smetoninių“ šventė, kuria rugpjūčio pradžioje minimos pirmojo Lietuvos prezidento gimimo metinės. Pirmą kartą toks paminėjimas įvyko 1989 m. rugpjūčio 12 d. ir
kasmet sulaukia vis daugiau svečių. Šventės
organizatoriai dalyvius kviečia pajusti renginio dvasią pasipuošus romantiškais Smetonos laikų rūbais ir aksesuarais, taip prisidedant prie šventinės nuotaikos kūrimo.
Antano Smetonos dvaras patenka ir
į pažintinį maršrutą „Dvarų žiedas“, tad
apsilankę Užulėnyje, užuot skubėję namo,
užsukite ir į kitus gražiausius regiono dvarus, kuriais garsėja Ukmergės kraštas.

Bistrampolio dvaras
Bistrampolio g. 1, Kučių k., Panevėžio r.
Tel. +370 45 45 40 35, + 370 699 99 085
El. p. info@bistrampolis.lt
www.bistrampolis.lt
Panevėžio autobusų stotis
Savanorių a. 5, Panevėžys
 ~17 km
Šiau

liai,

Panevėžio turizmo
informacijos centras
Laisvės a. 11, Panevėžys
Tel. + 370 45 50 80 80
El. p. info@panevezysinfo.lt
www.panevezysinfo.lt
 ~17 km

Pasv
a

lys

Kėd

ainia

i

veikė tuberkulioze sergančių vaikų sanatorija. Kiek vėliau dvaro patalpose įsikūrė
Užugirio narkologinė ligoninė, kuri nustojo veikti atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, nuo tada pastatai beveik nebebuvo
naudojami. Kasmet (2000–2006 m.) čia
rengtos skautų stovyklos.
Atgaivinti istoriją ėmėsi Ukmergės rajono savivaldybė. Pasinaudojus ES struktūrinių fondų parama A. Smetonos dvaro
teritorija kiekvieną dieną tampa vis patrauklesnė rajono gyventojams, svečiams
bei turistams. Sutvarkyti dvaro rūmai,
karvidė, inžineriniai tinklai ir aplinkinė teritorija – visi darbai atlikti siekiant išlaikyti
to laikmečio dvasią.

0 km

Išskirtinio išplanavimo dvaro erdvėje įrengta konferencijų salė

2

Nuotraukoje viršuje – vasaros žalumoje baltuojantys prabangūs Bistrampolio dvaro rūmai
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Projektas
Bistrampolio dvaro rūmų pritaikymas
turizmo reikmėms
Skirtas finansavimas
2,18 mln. Lt

Atvykusius svečius pasitinka priešais dvaro rūmus
sutvarkyta reprezentacinė parko dalis

Dvaro restorano lankytojai liks maloniai nustebinti: čia
pasitiks prabangi aplinka ir išskirtinis meniu

Restauruoto dvaro gėlyną puošia iš Argentinos atgabenta antikvarinė skulptūra

turtais. Kambarius puošė parketas arba
lakuotos medinės grindys, židiniai arba stačiakampės bei trikampės glazūruotų koklių
krosnys, elegantiški Liudviko XVI stiliaus,
ampyro (XIX a. pradžios) bei Liudviko Pilypo laikų (XIX a. vidurio) baldai. Pasakojama,
kad nusibodusius brangius baldus jie tiesiog
išmesdavo ir stebėdavo, kas juos pasiims.
Tuo metu rūmuose būta vertingų meno
kūrinių, ginklų, giminės archyvo, didžiulės
bibliotekos.
XIX a. pabaigoje Bistrampolio dvare
mėgo lankytis Bistramų giminaitis, lenkų
kalba kūręs rašytojas Henrikas Senkevičius
(1846–1916). Manoma, kad čia buvo rašoma jo garsioji istorinė trilogija („Ugnimi ir
kalaviju“, „Tvanas“, „Ponas Volodyjevskis“).
Dalis jo kūrinių prototipų – Bistrampolio
dvaro ir jo apylinkių gyventojai.
Pirmasis ir Antrasis pasauliniai karai
gerokai nuniokojo gražųjį Bistrampolio
dvarą. Dingo didelė dalis jo vertybių, jis

Ž

alumoje skendintis baltų mūrų klasicistinis Bistrampolio dvaras – vienas
gražiausių, reikšmingiausių Šiaurės Lietuvos dvarų. Tai ne tik turistų pamėgta vieta,
bet ir svarbus Panevėžio krašto kultūros bei
meno centras.
XVII a. iš Kuršo į šias vietas atsikraustė
didikai Bistramai, kurie įsigijo Barklainių
palivarką, vėliau pavadintą Bistrampoliu.
Dvarą jie valdė iki pat 1940 m.
Bistrampolio dvaras ypač suklestėjo
XIX a. viduryje. Praturtėję Bistramai nusprendė nugriauti čia stovėjusį medinį
dvarelį ir pasistatyti jų padėtį atitinkančius
prabangius mūrinius rūmus. Tai buvusi nelengva užduotis, mat vietovė pelkėta. Vis
dėlto pavyko rasti tinkamą architektūrinį
sprendimą ir 1850 m. rūmai buvo baigti,
o pelkės paverstos puikiu parku su žaviais
tvenkiniais.
Įrengdami rūmus Bistramai netaupė –
norėjo pasipuikuoti prieš svečius savo

Nuo dvaro tvenkinius juosiančių tiltelių galima pasigrožėti dvaro aplinka

Bistrampolio festivalyje netyla muzika. Kasmet vis
daugiau muzikos gerbėjų sukviečia įžymūs Lietuvos ir
užsienio atlikėjai

pats neprižiūrimas sunyko. 1997 m. dvaras
perduotas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrai, o nuo 2003 m. – VšĮ Jaunimo integracijos galimybių centrui.
Rūpestingų šeimininkų dėka Bistrampolio dvaras atgavo buvusį grožį. Nors didelės
dalies Bistramų turtų nebeliko, juos pakeitė

Dvaro pastatų ansamblį supa kruopščiai prižiūrėtas parkas, kuriame malonu pavaikštinėti ir pasimėgauti ūksmingomis alėjomis
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Kleboniškių kaimo
buities ekspozicija

Bistrampolio dvaro neogotikinio stiliaus vežiminėje įrengtas jaukus viešbutis

autentiški užsienio antikvariatuose nupirkti
senoviniai daiktai, baldai, meno kūriniai.
Nauji baldai taip pat parinkti išlaikant senąją dvaro dvasią. Kambarius puošia autentiškos, rankomis tašytos gegnės.
Bistrampolio dvaro sodyboje ES struktūrinės paramos lėšomis įrengtas viešbutis, konferencijų centras. Taip pat čia yra
moderni 400 vietų koncertų salė, veikia
restoranas, SPA centras, sporto aikštynas
(lauko teniso ir krepšinio aikštelė).

Lankytojus traukia ne tik dvaro rūmai,
bet ir gražus parkas – čia atvažiuojama pasivaikščioti, pasigrožėti jo ūksmingomis alėjomis, tvenkiniais, romantiškais liepteliais.
Parkas yra pripažintas gamtos paminklu.
Jau dešimt vasarų Bistrampolio dvare
vyksta garsus ir populiarus Bistrampolio
muzikos festivalis. Dvare rengiami įvairūs
koncertai, edukaciniai projektai, dailininkų,
skulptorių plenerai.

Kleboniškių kaimo buities ekspozicija
Kleboniškių k., Radviliškio r.
Tel. +370 422 42 005
Balandis–spalis
II–VII 9.00–18.00 val.
Radviliškio autobusų stotis
Gedimino g. 31A, Radviliškis
 ~23 km

Bilietų kaina:

Radviliškio turizmo
informacijos centras
S. Dariaus ir S. Girėno g. 9, Radviliškis
Tel. +370 640 39 298
El. p. radturin@gmail.com
www.radviliskiobiblioteka.lt
 ~24 km

Ekskursijos (grupėms nuo 15 asmenų):
su gidu lietuvių kalba – 5 Lt asmeniui
su gidu anglų, rusų kalbomis – 8 Lt asmeniui
be gido (savarankiška apžiūra) – 2 Lt asmeniui
Paslaugos teikiamos iš anksto suderinus su dvaro administracija
el. p. manager@bistrampolis.lt, info@bistrampolis.lt,
tel. +370 699 99 085, +370 45 45 40 35

s

žy

„Girinio takas“, Varnakalnio miškas, šalia Krekenavos girininkijos, Panevėžio r.
Dailės galerija, Respublikos g. 3, Panevėžys
Fotografijos galerija, Vasario 16-osios g. 11, Panevėžys
Juozo Miltinio palikimo studijų centras, Algirdo g. 54-19, Panevėžys
Krekenavos regioninio parko ekspozicija, Dobrovolės k., Panevėžio r.
Lėlių vežimo teatras, Respublikos g. 30, Panevėžys
Linų muziejus, Stultiškių k., Panevėžio r.
Meninio stiklo studija „Glassremis“, J. Biliūno g. 12, Panevėžys
Panevėžio kraštotyros muziejus, Vasario 16-osios g. 23, Panevėžys
Pašilių stumbrynas, Girelės k., Panevėžio r.
Upytės piliakalnis (Čičinsko kalnas), Upytės k., Panevėžio r.

vė
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Kiti lankytini objektai Panevėžio mieste ir rajone:

0 km

2

Nuotraukoje viršuje – Kleboniškių kaimas yra vienas iš geriausiai išsilaikiusių vidurio Lietuvos gatvinių kaimų
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Projektas
Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra Radviliškio rajono Kleboniškių kaimo buities ekspozicijoje
Skirtas finansavimas
0,99 mln. Lt

K

ad nusikeltum į praeitį, nereikia laiko mašinos – tiesiog atvažiuokite į
Kleboniškių kaimą-muziejų. Senoviniai
pastatai šiaudiniais stogais, rymantys
senų medžių paunksmėje, tingiai sparnus
sukantis vėjo malūnas, pintos tvoros, koplytstulpiai – visa tai leidžia pajusti jaudinantį praeities dvelksmą.
Gatvinis Kleboniškių kaimas vaizdingame Daugyvenės upės slėnyje pradėjo
kurtis XVI a. viduryje. Pavadinimo kilmė
paprasta – iki 1831 m. sukilimo kaimas
su visais jo gyventojais priklausė Šeduvos klebonui. Panaikinus baudžiavą, kaimas suklestėjo, išaugo, čia būta nemažai
stiprių ūkių. Iškilo vėjo malūnas, net dvi
karčiamos, tarpukariu veikė pradžios mokykla.
1926 m. kaimas imtas skirstyti į vienkiemius ir senojoje kaimavietėje liko tik
3 sodybos. Jos tapo 1989 m. pradėto kurti
muziejaus po atviru dangumi pagrindu.

Į Kleboniškių kaimo buities ekspoziciją perkelta Žemųjų
Levikainių kaimo koplytėlė

Autentiškoje pirtelėje galima išvysti seną, tačiau vis dar
šildančią akmeninę krosnį

Užgavėnių šventė kasmet sutraukia daug dalyvių

Dabar Kleboniškių kaimas-muziejus
užima 18 ha. Čia yra 28 XIX a. ir XX a.
pradžios pastatai: gryčios, klėtys, pirtys,
klojimai, daržinės. Juose įrengtos XIX a.
pabaigos ūkininkų buities ekspozicijos,
rodomos įdomios ąsočių, bezmėnų (svėrimo prietaisų), muštokių (skirtų sviestui mušti), ližių (menčių su kotu duonai
šauti į krosnį), linų šukų kolekcijos. Daug
dėmesio kaime-muziejuje skiriama technikos paveldui. Čia pamatysite 1926 m.
pagamintą traktorių ir daug kitos senosios
žemės ūkio technikos, kurią rasite tiesiog
kiemuose, lyg šeimininkai būtų tik trumpam atsitraukę nuo darbų ir ją čia palikę.
Iki šiol kaime veikia apie 1920-uosius
pastatyta pirtis. Iš tolo matomas įspūdingas kaimo malūnas – vienintelis Lietuvoje
veikiantis vėjo malūnas.
Dalis kaimo pastatų čia stovėjo nuo
seno, dalis suvežta iš Radviliškio apylinkių,
gretimų rajonų. Jie sustatyti taip, kad būtų

išlaikyta tradicinė kaimo struktūra, atkur- pastatytas kryžius. Šioje gryčioje įrengta
XIX a. ūkininkų buities ekspozicija.
tas senasis kaimo vaizdas.
Už ES paramą atnaujintoje XIX a. pirmoNeseniai kaime-muziejuje už ES pasios
pusės klėtyje kadaise laikydavo namų
ramos lėšas buvo restauruota viena
apyvokos daiktus, ūkininko
gryčia ir klėtis. Restaudukterų kraitį, skrynias, draruotoji gryčia pastatyta
bužius. Pastogėje stovėdavo
XIX a. antrojoje pusėje. Tai
nebenaudojami namų apydviejų galų namas, suręsvokos daiktai, darbo įrankiai.
tas iš tašytų į sąsparas suŠaltuoju metų laiku klėtyje
jungtų rąstų. Joje yra sepbūdavo rengiami pasilinkstynios patalpos: gonkelis
minimai – vakaruškos. Dabar
(veranda), priesienis (nečia rasite kraičių skrynių ir
gyvenamoji centrinė pa74 ąsočių ekspoziciją.
talpa), gryčia (gyvenamoji
Kleboniškių kaime-muziepatalpa), seklyčia (kambaMažosios architektūros elemenrys svečiams), kambarė- tai Kleboniškių kaime-muziejuje juje gausu renginių: rengiamos klojimo teatrų, Rasos,
lis (skirtas miegoti ir virti
valgį), kaminas (patalpa mėsai rūkyti ir šeimų, aludarių šventės, vakaronės, įvairūs
laikyti, gyvulių pašarui šutinti), kamara susitikimai, liaudies meno parodos. Ypač
(patalpa maisto atsargoms ir buities ra- daug dalyvių ir žiūrovų sutraukia triukškandams laikyti). Kieme stovi 1886 m. mingai švenčiamos Užgavėnės.

Bilietų kaina:
Suaugusiesiems – 6 Lt
Moksleiviams, studentams – 3 Lt
Ikimokyklinio amžiaus vaikams – nemokamai
Neįgaliesiems taikomos nuolaidos
Kiti lankytini objektai Radviliškio rajone:
•
•
•
•
•
Klojimo pastate veikiančioje ekspozicijoje verta apžiūrėti senovinius linų apdirbimų įrankius

Baisogalos dvaras, R. Žebenkos g. 1 2, Baisogala
Dambavos Dievo Apvaizdos bažnyčia, Dambavos k.
Raginėnų piliakalnis, Raginėnų k.
Raudondvario dvaras, Raudondvaris
Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia, Vilniaus g. 16, Šeduva
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Projektas
Žagarės ozo pėsčiųjų pažintinio, mokomojo ir poilsio tako įrengimas
Skirtas finansavimas
0,34 mln. Lt

Žagarės ozo pažintiniame take smagu leistis į žygį pasidairyti po regioninį parką

P

Žagarės ozo pažintinis takas
Tako pradžia – šalia Žvelgaičio piliakalnio
Žagarės autobusų stotis
Kęstučio g. 31, Žagarė
 ~2 km

Žagarės regioninio parko
lankytojų centras
Malūno g. 1, Žagarė, Joniškio r.
Tel. +370 426 60 809
El. p. info@zagaresrp.lt
www.zagaresrp.am.lt
 ~1 km

asak padavimų, Žagarė įsikūrusi gerokai anksčiau už Rygą (1201 m.). Tai
buvusios žiemgalių genties valdos. Dabar
jis garsėja savo unikaliu senamiesčiu, kuriame išlikę daug autentiškų XIX a. ir senesnių
pastatų, Žagarės dvaro kompleksu bei vasarą vykstančiu Vyšnių festivaliu, siūlančiu
turiningą programą: geriausių Lietuvos
klasikinės bei populiariosios muzikos atlikėjų koncertus, margą amatininkų mugę,
daugybę netradicinių pramogų (kaliausių
nuotaikingi pasirodymai, šunų lenktynės,
ekstremalūs motociklininkų pasirodymai).
Žagarės apylinkės priklauso Žagarės regioniniam parkui. Tai vienas miškingiausių
Lietuvos parkų, pasižymintis nuostabiu

Žagarės dvaro parke kasmet per Vyšnių festivalį išdygsta spalvotas palapinių miestelis

kraštovaizdžiu, savita gamta, didele biologine įvairove ir ekologine verte.
Įspūdinga parko vieta yra Žagarės ozas.
Ozas – tai ilgas ir siauras, į pylimą panašus
tirpstančio ledyno suformuotas smėlio
žvyro gūbrys. Šis 8 km ilgio ozas – ilgiausias ir įspūdingiausias Lietuvoje, nuo seno
traukiantis gamtos mylėtojus. Manoma,
kad jis susidarė prieš 13 tūkst. metų.
Nuo ozo atsiveria gražūs Švėtės upės
slėnio, Žagarės girios ir Žiemgalės lygumos vaizdai. Vaizdingiausioje ozo dalyje,
pakilusioje į maždaug 20 m aukštį, yra
Žvelgaičio piliakalnis.
Siekiant supažindinti žmones su Žagarės ozo gamtos vertybėmis, už ES
struktūrinių fondų lėšas čia buvo įrengtas 4,4 km pažintinis takas – pasivaikščiojimo, pasivažinėjimo dviračiais, iškylų,
paukščių ir gyvūnų stebėjimo vieta.
Pasinaudojus ES parama turistų patogumui buvo įrengtos pavėsinės, laužavietės, krepšinio, paplūdimio tinklinio,
automobilių stovėjimo aikštelės, lauko
tualetai, persirengimo kabinos, pastatyti
apžvalgos bokštai. Šalia tako atsirado informaciniai stendai, pasakojantys apie Žagarės ozą, Žvelgaičio piliakalnį, unikalias
šio krašto gamtines ir kultūrines vertybes.

Kiti lankytini objektai Žagarėje:

0 km

2

Nuotraukoje viršuje – Žagarės ozo pažintinio tako teritorijoje įrengta puiki erdvė mėgstantiems gražią dieną surengti
iškylą ar praleisti laisvalaikį gamtoje

•
•
•
•
•
•
•

Senosios Žagarės Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Švėtės g. 1
Veidės piliakalnis, šalia Žagarės ozo
Žagarės dvaro pastatų ansamblis ir parkas
Žagarės dvaro sodybos pažintinis dendrologinis takas
Žagarės piliakalnis (Raktuvės kalnas), nuo Žagarės link Minčaičių
Žagarės senamiestis
Žvelgaičio piliakalnis, Šiaulių g. 28
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Projektas
Kempingo infrastruktūros plėtra Pasvalio mieste
Skirtas finansavimas
3,88 mln. Lt

Keliaujantys kemperiais čia ras visas reikalingas paslaugas

P

Pasvalio kempingas
Dvareliškių g. 1, Pasvalys
Tel. +370 451 34 531, +370 656 12 022
www.kempingas.pasvaliosm.lt
I–VII 00.00–24.00 val.
Administracijos – 8.00–20.00 val.

Pasvalio autobusų stotis
Vilniaus g. 39, Pasvalys
 ~3 km
Pasvalio turizmo informacijos centras
P. Avižonio g. 6, Pasvalys
Tel. +370 451 34 096
El. p. turizmas@pasvalys.lt
www.pasvaliomuziejus.lt
 ~3 km

asvalio miestas įsikūręs prie magistralės „Via Baltica“ – vienos pagrindinių turistinių srautų arterijų, jungiančių
Šiaurės šalis su Vakarų Europa. Tačiau
jis – ne bevardė stotelė turistiniame
maršrute. Miestas ir jo apylinkės vertos
atskiro dėmesio.
Pasvalys yra įdomių karstinių reiškinių –
smegduobių – kraštas. Mieste net įkurtas
Smegduobių parkas. Kai kuriose smegduobėse trykšta mineraliniai šaltiniai. Jų
vanduo mineralizuotas kalcio druskomis,
todėl tinka gydyti reumatą, sąnarių uždegimus, kai kurias lėtines odos ligas. Pasvalys garsėja aludarystės tradicijomis – čia
veikia keletas nedidelių alaus daryklų,
gaminančių išskirtinio skonio pasvalietišką alų. Mieste verta apžiūrėti Pasvalio

kultūros ir poilsio parką, Girnų muziejų,
Pasvalio krašto muziejų ir kt.
Miesto pakraštyje, gražiame pušyne
buvo įkurtas kempingas, kad turistams
būtų patogiau lankytis unikaliame Pasvalio krašte. 2012 m. jis buvo renovuotas
ES struktūrinių fondų lėšomis. Kempinge
įrengti 2 keturviečiai ir 3 vienviečiai mediniai nameliai su visais patogumais. Įkurtos
visus reikalavimus atitinkančios 26 vietos
kemperiams, yra 24 vietos automobiliams, sutvarkyta erdvė palapinėms, įrengta vaikų žaidimo aikštelė.
Nedideliame jaukiame kempinge yra
viskas, ko reikia keliautojui, o svarbiausia –
rami, žalia, graži aplinka, užtikrinanti gerą
poilsį gamtoje.

Mažiesiems poilsiautojams įrengtos saugios žaidimų aikštelės

Kiti lankytini objektai Pasvalio mieste ir rajone:

0m
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Nuotraukoje viršuje – ramiame pušyne įrengti poilsio nameliai kviečia atitrūkti nuo miesto triukšmo ir pabūti gamtoje

•
•
•
•
•

Balsių vandens malūnas, Balsių k., Pasvalio r.
Girnų muziejus, Lėvens g., Pasvalys
Pasvalio krašto muziejus, P. Avižonio g. 6, Pasvalys
Senosios klebonijos (Užupio) parkas, Pasvalys
Smegduobių parkas, Panevėžio g., Pasvalys
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Biržų pilis
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Projektas
Biržų pilies komplekso rūmų sutvarkymo, arsenalo pastato atstatymo ir pritaikymo turizmo ir kitiems viešiesiems
poreikiams
Skirtas finansavimas
5,79 mln. Lt

Vėlyvojo renesanso stiliaus Biržų pilies rūmai (atstatyti
1988 m.) ir tiltas

Į
Biržų autobusų stotis
J. Basanavičiaus g. 1, Biržai
 ~300 m

Biržų pilis
J. Radvilos g. 3, Biržai
Tel. +370 450 33 390, +370 655 57 738
El. p. sela@birzumuziejus.lt
www.birzumuziejus.lt
Spalis–balandis
III–VI 9.00–17.30 val.,
VII 9.00–16.30 val.
Gegužė–rugsėjis
II 10.00–17.30 val., III–VI 10.00–18.30 val.,
VII 10.00–17.30 val.
Valstybinių švenčių dienomis muziejus
nedirba

0m

Biržų turizmo informacijos centras
J. Janonio g. 2, Biržai
Tel. +370 450 33 496
El. p. tic@birzai.lt
 ~700 m

spūdinga Biržų pilis – vienintelė Lietuvoje bastioninio tipo tvirtovė ir geriausiai išlikusi pilis Šiaurės Rytų Europoje.
Biržų pilies ir miesto istorija glaudžiai
susijusi su viena galingiausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės giminių – Radvilomis. 1547 m. už nuopelnus kovojant su
stačiatikiais ir totoriais Mikalojus Radvila
Rudasis (apie 1515–1584) iš Lietuvos ir
Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto
(1520–1572) gavo Šv. Romos imperijos
kunigaikščio titulą ir tapo pirmuoju BiržųDubingių kunigaikščiu.
1575 m. pilį savo žemių Biržuose ir Lietuvos šiaurinio pasienio apsaugai pradėjo statyti kunigaikštis Kristupas Radvila
(1547–1603), Radvilos Rudojo sūnus. 14
metų statybų rezultatas – didžiulė gynybinė tvirtovė su puošniais reprezentaciniais rūmais, evangelikų reformatų bažnyčia, nuo priešų saugoma aukštų pylimų,
griovių su vandeniu. Joje buvo kareivinės,
maisto sandėliai ir didžiulis arsenalas,

beveik nenusileidęs karališkajai Krokuvos
ginklinei.
Biržų pilis buvo vienas svarbiausių Lietuvos gynybinių punktų kovojant su Rusija ir Švedija. Ne kartą ją nuniokojo priešai,
bet Radvilos ją vis atstatydavo, tobulino
ir plėtė.
XVIII a. pradžioje pilį išsprogdino besitraukianti švedų kariuomenė. Praėjus
trims šimtams metų nuspręsta ją prikelti
naujam gyvenimui. 1978–1988 m. atstatyti Biržų pilies reprezentaciniai rūmai, dvi
parakinės, tiltas. Piliai tvarkyti panaudota
ir ES struktūrinė parama: sutvirtinti rūmų
pamatai ir perdangos, atnaujintas fasadas,
pakeisti langai. Šiuo metu už ES lėšas atstatomas pilies arsenalo pastatas. Jame
numatoma vykdyti muziejinę ir edukacinę
veiklą: restauruoti, saugoti bei eksponuoti
senovinius ginklus, rengti nedideles konferencijas, demonstruoti senąją kalvystę.
Biržų pilis – svarbiausias Biržų kultūros
centras. Čia įsikūręs Biržų krašto muziejus
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Nuotraukoje viršuje – reprezentaciniai bastioninio tipo Biržų tvirtovės rūmai
J

Mortyra iš Biržų tvirtovės arsenalo, XVII a.

Kario galva iš smiltainio. Biržų tvirtovė, XVII a.
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Biržų pilies arsenalo pastate planuojama vykdyti su ginklais susijusią muziejinę ir edukacinę veiklą

„Sėla“, rajono viešoji biblioteka. Muziejuje
veikia nuolatinės proistorės, etnografijos,
religijos, miesto ir jį valdžiusių kunigaikščių Radvilų istorijos ekspozicijos. Vienas
vertingiausių jo eksponatų – vienintelis
žinomas išlikęs garsaus XVII a. karo inžinieriaus, kartografo, dailininko J. N. Naronskio nubraižytas Biržų kunigaikštystės
žemėlapis. Jis įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą. Ilgą laiką manyta, kad šis žemėlapis
žuvęs, bet 1993 m. Lietuvai jį padovanojo
kunigaikščių Radvilų palikuonis, Maltos
ambasadorius Argentinoje Karolis Radvila.
Jo prašymu žemėlapis perduotas saugoti
Biržų muziejui.

Muziejų gausiai lanko turistai ir vietiniai žmonės, čia organizuojami populiarūs
edukaciniai užsiėmimai, ekskursijos. Ypač
populiari edukacinė programa suaugusiesiems „Žaldoko alus“.
Muziejus nuomoja patalpas konferencijoms, seminarams, padeda juos organizuoti. Pilies rūmuose veikia restoranas.
Populiariausi renginiai – „Naktis muziejuje“ (trečią gegužės šeštadienį), Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis (gegužės–birželio mėn.), Biržų miesto šventės
renginiai (pirmą rugpjūčio savaitgalį).

Biržų pilis iš paukščio skrydžio

Bilietų kaina:
Suaugusiesiems – 6 Lt
Vaikams nuo 5 metų, moksleiviams, studentams, senjorams, kitų rajonų
neįgaliesiems – 3 Lt
Biržų rajono neįgaliesiems – nemokamai
Šeimos bilietai:
dviem suaugusiems asmenims – 11 Lt
dviem suaugusiems asmenims ir vienam vaikui – 13 Lt
dviem suaugusiems asmenims ir dviem vaikams – 16 Lt
dviem suaugusiems asmenims ir trims vaikams – 18 Lt
dviem suaugusiems asmenims ir keturiems bei daugiau vaikų – 11 Lt ir
po 2 Lt už kiekvieną vaiką

Herbinis koklis su Kristupo Radvilos inicialais ir titulų
raidėmis lenkų kalba, XVI a.

Livonijos kryptimi jojantys raiteliai – sparnuotas husaras ir totorius. Biržų kunigaikštystės žemėlapis, 1645 m.
Kartografas Juozapas Narūnavičius-Naronskis. Pergamentas

Kiti lankytini objektai Biržuose:
•
•
•
•

Astravo dvaras, tiltas-užtvanka su arkomis ir parkas, Astravo g. 17
Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, Radvilos g. 5
Biržų evangelikų reformatų bažnyčia, Reformatų g. 1
Biržų regioninio parko direkcijos lankytojų centras ir geologijos ekspozicija
„Prasmengančios žemės kraštas“, Rotušės g. 10
• Širvėnos ežeras ir pėsčiųjų lieptas, Jaunimo g.
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Pėsčiųjų ir dviračių takas
bei kempingas Biržuose
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Projektai
Pėsčiųjų ir dviračių tako Biržų m. prie
Širvėnos ežero įrengimas ir pritaikymas
turizmui bei poilsiui
Viešosios kempingo infrastruktūros statyba Biržų mieste
Skirtas finansavimas
2,69 mln. Lt
Vaikštinėdami naujai įrengtu taku išvysite ir Biržų pilį

A

Pėsčiųjų ir dviračių takas Biržuose
Širvėnos ežero pietinė pakrantė
Kempingas Biržuose
J. Janonio g. 2, Biržai
Tel. +370 450 33 496

0m

Biržų turizmo informacijos centras
J. Janonio g. 2, Biržai
Tel. +370 450 33 496
El. p. tic@birzai.lt

plankę Biržų istorijos paminklą – Biržų pilies komplekso rūmus, nepamirškite apžiūrėti ir paties miesto, pasigrožėti netoliese tyvuliuojančiu Širvėnos
ežeru. Vos vieno kilometro atstumu į
šiaurę nuo miesto nutolęs ežeras – seniausias Lietuvoje dirbtinis tvenkinys,
susidaręs dar 1575 m., užtvenkus dvi per
miestą tekančias upes – Apaščią ir Agluoną. Ežeras kadaise saugojo Biržų tvirtovės
ir paties miesto prieigas. Per jį, iki Antrojo pasaulinio karo vadintą Rališkių ežeru,

nutiestas ilgiausias Lietuvoje medinis Širvėnos tiltas pėstiesiems, Biržų miestą jungiantis su Astravo dvaru – viena įspūdingiausių XIX a. romantizmo architektūros
sodybų Lietuvoje.
Širvėnos ežero pietine pakrante tęsiasi
2 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas, kuriuo
keliaujant atsiskleidžia tikrasis Biržų grožis. ES struktūrinių fondų lėšomis įrengtas
naujas, modernus takas jungia Kęstučio ir
Jono Basanavičiaus gatves bei eina lygiagrečiai su J. Bielinio gatve. Sumanę sustoti

600

Nuotraukoje viršuje – pėsčiųjų ir dviračių takas Biržuose

Miesto svečiai kviečiami pasivaikščioti Širvėnos ežero pietine pakrante – čia nutiestas 2 km ilgio takas
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Krašto svečiai kviečiami pasigrožėti tiek miesto, tiek gamtos vaizdais

Jaunimo parke įrengtas prie šiam etnografiniam regionui būdingos architektūros derantis kempingas

pailsėti ar pasigrožėti miesto vaizdais, čia
rasite ne vieną poilsio ir atokvėpio aikštelę, visada turėsite kur pasistatyti dviračius
ar prisėsti. Lankytojų patogumui čia įrengti informaciniai ženklai, apšviesti ir neįgaliesiems pritaikyti takai.
Pėsčiųjų ir dviračių takas biržiečius ir
miesto svečius veda iki svarbiausių Biržų
kultūros paveldo objektų, tad kelionė bus
kupina įspūdžių. Iš čia atsiveria nuostabūs
Biržų tvirtovės rūmų vaizdai, matyti XIX a.
vaistinės pastatas ir to paties laikmečio

pasistatyti automobilį, o pačioje stovyklavietėje apšviesti vidaus keliukai
su elektros dėžutėmis kemperiams
prijungti apsaugos nuo nemalonių netikėtumų.
Čia esantys buitiniai ir administraciniai pastatai puikiai dera prie etnografiniam regionui būdingos architektūros
ir spalvų ramybės – jų statybai ir apdailai buvo naudotos tradicinės statybinės
medžiagos (mediena, molis, akmuo),
pasirinktos tamsios žemės spalvos.

neogotikinė evangelikų reformatų bažnyčia bei klebonija. Takas įrengtas Biržų
regioninio parko teritorijoje.
Nuo 2015 m. Biržų krašte ilgesniam
laikui pasilikti galės ir stovyklaviečių
mėgėjai – Jaunimo parke, šalia pat Širvėnos ežero, ES struktūrinių fondų lėšomis
įrengta viešoji kempingo infrastruktūra.
Turistų viešnagei stovyklavietė siūlo 10 stovėjimo vietų kemperiams ir
15 vietų palapinėms. Čia pat esančioje
išasfaltuotoje aikštelėje galėsite patogiai

Biržų regioninio parko teritorijoje įrengtas takas – tikra atgaiva ramybės mėgėjams

79

Svečių saugumui ir patogumui stovyklavietėje įrengtas įvažiavimo ir išvažiavimo postas, sanitarinės higienos ir
maisto gaminimo patalpos. Atsikvėpti ir
pasimėgauti ramybe bei gamtos harmonija galėsite prisėdę ant čia pat įrengtų lauko suoliukų, akis džiugins iš lauko akmenų
sumūrytos akmenų sienelės, vaikai galės
dūkti planuojamoje įrengti žaidimų aikštelėje, dviratininkai pasinaudos įrengtu dviračių stovu, o čia pat telkšantis Širvėnos
ežeras neleis pamiršti Biržų krašto grožio.

Poilsio namelių apdailai naudotos tradicinės statybinės medžiagos – mediena, molis, akmuo
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Rokiškio dvaras

81

Projektas
Rokiškio dvaro sodybos kumetyno pritaikymas turizmo reikmėms
Skirtas finansavimas
1,29 mln. Lt

Netrukus dvare bus dar viena meno erdvė – rekonstruotame dvaro kumetyne įsikurs Aukštaitijos dailės galerija

R
Rokiškio dvaras
Tyzenhauzų al. 5, Rokiškis
Tel. +370 458 52 261
El. p. muziejus@rokiskyje.lt
www.muziejusrokiskyje.lt
II–VII 10.00–18.00 val.

0m

Rokiškio autobusų stotis
Panevėžio g. 1, Rokiškis
 ~3 km
Rokiškio turizmo informacijos centras
Nepriklausomybės a. 8, Rokiškis
Tel. +370 458 51 044
El. p. info@rokiskiotic.lt
www.rokiskiotic.lt
 ~700 m

okiškio dvaro istorija siekia XVI amžių. Žinoma, kad Lietuvos ir Lenkijos
karalius Žygimantas Senasis (1467–1548)
dvarą 1547 m. padovanojo didikams Krošinskiams. Šiems prasiskolinus, 1715 m.
dvaras atiteko Tyzenhauzų giminei.
Dvaro rūmus valdė kelios grafų Tyzenhauzų ir Pšezdzieckių kartos, garsėjusios
savo kultūrine ir moksline veikla, kolekcijomis, mecenavimu.
Tyzenhauzų giminė Rokiškyje įsikūrė
nuo XVII a. Grafas Ignotas Tyzenhauzas
(1760–1822) Rokiškyje 1801 m. pastatė
klasicistinius dvaro rūmus. Jo sūnus Konstantinas (1785–1853) daug dirbo gamtos
mokslų srityje, tyrinėdamas Vidurio Europos paukščius, parašė mokslinių veikalų,
domėjosi piešimu. K. Tyzenhauzo sūnus
Reinoldas (1830–1880) nusipelnė Rokiškiui pastatydamas neogotikinę Šv. Mato
bažnyčią. Jo sesuo Marija Tyzenhauzaitė
(1827–1890) rūpinosi Rokiškio vargonininkų mokykla, skatino labdarą, švietimą.
Grafas Jonas Pšezdzieckis (1877–1944)

buvo paskutinysis Rokiškio dvaro savininkas. Jis XX a. pradžioje perstatė Rokiškio
centrinius rūmus pagal lenkų architektų
K. Jankovskio ir P. Lilpopo projektą. Rekonstruoti rūmai įgijo baroko elementų.
Didikai Tyzenhauzai padarė didelę įtaką
Rokiškio miestui. Jie pertvarkė miestelio
struktūrą, išplėtojo čia įvairius verslus:
pastatė prekybos namus, viešbutį, alaus
daryklą, plytų fabriką, malūną.
Statydami ir įrengdami savo rezidenciją turtingieji Tyzenhauzai negailėjo
lėšų. Rūmai iki šiol stebina savo grožiu ir
prabanga. Už rūmų Tyzenhauzai įkūrė 16
ha parką, jame buvo iškastas tvenkinys
ir pradėtas kurti zoologijos sodas. Parkas
iki šiol išlikęs, gražiai sutvarkytas ir tapęs
mėgstama rokiškėnų poilsio vieta.
Rokiškio dvaro rūmuose virė kultūrinis
gyvenimas. Muzikavimo tradicijas puoselėję grafai dažnai rengdavo pobūvius, kur
rinkdavosi tik aukštuomenės elitas. Grafų
Pšezdzieckių pagrindinis žiemos pomėgis
buvo medžioklė.

Rūmų vidus traukia akį prabanga ir baroko elementais

Ne vieną lankytoją sužavėjęs autentiškas puošnus
dvaro valgomasis

120

Nuotraukoje viršuje – Rokiškio dvaro rūmų fasadas
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Dvare įsikūrusiame krašto muziejuje eksponuojama išsaugota ir restauruota XIX a. pab. – XX a. pr. gyvenusių grafų drabužių kolekcija

Kaip ir daugelis Lietuvos dvarų, taip ir
Rokiškio dvaras per karus bei sovietmetį
patyrė daug žalos. Laimei, jis nesunyko,
šiuo metu yra restauruotas ir žavi savo
elegancija bei puošnumu. Dabar rūmuose
veikia Rokiškio krašto muziejus.
Jame sukaupta per 90 tūkst. eksponatų,
saugoma unikali Rokiškio krašto kultūros ir
istorijos medžiaga: archeologiniai radiniai,
senos knygos, dokumentai ir spaudiniai,
numizmatika, dvarų kultūros vaizduojamosios ir taikomosios dailės eksponatai,
vertinga grafų drabužių kolekcija, archyvinė dvaro medžiaga, fotografijos, senosios
ir naujosios tautodailės rinkinių fondas,
kuriame išskirtinę vietą užima garsiausio
XX a. Lietuvos dievdirbio Liongino Šepkos (1907–1985), gimusio Rokiškio rajone,
drožiniai ir vienintelis šalyje prakartėlių
(Šv. Kalėdų simbolis, inscenizuotas Jėzaus
gimimo vaizdas) rinkinys.
Muziejus garsėja vaikams ir suaugusiesiems skirtų edukacinių programų įvairove.
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Drožinių paroda kviečia prisiminti gilias
medžio dirbinių drožybos tradicijas

Jų metu supažindinama su Lietuvos proistore bei istorija, grafais Tyzenhauzais,
atskleidžiamos medžio paslaptys ir sūrio
gamybos subtilybės. Čia galima išmokti
lieti žvakes, marginti velykinius margučius,
austi gobelenus. Darbuotojai mielai papasakos apie lietuvių kalendorines šventes,
išmokys liaudies žaidimų.
Atkurtoje ir buvusį dvaro spindesį susigrąžinusioje didžiojoje rūmų menėje
vyksta kamerinės muzikos koncertai, literatūros vakarai, susitikimai ir kiti renginiai.
Ji tapo svarbia rokiškėnų kultūrinio gyvenimo erdve.
Kultūros bei turizmo reikmėms pritaikyti ne tik dvaro rūmai. Panaudojus ES struktūrinių fondų paramą buvo rekonstruotas
dvaro kumetynas, kuriame gyveno kumečiai – samdomi dvaro darbininkai, Tyzenhauzų laikais veikė kalvė. Restauruotame
kumetyne įsikurs Aukštaitijos dailės galerija. Čia ketinama rengti parodas, organizuoti edukacines programas.

Žiūrėdamas į senojo Rokiškio dvaro parko liepų, ąžuolų, klevų ir kitų medžių viršūnes, retas žino šimtametę dvaro
istoriją, prie kurios prisidėjo ne vienas jį valdęs grafas

Bilietų kaina:
Visų muziejaus ekspozicijų lankymas:
suaugusiesiems – 6 Lt
moksleiviams – 2 Lt
studentams, pensininkams – 3 Lt
Liongino Šepkos drožinių ekspozicijos lankymas:
suaugusiesiems – 4 Lt
moksleiviams, studentams, senjorams – 2 Lt
Centrinių rūmų ekspozicijų lankymas:
suaugusiesiems – 4 Lt
moksleiviams, studentams, senjorams – 2 Lt
ikimokyklinio amžiaus vaikams, vaikų namų auklėtiniams,
neįgaliesiems – nemokamai
Parodų lankymas – 1 Lt
Edukacinė programa asmeniui – 2 Lt (išskyrus „Sūrio kelią“)
Kiti lankytini objektai Rokiškyje:
•
•
•
•

Rokiškio dvaras garsėja įdomiomis ekskursijomis, edukacinėmis programomis, įvairiais kultūriniais renginiais

Dailės galerija „Roda“, Respublikos g. 113
Nepriklausomybės aikštė
Rokiškio miesto Liongino Šepkos parkas
Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia, Nepriklausomybės a. 1A-1
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Zaraso ežero Didžioji sala
ir pakrantė
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Projektai
Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra
Zarasų miesto centrą juosiančioje Zaraso ežero pakrantėje
Viešosios turizmo infrastruktūros Zaraso
ežero Didžiojoje saloje sukūrimas
Skirtas finansavimas
4,57 mln. Lt
Vasarą Zaraso ežero pakrantėje vyksta muzikos festivaliai ir koncertai

Z

Zaraso ežero pakrantė
Privažiavimas iš Pakalnės g.
Apžvalgos ratas
Privažiavimas iš D. Bukonto g.
Zarasų autobusų stotis
Savanorių g. 7, Zarasai
 ~1 km

0m

Zarasų rajono turizmo
informacijos centras
Sėlių a. 22, Zarasai
Tel. +370 385 37 171
El. p. poilsis@zarasai.lt
www.zarasai.lt/tic
 ~500 m

arasai – sparčiai populiarėjanti kurortinė teritorija. Čia atvyksta ieškantieji nenuniokoto gamtos grožio,
ramybės. Tai puikus kraštas vandens
turizmui, mėgėjiškai žūklei ar tiesiog poilsiui gryname ore prie vandens. Zarasų
rajone yra beveik 300 ežerų – ir didžiulių,
ir mažyčių bevardžių miško ežerėlių. Net
miesto vardas susijęs su ežerais – šiose
vietose gyvenusios sėlių genties kalba
„ezaras“ reiškia ežerą.
Kiek kitaip Zarasų pavadinimo atsiradimą aiškina legendos. Pasak vienos iš
jų, kadaise šiame krašte gyvenusi milžinų
šeimyna. Joje augęs linksmas ir išdykęs
milžinukas Azerasas, kuris mėgęs žaisti
slėpynių. Kai jis pasislėpdavęs, namiškiai

šaukdavę: „Azerasai! Azerasai! Azerasai!“,
o aidas atkartojęs: „Zarasai! Zarasai! Zarasai!“ Vėliau čia apsigyveno žmonės ir įkūrė
miestą, kurį milžinų šeimos atminimui pavadino Zarasais.
Apžvelgti Zaraso platybes galima užkopus į 2011 m. ežero pakrantėje įrengtą kraštovaizdžio apžvalgos ratą (arch.
Š. Kiaunė). Tai analogo Lietuvoje neturintis
17 metrų aukščio ir 34 metrų pločio statinys.
Nuo apžvalgos rato nusileidus laipteliais iki ežero pateksite į gražiai sutvarkytą pėsčiųjų ir dviračių taką, vedantį iki
Didžiosios salos. Jis įrengtas ir ežero pakrantė sutvarkyta už ES struktūrinių fondų
paramos lėšas. Takas apšviestas, tad juo
smagu pasivaikščioti ir naktį. Miestelėnai
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Nuotraukoje viršuje – nepraleiskite progos pasigrožėti Zaraso ežere plaukiojančiu fontanu

Miestelėnų ir miesto svečių pamėgta Zaraso ežero pakrantė
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Zaraso ežero pakrantėje įrengtas 17 m aukščio apžvalgos ratas

ir miesto svečiai mėgsta stabtelėti romantiškose prieplaukėlėse. Čia gali prisišvartuoti ir valtys, baidarės ar kitas vandens transportas. Už ES projekto lėšas
buvo įsigyta baidarių, plastikinių valčių,
vandens dviračių, burinių laivelių, dviračių, riedžių bei katamaranas. Juos galima
išsinuomoti ir pasiplaukioti po ežerą.
Smagu prisėsti jaukiose poilsio aikštelėse ant suoliukų ir pasigrožėti ežeru ar
iš ežero trykštančiu ES paramos lėšomis
miesto įsigytu plaukiojančiu fontanu, kurio srovė šauna į viršų net 30 metrų. Vaikams yra įrengta originali laivo pavidalo
žaidimų aikštelė.
Keliaujant pakrante tiesiog būtina apžiūrėti naują akmens skulptūrų parką, kuris yra
prie pat Didžiosios salos. Skulptūras vienija
vandens – didžiausio Zarasų turto – tema.

P

asimėgavę Zaraso ežero pakrantės
ramybe ir teikiamomis pramogomis,
būtinai aplankykite ir Didžiąją šio ežero
salą – tikrą kultūrinę ir sportinę erdvę. Jau
sulig pirmaisiais Zarasų vardo
paminėjimais Kauno gubernijos leidiniuose buvo rašoma ir apie ežere esančią salą
bei minimas joje stovėjęs
nežinia kieno ir kada įkurtas,
o vėliau sunaikintas vienuolynas. Sovietmečiu Didžiojoje saloje taip pat netrūko
veiklos – čia rengtos dainų
šventės, į kurias suvažiuo-

davo šimtai žiūrovų, dalyvaudavo meno
kolektyvai iš Latvijos, Estijos ir kitų tuometinių respublikų.
Nuo seno saloje vasaros pradžioje
buvo organizuojamos žirgų lenktynės.
Buvo laikotarpis, kai saloje stovėjo sodyba – jos šeimininkai dirbo žemę, augino gyvulius, buvo užveistas medelynas,
kurio augalai naudoti Zarasų miestui
apželdinti. Tada susisiekimas su miestu
buvo vienintelis – tik valtimis. Įdomių žinių apie Didžiąją salą randama ir 1936 m.
spaudoje – ji buvo vadinta Anglijos vardu, o šiaurinėje šios salos dalyje esą buvęs aukštas iškyšulys. Seni žmonės pasakodavę, kad jame, šalia pušies, buvusi
labai gili duobė, panaši į šulinį, kurioje
gulėję daug brangenybių ir užkeiktų pinigų. Kartą vienas drąsuolis pabandė siekti
paslėptų turtų, bet tuo metu atsiradęs
velnias ir įtraukęs jaunikaitį į duobę.
Pirmojo pasaulinio karo metais vokiečiai į Didžiąją salą buvo nutiesę medinį tiltą, kuriuo kariškiai arkliais į ją įvažiuodavo.
Vėliau tiltu naudojosi ir gyventojai. Deja, tiltas buvo išardytas ir patekti į salą vėl buvo
galima tik valtimi. Situacija
pakito 1958 m., kai be jokio iš anksto suderinto
projekto, tiesiog supylus
pylimą, buvo pradėtas
tiesti kelias į salą. Vėliau
pylimas buvo perkastas
ir pastatytas tiltas.

Skulptūrų parko eksponatas

Medinis modernus takas jungs visą Zaraso ežero Didžiosios salos infrastruktūrą

Dabar Zaraso ežero Didžioji sala – žinomų renginių vieta. Čia renkasi festivalių
,,Roko naktys“, ,,Galapagai“, ,,,Mėnuo juodaragis“, galiūnų ir automobilių ralių gerbėjai, tradicinių zarasiečių organizuojamų
renginių žiūrovai.
Pasinaudojus ES struktūrinėmis lėšomis sutvarkytas pagrindinis Zarasų miesto
paplūdimys, saloje suformuotose keturiose zonose sukurta patogi infrastruktūra
miesto gyventojams ir svečiams: salos
prieigose įrengtas valčių, vandens dviračių ir kito sportinio inventoriaus nuomos
punktas, paplūdimio zonoje – vaikų žaidimų aikštelės, gelbėjimo stotis, medicinos

punktas, vasaros kavinė, dušai, tualetai,
sporto zonoje – treniruokliai ir sporto
aikštelės, irklavimo bazės zonoje – sportininkams skirtos patalpos (persirengimo,
trenerių kambariai, teisėjo bokštelis, sportinio inventoriaus laikymo patalpos).
Siekiant plėtoti ir populiarinti vandens
sportą Zaraso ežere planuojama įrengti ir
cable-way lynų trasą.
Visą rekreacinę infrastruktūrą jungs
medinis takas, prasidėsiantis paplūdimio
lieptu, susiliesiantis su jau nutiestu pėsčiųjų ir dviratininkų taku, plastiškai pakilsiantis pastatų stogais bei vėl nusileisiantis į ežerą bei tapsiantis lieptu.

Kiti lankytini objektai Zarasų mieste ir rajone:
•
•
•
•
•
•
•
•

„Ievos žvėrynas“, Šlapių k., Zarasų r.
Degučių ir Šašavos pažintiniai takai, Degučių k., Gražutės regioninis parkas
Jaskoniškių ir Ilgašilio pažintiniai takai, Sartų regioninis parkas
Šlyninkos vandens malūnas, Šlyninkos k., Zarasų r.
Stelmužės ąžuolas ir bažnyčia, Stelmužės k., Zarasų r.
Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo vieta, Kvintiškių k., Zarasų r.
Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Bažnyčios g. 3, Zarasai
Vidos Žilinskienės individuali kolekcija „Jūrų muziejus“, Laisvoji a. 14,
Salakas, Zarasų r.
• Zarasų krašto muziejus, D. Bukonto g. 20/1, Zarasai
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Paplovinio ežero
pakrantė Ignalinoje

89

Projektas
Bendro naudojimo rekreacinės teritorijos
prie Mokyklos gatvės kompleksiškas pertvarkymas ir pritaikymas turizmui
Skirtas finansavimas
0,6 mln. Lt

Pakrantėje įrengtas patogus priėjimas, nuo kurio galėsite pasigėrėti tyvuliuojančiu ežeru

I

Paplovinio ežero pakrantė
Mokyklos g., Ignalina
Ignalinos autobusų stotis
Geležinkelio g. 8, Ignalina
 ~800 m

0 km

Ignalinos rajono turizmo
informacijos centras
Ateities g. 23, Ignalina
Tel. +370 386 52 597
El. p. tic@ignalina.lt
www.ignalinatic.lt
 ~1 km

gnalinos kraštas – viena patraukliausių
Lietuvos turistinių vietovių. Čia puikios
sąlygos dviračių, vandens turizmui, pėsčiųjų žygiams, žiemos sportui, poilsiui prie
ežero ar upės, yra daugiau nei 200 lankytinų objektų: etnografinių kaimų, muziejų,
gamtos paminklų ir kt. Pats miestas jaukus, tvarkingas, kasmet vis gražėjantis ir
suteikiantis vis daugiau poilsio galimybių.
Viena mėgstamiausių ignaliniečių ir
miesto svečių poilsio ir pasivaikščiojimo
vietų Ignalinoje – Paplovinio ežero pakrantė. Žmonės ateina nuo tilto pasigėrėti
raibuliuojančiu ežeru ir iš jo trykštančiu 11
m aukščio fontanu, pasivaikščioti paežerės
pušynais vingiuojančiu pėsčiųjų taku.

Daugelis bent trumpam stabteli prie
5 m aukščio medinės skulptūros „Ignas ir
Lina“ (skulpt. G. Černius). Pasak legendos,
kadaise čia buvusi kunigaikščio Budrio pilis.
Kartą jis išėjęs į mūšį su kryžiuočiais ir nebegrįžęs. Pilies valdove tapo jo gražuolė duktė
Lina. Neilgai ji valdė pilį. Netrukus mergina
pamilo kryžiuočių belaisvį Igną. Pilėnai pasmerkė Liną ir vestuvių dieną ją prakeikė.
Įsimylėjėlių pagailo dievui Perkūnui ir jis
leido jiems apsigyventi Paplovinio ežero
dugne. Mylimųjų vardu pavadintas vėliau
šalia ežero išdygęs miestelis – Ignalina.
Ši graži vieta tapo dar puikesnė sutvarkius ją ES struktūrinių fondų lėšomis.
Rekonstruotas pėsčiųjų tiltas per ežerą,

120

Nuotraukoje viršuje – vaizdas į ežerą ir Ignaliną iš paukščio skrydžio

Sutvarkyta Paplovinio ežero pakrantė Ignalinoje mėgstama pasivaikščiojimų vieta
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Paliesiaus dvaras

Ignalinos miesto vardo atsiradimą simbolizuojanti 5 m aukščio medinė skulptūra „Ignas ir Lina“

Paliesiaus dvaras
Paliesius, Ignalinos r.

vakarais, nes rekonstruotas teritorijos
apšvietimas.
Sutvarkyta ežero pakrantė tapo patogesne vieta miesto renginiams, koncertams – už ES struktūrinės paramos lėšas
čia įrengta elektrifikuota aikštelė su tentu.

I–V 9.00–17.00 val.
Dėl apsilankymo savaitgaliais teirautis
tel. +370 683 47081

Ignalinos rajono
turizmo informacijos centras
Ateities g. 23, Ignalina
Tel. +370 386 52 597
El. p. tic@ignalina.lt
www.ignalinatic.lt

IGNA

krantinės ir valčių prieplaukos teritorija,
sutvarkyta aplinka prie skulptūros, įrengta
asfalto dangos aikštelė riedlentininkams
ir vaikų žaidimo aikštelė. Pasivaikščiojimų mėgėjus džiugina atnaujinti ir nutiesti nauji pėsčiųjų takai, čia tapo jaukiau

LINA

Šalia Paplovinio ežero pakrantės įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, nutiesti takai

Kiti lankytini objektai Ignalinoje:
•
•
•
•
•

Ignalinos krašto muziejus, Ateities g. 43
Ignalinos sporto ir pramogų centras, Vasario 16-osios g. 35
Jono Grundos galerija „Skaptukas“, Ažušilės g. 15
Lietuvos žiemos sporto centras, Sporto g. 3
Vilkakalnio apžvalgos bokštas, Bokšto g.

0m

600

Nuotraukoje viršuje – atkurtas ir vėl lankytojų laukiantis Paliesiaus dvaras
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Projektas
Sveikatos gerinimo ir turizmo paslaugų
teikimo komplekso sukūrimas bei Paliesiaus dvaro rekonstrukcija pritaikant jį
šių paslaugų reikmėms
Skirtas finansavimas
3,22 mln. Lt

U

nikalia gamta ir ežerais garsėjančioje
šiaurės rytų Lietuvos dalyje − Ignalinos rajone − įsikūręs didingas neogotikos
stiliaus Paliesiaus dvaras, menantis dar
XVII a. Manoma, kad anuomet šioje vietoje jau stovėjo mediniai pastatai. Dabartinis dvaro ansamblis buvo suformuotas
XVIII a. pab.−XIX a. pr. Dvaras visuomet
buvo labai svarbus krašto ūkiniam ir kultūriniam gyvenimui, jame lankydavosi nemažai garsių XVIII−XIX a. asmenybių.
Nuo 1736 metų Paliesiaus dvaro savininkai buvo Livonijos valdžios pareigūnų
Justinos ir Kazimiero Petro Kublickių šeima,
kuri giminiavosi su LDK didikais Soltanais.
XIX a. vykusių sukilimų metu dvaras buvo
tapęs vienu to krašto sukilėlių centrų, tačiau XIX a. antrojoje pusėje, nuslopinus
sukilimus, Kublickiai Paliesiaus dvaro neteko. Po kelių kitų savininkų dvaras buvo
parduotas generolui majorui fon Eksei, kuriam mirus, dvarą paveldėjo jo našlė Marija

Kiekvienas dvaro pastatas pasakoja savo istoriją

Dvaro aplinka alsuoja XIX amžiumi

Puikiai į dvaro pastatų ansamblį įsiliejanti reabilitacijos
klinika

fon Ekse. Po vyro mirties ji gana greitai pradėjo dalyti dvaro žemes į sklypus ir juos
pardavinėti valstiečiams – taip buvo įkurtas
Naujojo Paliesiaus kaimas, smulkesni vėlyvieji dvareliai. Netrukus lėšos už parduotas
žemes baigėsi ir Marija fon Ekse dvarą su
visomis žemėmis ir sodyba užstatė Vilniaus
žemės bankui.
Po Pirmojo pasaulinio karo Paliesiaus
dvaro savininku tapo Romualdas Bržezinskis, tačiau prieš Antrąjį pasaulinį karą
ši Lietuvos dalis pateko į Baltarusijos teritoriją ir dvaras buvo nacionalizuotas. Per
karą dvaro turtas buvo išgrobstytas, o jam
priklausę pastatai apgriauti. Karui pasibaigus dvaro pastatus perėmė „Naujojo
kelio“ kolūkis – dvaras liovėsi egzistuoti.
1956 m. rūmai buvo tokios prastos būklės, kad vietiniai gyventojai juos visiškai
sugriovė, išsinešiojo plytas. Geriau išsilaikiusiame prižiūrėtojo name tuomet apsigyveno kelios šeimos.

ES struktūrinių fondų lėšomis dvaro
architektūrinis ansamblis buvo atstatytas – buvę griuvėsiai virto ištisu pažintiniu,
kultūros, pramogų ir poilsio kompleksu.
Pasimėgauti XIX amžiumi alsuojančia
dvaro aplinka galima ir ilgėliau: buvusiame prižiūrėtojo name įrengtas viešbutis,
pasirūpinta svečių maitinimu, teikiamos
SPA paslaugos, organizuojami kultūros
renginiai. Restauruotose gyvenamosiose
patalpose galima pasigrožėti kai kuriais istoriniais šio statinio akmeniniais fragmentais, medinėmis konstrukcijomis, unikaliais lubų elementais ir kitomis istorinėmis
architektūros detalėmis. Atkurtame ir buvusį spindesį susigrąžinusiame dvare vyksta kamerinės muzikos koncertai, dailininkų
plenerai, aplinkinių rajonų moksleiviams
skirtos edukacinės programos, gurmanų
vakarienės ir kiti renginiai.
Išlikusių pamatų vietoje atkurtame ūkiniame pastate įrengta viešbučio kepyk
lėlė, kurioje pagal autentiškus kulinarinio
paveldo receptus kepami įvairūs kepiniai.
Idiliška dvaro dvasia alsuoja sutvarkytame
parke – atkurti pasivaikščiojimo takai ir iš
lauko riedulių be rišamųjų medžiagų suformuota tvorelė, atraminės sienelės.
Duris lankytojams atvėrė ir restauruota
XIX a. pradžioje pastatyta unikalios pasagos formos arklidė bei dvaro ledainė. Ledainėje planuojama įkurti Paliesiaus dvaro
archeologinių radinių, archyvinės dvaro
medžiagos ir fotografijų ekspoziciją, o buvusių arklidžių patalpos bus pritaikytos

konferencijoms, seminarams, koncertams
ir kitiems renginiams.
Iš griuvėsių atstatytame dvare įkurta
ir Paliesiaus fizinio krūvio terapijos ir reabilitacijos klinika, kurioje siūloma ne tik
tiesiog pailsėti, atgauti jėgas, ypač po ligų,
traumų, intensyvių darbų bei emocinių
išgyvenimų. Pagrindinė klinikos veiklos
kryptis – gydymas individualiai skiriamu
fiziniu krūviu. Toks gydymas derinamas
su paskirtu pagrindinės ligos medikamentiniu gydymu, fizioterapija, masažu,
subalansuota mityba, klimato terapijos
ir streso valdymo procedūromis. Naudojantis naujausiomis informacinėmis ir
telemetrinės medicinos technologijomis
kiekvieno užsiėmimo metu stebimas organizmo atsakas, matuojami nuovargio
rodikliai. Traumų profilaktikos ir bendro
fizinio rengimo klausimais konsultuojami
ir profesionalūs sportininkai.

Buvusiame Paliesiaus dvaro prižiūrėtojo name įrengtas viešbutis

Restauruotos gyvenamosios dvaro patalpos
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Ginučių vandens
malūnas

95

Projektas
Ginučių vandens malūno restauravimas
ir jo aplinkos sutvarkymas, pritaikant
kompleksinei turizmo veiklai
Skirtas finansavimas
0,6 mln. Lt

Legendomis apipintas Ginučių malūnas jau nuo senų
laikų kelia lankytojų susidomėjimą

K
Ginučių vandens malūnas
Ginučiai, Ignalinos r.
Tel. +370 383 52 891
El. p. info@anp.lt
II–VII 10.00–18.00 val.
Ignalinos autobusų stotis
Geležinkelio g. 8, Ignalina
 ~14 km

0 km

Ignalinos rajono turizmo
informacijos centras
Ateities g. 23, Ignalina
Tel. +370 386 52 597
El. p. tic@ignalina.lt
www.ignalinatic.lt
 ~14 km
Aukštaitijos nacionalinio parko
lankytojų centras
Lūšių g. 16, Palūšė, Ignalinos r.
Tel. +370 386 47 478
El. p. info@anp.lt
www.anp.lt
 ~14 km

eliaudami po Aukštaitijos nacionalinį parką paprastai turistai užsuka
ir į Ginučius – nedidelį, gražų kaimą tarp
Almajo ir Sravinaičio ežerų, prie Srovės
upelio. Kaimui pavadinimą davė šalia
stūksantis Ginučių piliakalnis, kurio vardas kildinamas iš žodžio „ginti“. Manoma,
kad ant piliakalnio IX–XII a. stovėjo medinė Linkmenų pilis.
Ginučiai – senas kaimas, rašytiniuose
šaltiniuose minimas nuo XVI a. Jis yra išlaikęs gatvinio kaimo struktūrą, kai visos
sodybos išsidėsčiusios palei vieną gatvę.
Kaime yra gražios senovinės kapinaitės,
prie jo glaudžiasi įspūdingas ąžuolynas,
yra nutiestas pėsčiųjų takas į Palūšę. Ežeringosios kaimo apylinkės ypač gražios,
nuo seno pamėgtos poilsiautojų, tad čia

daug kaimo turizmo sodybų, išvystytas
vandens turizmas.
Ginučius garsina XIX a. vandens malūnas – kultūros ir technikos paveldo objektas. Jį pasistatė Linkmenų dvaro savininkas
J. Gimžauskas. Kaimo žmonės nesidžiaugė
malūnu – dėl jo užtvankos nuolat patvindavo kaimo žemės, ganyklos, todėl jie ilgą
laiką kovojo ir teisėsi su dvarininku, kol
prisiteisė pusę malūno. Malūnas veikė iki
1968 m. Jis ne tik malė miltus, bet ir gamino kaimui elektrą. Kitoje Srovės upelio
pusėje buvo atidaryta nedidelė lentpjūvė,
kurioje pjauti gontai – lentelės, kuriomis
dengdavo stogus.
Kaip ir daugelis Lietuvos malūnų, taip
ir šis buvo apipintas legendomis. Vietiniai
žmonės tikėjo, kad malūne gyvenę velniai.

2

Nuotraukoje viršuje – Ginučių vandens malūnas – XIX a. technikos paminklas su išlikusia senovine ekspozicine įranga

Turistus vilioja čia pat tekantis Srovės upelis su vandens kaskadomis

96

AUKŠTAITI JA

GINUČIŲ VAND ENS MALŪNAS

Ištisus metus veikiantis malūnas laukia lankytojų: čia galima aplankyti ekspozicijas, užkąsti šalia veikiančioje
kavinėje, pasidžiaugti gražia aplinka

Jie prikrėsdavę visokių išdaigų: išpildavę iš
maišų miltus, naktį bastydavęsi po kaimą
ir nujodydavę arklius. Malūnui nustojus
malti, neliko ir velnių.
1978 m. malūną įsigijo Ignalinos turistinė bazė, jį restauravo, įkūrė malūnininkystės muziejų. Čia eksponuojama
autentiška malūno įranga: nuo vandens
turbinos, maišų pakėlimo mechanizmo,
iki girnų ir pikliaus – malūno įrenginio,
skirto malti itin smulkius miltus. Ši unikali įranga neseniai buvo restauruota
ES struktūrinės paramos lėšomis. Restauruotas ir pats malūnas, sutvarkyta jo
aplinka.
Malūno antrame aukšte rasite senovinių įrankių, naudotų ūkio darbams nuo

grūdų sėjimo iki duonos kepimo, ekspoziciją. Malūną puošia ignaliniečio dailininko
Petro Gaižučio (gim. 1960) paveikslai, pasakojantys šio krašto bei malūno istoriją,
legendas ir padavimus.
Į malūną užsuka apžvalginių ekskursijų po Aukštaitijos nacionalinį parką
dalyviai, pavieniai keliautojai, bet dažniausiai – vandens turistai. Plaukiantieji
„Didžiojo rato“ maršrutu ties malūnu
turi per kelią persinešti baidares ar valtis,
tad tuo pačiu apžiūri malūną, užkanda
šalia esančioje kavinėje, išsimaudo po
srauniomis malūno vandens kaskadomis.
Malūne galima ir apsistoti. Informaciją teikia Aukštaitijos nacionalinio parko
lankytojų centras.
Keliaudami į Ginučius galite pasigrožėti nuostabiu Aukštaitijos nacionalinio parko kraštovaizdžiu

Kiti lankytini objektai Ignalinos rajone:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Didelio turistų susidomėjimo sulaukia malūne eksponuojama autentiška įranga

Ažušilės piliakalnis
Gaveikėnų vandens malūnas, Gaveikėnų k.
Ladakalnis, Papiliakalnės k.
Meironių etnografinis kaimas
Šv. Juozapo bažnyčia, Palūšė
Papiliakalnės ir Ginučių piliakalniai
Salų keturių sodybų etnografinis kaimas, Salos II
Senovinės bitininkystės muziejus, Stripeikių k.
Stripeikių etnografinis kaimas
Šiliniškių („Bitės“) apžvalgos bokštas, Šiliniškės
Žuvininkystės muziejinė ekspozicija, Strigailiškių k.
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Vandens turizmas
Aukštaitijos ežerais
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Projektai
Nacionalinės vandens turizmo trasos „Aukštaitijos nacionalinio parko ežerynas“ viešosios turizmo
infrastruktūros paruošimas ir pritaikymas šiuolaikiškam vandens turistų srautų aptarnavimui
Palūšės turizmo centro rekonstrukcija pritaikant
šiuolaikiškam turistų srautų aptarnavimui ir kompleksinei veiklai
Skirtas finansavimas
6,25 mln. Lt
Palūšės miestelis turistus traukia sutvarkytomis poilsio zonomis

A
Palūšės valtinė
Palūšė, Ignalinos r.
Tel. +370 615 28840, +370 682 26284
El. p. valtine@valtine.lt
www.valtine.lt
Ignalinos autobusų stotis
Geležinkelio g. 8, Ignalina
 ~5 km

0 km

Ignalinos rajono turizmo
informacijos centras
Ateities g. 23, Ignalina
Tel. +370 386 52 597
El. p. tic@ignalina.lt
www.ignalinatic.lt
 ~5 km
Aukštaitijos nacionalinio parko
lankytojų centras
Lūšių g. 16, Palūšė, Ignalinos r.
Tel. +370 386 47 478
El. p. info@anp.lt
www.anp.lt
 ~9 km

ukštaitijos nacionalinis parkas garsus savo ežerais. Jų čia net 127. Dalis
ežerų sujungti upeliais bei protakomis, tad
čia tiesiog ideali vieta vandens turizmui.
Į parką atvažiuojama plaukti baidarėmis,
valtimis, kanojomis. Populiariausi vandens maršrutai prasideda Palūšės kaime,
įsikūrusiame ant Lūšių ežero kranto.
Vienas iš turistų mėgstamiausių yra
vienos arba dviejų dienų maršrutas Aukštaitijos nacionalinio parko ežerynu, arba
vadinamasis „Didysis ratas“. Dažniausiai
jis įveikiamas valtimis, bet smagu plaukti
ir baidare ar kanoja. 28 km ilgio maršrutas driekiasi net per 11 ežerų, keletą upelių
bei protakų, sudarančių ratą. Jis yra pažymėtas vandens ženklais. Pakeliui galima
išlipti apžiūrėti gražaus Meironių kaimo,
Puziniškio ąžuolo, šalia kurio yra apžvalgos aikštelė, iš kurios pasigėrėsite Asalnų

ir Asalnykščio ežerais, XIX a. Ginučių vandens malūno su muziejine ekspozicija. O
jei nepatingėsite užkopti į aukštą kalvą,
vadinamą Ladakalniu, prieš akis atsivers
nepaprasto grožio panorama su iki horizonto plytinčiais miškais ir juose telkšančiais penkiais ežerais.
Kitas Palūšėje prasidedantis populiarus
vandens turizmo maršrutas, ypač tarp baidarininkų, veda Lūšių, Šakarvų ir Žeimenio
ežerais bei Žeimenos upe. Jo ilgis – apie
34 km. Pakeliui yra lankytinų objektų: Pakretuonės vandens malūnas, XX a. pradžios
neogotikinė Kaltanėnų bažnyčia. Šį dviejų
dienų maršrutą galima pratęsti iki keturių
ar penkių dienų: Žeimena įteka į Nerį, tad
įmanoma nuplaukti iki pat Vilniaus.
Palūšė neretai vadinama vartais į
Aukštaitijos ežerus. Vandens turizmas
čia plėtojamas jau daugiau nei penketą

2

Nuotraukoje viršuje – Aukštaitijos nacionalinio parko ežerynas – rojus vandens turizmo mėgėjams

Jaukūs nameliai, sutvarkytos stovyklavietės, poilsiavietės su lauko baldais žada komfortišką poilsį gamtoje
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Palūšė – vartai į įspūdingus Aukštaitijos regiono ežerynus

dešimtmečių – Palūšės valtinė atidaryta
1959 m. Manoma, kad tai – seniausia ir
didžiausia valtinė Lietuvoje. Čia galima
išsinuomoti visą vandens turizmui reikalingą inventorių: valtis, kanojas ir net
didžiulį puodą, kuriame telpa košė 50-iai
žmonių. Valtinės darbuotojai maloniai pataria sudarant maršrutą, padeda susirasti
nakvynę.
Neseniai senoji valtinė ir visa Lūšių
ežero pakrantė atgimė. Už ES struktūrinių

Keliaudami vandens turizmo maršrutais nepamirškite
užsukti į Senovinės bitininkystės muziejų ir pasidomėti
lietuvių bitininkystės tradicijomis

fondų lėšas rekonstruota krantinė, valčių
garažas. Turistus pasitinka gražiai sutvarkytos stovyklavietės, poilsiavietės su lauko baldais, pavėsinėmis, laužavietėmis,
takais, automobilių stovėjimo aikštelėmis.
Palūšė keliautojų mėgstama ne tik dėl
vandens turizmo galimybių. Į šį kaimą,
vadinamą Aukštaitijos nacionalinio parko
sostine, atvykstama pasižiūrėti garsiosios
Šv. Juozapo bažnyčios – vienos seniausių
medinių bažnyčių Lietuvoje, iškilusios
XVIII a. viduryje. Verta aplankyti naują
Aukštaitijos nacionalinio parko muziejųekspoziciją, kurios pagrindinė tema – „Ežerų žmonės“. Čia sužinosite apie senuosius
ir dabartinius žvejybos būdus, apie sielių
plukdymą ir kitus šio krašto žmonių amatus, gyvenimo būdą. Pasivaikščiokite pažintiniu 3,5 km ilgio botanikos taku. Juo
keliaujant galima pamatyti apie 150 augalų rūšių, iš kurių 9 įrašytos į Lietuvos
raudonąją knygą.

Po rekonstrukcijos senoji valtinė ir Lūšių ežero pakrantė tapo dar patrauklesne vieta mėgautis vandens turizmu

Kiti lankytini objektai Palūšėje:

Liaudies architektūros formų Palūšės Šv. Juozapo
bažnyčia su aštuoniakampe varpine – vienintelė tokia
Lietuvoje

•
•
•
•
•

Aukštaitijos nacionalinio parko lankytojų centro ekspozicija
Botanikos takas
Palūšės Šv. Juozapo bažnyčia
Senosios bitininkystės muziejus, Stripeikių k.
Skulptūrų takas palei Lūšių ežerą
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Utenos apskrities
piliakalniai
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Projektas
Utenos apskrities piliakalnių sutvarkymas ir pritaikymas turizmo reikmėms
Skirtas finansavimas
0,25 mln. Lt

Svirnų piliakalnis

L
Anykščių turizmo informacijos
centras
Gegužės g. 1, Anykščiai
Tel. +370 381 59 177
El. p. antic@zebra.lt
www.antour.lt

Molėtų turizmo ir verslo
informacijos centras
Inturkės g. 4, Molėtai
Tel. + 370 383 51 187
El. p. turizmas@moletai.lt
www.infomoletai.lt

Ignalinos rajono turizmo
informacijos centras
Ateities g. 23, Ignalina
Tel. +370 386 52 597
El. p. tic@ignalina.lt
www.ignalinatic.lt

Utenos turizmo informacijos centras
Stoties g. 39, Utena
Tel. +370 389 54 346
El. p. tic@utenainfo.lt
www.utenainfo.lt
Zarasų rajono turizmo informacijos centras
Sėlių a. 22, Zarasai
Tel. +370 385 37 171
El. p. poilsis@zarasai.lt
www.zarasai.lt/tic

ietuvos teritorijoje pirmieji piliakalniai – įtvirtintos kalvos, ant kurių buvo
pastatytos pilys ar gyvenvietės – atsirado I–II tūkstantmečių pr. Kr. sandūroje ir
buvo intensyviai naudojami iki XV a. Lietuvoje piliakalnių tankumas bene didžiausias pasaulyje, jų turime apie 840. Ypač
daug piliakalnių Utenos krašte – net 182.
Tai 22 proc. visų Lietuvos piliakalnių.
Piliakalniai – svarbus mūsų istorijos
paminklas, todėl kiekviena savivaldybė
stengiasi juos saugoti, prižiūrėti bei padaryti kuo patrauklesnius lankytojams.
Utenos apskritis šiam tikslui pasitelkė ES
paramą. Jos lėšomis sutvarkyta 15 Utenos
apskrities piliakalnių: iškirsti menkaverčiai
medžiai ir krūmai, kai kur įrengti laiptai,
poilsio zonos su suolais, stalais, šiukšliadėžėmis, informaciniais stendais ir nukreipiamosiomis rodyklėmis. Tad aplankykime gražiausius Utenos krašto piliakalnius!
1. Svirnų (Žiogų) piliakalnis
(Anykščių r., Kavarsko sen.)
Kaip rasti: Anykščių–Ukmergės plente
(120), pravažiavus Kavarsko miestelį ir

0 km

10

Nuotraukoje viršuje – Pakalnių piliakalnio vaizdas nuo Vidinksto ežero pakrantės

Liudiškių piliakalnis

nusileidus į Šventosios slėnį, sukti į lauko
keliuką iš dešinės (yra rodyklė) ir važiuoti
200 m.
Šis didingas stačiašlaitis piliakalnis
datuojamas I tūkstantmečiu ar II tūkstantmečio pradžia. Jo viršuje stovi trianguliacijos bokštelis, skirtas nustatyti
geodezinių punktų padėtį. Piliakalnio papėdėje rasta sidabrinių papuošalų likučių.
2. Palatavio piliakalnis
(Anykščių r., Troškūnų sen.)
Kaip rasti: Anykščių–Troškūnų plentui
(121) priartėjus prie Latavos upelio (ryškesnis plento posūkis į vakarus), pasukti
į dešinę keliuku. Pervažiavus Latavą, vėl
posūkis į dešinę. Pavažiuoti 900 m nuo
plento. Pamačius dešinėje pušelėmis apaugusią laukymę sustoti ir paeiti į kairę
vos pastebimu miško takeliu 100 m.
XIII–XIV a. ant šio piliakalnio stovėjo
Latavos pilis. Kai kurie istorikai teigia, kad
pilis priklausė Lietuvos karaliui Mindaugui
(apie 1200–1263) ir galbūt jis čia buvo karūnuotas.
3. Liudiškių piliakalnis
(Anykščių r., Anykščių sen.)
Kaip rasti: Anykščių–Molėtų plentu pavažiavus 1,5 km, pakilus į kalną, Girelės
miške pasukti į dešinę ir važiuoti 50 m (yra
rodyklė, piliakalnio kalva matyti miške).
Šis nupjauto kūgio formos piliakalnis
ypač įspūdingas pavasarį, kai visas pražysta žibutėmis. Jo papėdėje čiurlena Šaltupio upelis. Pagal papėdėje aptiktą keramiką brūkšniuotu ir grublėtu paviršiumi,

104

AUKŠTAITI JA

UTEN OS APSKRITIES PILIAKALNIAI

Daugailių piliakalnis

medines užtvaros liekanas jis datuojamas
I tūkstantmečio pirmąja puse.
4. Lygamiškio piliakalnis
(Utenos r., Užpalių sen.)
Kaip rasti: važiuojant Užpalių–Svėdasų
žvyrkeliu, pervažiavus Šventąją, pirmoje
sankryžoje sukti į kairę ir važiuoti 1 km (yra
kelio dešinėje).
Pagal rastą brūkšniuotąją ir grublėtąją
keramiką šis Geniupio upelio dešiniajame
krante stūksantis piliakalnis datuojamas I
tūkstantmečiu.
5. Zabičiūnų piliakalnis
(Zarasų r., Antalieptės sen.)
Kaip rasti: jis yra šalia Antalieptės–Zabičiūnų kelio, neprivažiavus Zabičiūnų.
Pagal rastus lygiosios keramikos dirbinius piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu pr. Kr. – I tūkstantmečio pradžia. Radinius saugo Lietuvos nacionalinis muziejus.

Lygamiškio piliakalnis
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Mažulonių piliakalnis

6. Gutaučių piliakalnis
(Zarasų r., Antalieptės sen.)
Kaip rasti: važiuojant Daugailių–Dusetų
plentu (178) Jakavonio miške sukti į kairę
link Veleikių (yra 200 m į kairę nuo kelio,
neprivažiavus Veleikių).
Tai vienas didžiausių ir įspūdingiausių Zarasų r. piliakalnių. XIX a. pabaigoje
prie piliakalnio esančiuose laukuose rasta
geležinių kirvių ir peilių, geležies gargažių
(geležies rūdos lydinių atliekų), kitų radinių. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečio pirmąja puse.

buvusios gyvenvietės teritorijoje rasta
lipdytosios keramikos lygiu ir brūkšniuotu
paviršiumi.

rastus dirbinius jis datuojamas I tūkstantmečio pr. Kr. viduriu – V a.

7. Daugailių piliakalnis
(Utenos r., Daugailių sen.)
Kaip rasti: nuo Daugailių bažnyčios eiti
takeliu į šiaurę 150 m.
Ant šios stačiašlaitės pelkių supamos
kalvos iki 1766 m. stovėjo bažnyčia, šventoriuje buvo laidojami žmonės. Papėdėje

9. Sokiškių piliakalnis
(Ignalinos r., Dūkšto sen.)
Kaip rasti: važiojant Ignalinos–Zarasų
plentu (102) prieš Parsvėto ežerą pasukti
į kairę Salako link, už Samanio ežero sukti
į kairę ir važiuoti 300 m (yra kelio kairėje).
Samanio ežero vakarų krante esantis
Sokiškių piliakalnis dar vadinamas Juodžeminiu kalnu. Pagal papėdės gyvenvietėje

10. Dūkštelių (senojo Dūkšto) piliakalnis
(Ignalinos r., Dūkšto sen.)
Kaip rasti: važiuojant Ignalinos–Zarasų
plentu (102) prieš Parsvėto ežerą pasukti
į kairę. Dūkšteliuose sukti Antanavo link ir
važiuoti 1,5 km (yra kairėje kelio pusėje).
Šis piliakalnis naudotas I tūkstantmečio
pr. Kr. antrojoje pusėje – I tūkstantmečio pradžioje. Jame ir aplinkui plytinčioje
gyvenvietėje rasti lipdytosios keramikos
brūkšniuotu ir grublėtu paviršiumi, geležies šlako, suanglėjusių grūdų bei apdegusių akmeninių grindinių likučiai saugomi meno ir kultūros muziejuje Ermitaže
Sankt Peterburge (32 radiniai), Vytauto
Didžiojo karo muziejuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

Sokiškių piliakalnis

Kertuojos piliakalnis

Liesėnų piliakalnis

8. Pakalniškių piliakalnis
(Zarasų r., Turmanto sen.)
Kaip rasti: piliakalnis yra tarp Zarasų–
Ignalinos plento (102) ir Ramio ežero vakarinio galo.
Šalia Ramio ežero stūksantis piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu pr. Kr. –
I tūkstantmečiu.
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Utenos hipodromas

Pakalnių piliakalnis

11. Mažulonių piliakalnis
(Ignalinos r., Ignalinos sen.)
Kaip rasti: iš plento Ignalina–Ceikiniai
sukti keliu Urviniškė–Senasis Daugėliškis ir
važiuoti 1,2 km.
Vėlio ežero rytiniame krante esantis
piliakalnis naudotas I–XIII a. Jame ir šalia
esančioje gyvenvietėje rasta pastatų liekanų, žiestos keramikos dirbinių, XI–XIII
a. ginklų (geležinių kirvių, peilių, ietigalių,
strėlių antgalių), darbo įrankių (pjautuvų,
šiferinių verpstukų), papuošalų (žalvarinių
apykaklių, apyrankių, segių, pakabučių),
raitelio apranga, žąslai, balnakilpės.
12. Kertuojos piliakalnis
(Molėtų r., Inturkės sen.)
Kaip rasti: piliakalnis yra tarp Inturkės–
Lakajos kelio ir Kertuojų ežero.
Ant Kertuojų ežero kranto stūksantis
piliakalnis datuojamas I tūkstantmečio pr.
Kr. antrąja puse – I tūkstantmečio pradžia.
13. Pakalnių piliakalnis
(Utenos r., Leliūnų sen.)
Kaip rasti: Pakalnių–Leliūnų keliu važiuokite 800 m ir piliakalnį pamatysite
dešinėje.
Vidinksto ežero pietvakariniame krante stūksantis piliakalnis datuojamas I

tūkstantmečiu pr. Kr. – II tūkstantmečio pradžia. 1918 m. kaimo jaunuoliai
ant piliakalnio viršūnės pastatė ąžuolinį
18 m aukščio kryžių su įrašu „Dieve, gink
Lietuvą“. Dabar senojo kryžiaus vietoje
stovi 1999 m. tautodailininko P. Kaziūno
sukurtas kryžius. Piliakalnio aikštelėje yra
4 partizanų kapai.
14. Maišiakulės piliakalnis
(Molėtų r., Alantos sen.)
Kaip rasti: važiuojant Alantos–Pakalnių
keliu už Suojos upės pasukti į kairę kairesniu keliuku ir važiuoti 480 m iki malūno
užtvankos. Piliakalnis yra už jos, kitame
Vastapos upės krante.
Net 24 m aukščio stačiašlaitis piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu – II tūkstantmečio pradžia.

Utenos hipodromas
Užpalių g. 97, Utena
Tel. +370 5 264 1239
El. p. office@cassandra.lt
www.cassandra.lt
Utenos autobusų stotis
K. Donelaičio g. 30, Utena
 ~4 km

Utenos turizmo informacijos centras
Stoties g. 39, Utena
Tel. +370 389 54 346
El. p. tic@utenainfo.lt
www.utenainfo.lt
 ~4 km

15. Liesėnų piliakalnis
(Molėtų r., Videniškių sen.)
Kaip rasti: važiuodami Molėtų–Ukmergės plentu (115) jį pamatysite neprivažiavę
Videniškių (yra 100 m į kairę nuo plento).
Pagal jame ir papėdėje buvusioje gyvenvietėje rastus keramikos, šlako dirbinius datuojamas I tūkstantmečiu – II
tūkstantmečio pradžia. Radinius saugo
Lietuvos nacionalinis muziejus.

Turistinis maršrutas:
Svirnų piliakalnis – Palatavio piliakalnis – Liudiškių piliakalnis – Lygamiškio piliakalnis –
Zabičiūnų piliakalnis – Gutaučių piliakalnis – Daugailių piliakalnis – Pakalniškių piliakalnis –
Sokiškių piliakalnis – Dūkštelių piliakalnis – Mažulionų piliakalnis – Kertuojos piliakalnis –
Pakalnių piliakalnis – Maišiakulės piliakalnis – Liesėnų piliakalnis

0m
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Nuotraukoje viršuje – Utenos hipodromas – patrauklus ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkantis žirgų sporto objektas
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Projektas
Utenos Rašės hipodromo infrastruktūros
plėtra ir pritaikymas turizmo reikmėms
Skirtas finansavimas
4,68 mln. Lt

U

tenos apskrities herbe pavaizduotas
žirgas primena, kad šis kraštas turi
senas ir tvirtas žirgininkystės tradicijas.
Čia žirgai veisiami, auginami, čia vyksta
garsiausi, populiariausi Lietuvoje žirgų
sporto renginiai. Vienas iš svarbiausių šio
krašto žiemos akcentų – jau daugiau kaip
200 metų ant užšalusio Sartų ežero rengiamos žirgų lenktynės.
Vasarą žirgų mylėtojai renkasi į Rašės
hipodrome vykstančias ristūnų lenktynes.
Šiai bene svarbiausiai vasaros žirgų sporto
šventei – jau 50 metų.
Rašėje, Utenos miesto mikrorajone,
esantis Utenos hipodromas, kaip ir joks
kitas Lietuvoje, jau kurį laiką neatitiko

Vasarą vykstančios ristūnų lenktynės į Utenos hipodromą sukviečia minias žirgų mylėtojų

Rašėje įsikūręs Utenos hipodromas – ir žirgų sporto gerbėjų, ir turistų lankoma vieta

tarptautinių standartų. Tai buvo rimta
kliūtis vystyti Lietuvoje žirgų sportą. Laimei, jos greitai neliks, nes 2013-ųjų vasarą
bus baigta hipodromo rekonstrukcija: jis
taps moderniu, šiuolaikinius reikalavimus
atitinkančiu žirgų sporto objektu. Jį atnaujinti, išplėsti ir sportininkų bei turistų
reikmėms pritaikyti padės ES struktūrinių
fondų lėšos.
Hipodrome iškils varžybų organizavimo centras, bus rekonstruotos 594 vietų
žiūrovų tribūnos, sutvarkyta žirgyno teritorija. Jis taps patogia, modernia vieta
organizuoti įvairius šalies ir tarptautinius
žirgų sporto renginius, varžybas-bandymus. Atnaujintame žirgyne bus laikomi ir

treniruojami žirgai, čia sportuos ir profesionalai, ir mėgėjai.
Varžybų organizavimo centre bus įrengta kavinė bei konferencijų salė, kurioje
vyks konferencijos, seminarai. Netoliese
iškils ypatingi svečių namai. Ypatingi dėl
to, kad juose galės apsistoti su žirgais keliaujantys žmonės – šalia veiks 60 vietų
žirgų viešbutis-arklidės. Iki šiol Lietuvoje

tokios vietos nebuvo. Tai bus patogu ne
tik varžybų dalyviams, bet ir turistams.
Pasaulyje sparčiai populiarėja turizmas
su žirgais, o Lietuva, ypač Utenos rajonas,
šiai turizmo krypčiai – puikus kraštas. Čia
tinkamos sąlygos keliauti žirgais: daug
laukinės gamtos, ežerų ir upių atsigaivinti
karštą dieną, jaukių miško ir lauko keliukų.

Rekonstruotame Utenos hipodrome netyla ristūnų varžybų šurmulys

Kiti lankytini objektai Utenos mieste ir rajone:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utenos hipodrome vyksta populiarios žirgų sporto varžybos

Bikuškio dvaro pastatų ansamblis, Bikuškio k., Utenos r.
Daugailių piliakalnis, Utenos r.
Konglomerato atodanga, Užpalių k., Utenos r.
Lygamiškio piliakalnis, Utenos r.
Minčios vandens malūnas, Minčios k., Utenos r.
Narkūnų piliakalnis, Narkūnų k., Utenos r.
Pakalnių piliakalnis, Utenos r.
Senasis Utenos paštas, J. Basanavičiaus g. 36, Utena
Šuminų etnografinis kaimas, Šuminų k., Utenos r.
Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena
Vilko muziejus, Indubakių k., Utenos r.
Vytauto Valiušio keramikos muziejus, Topolių g. 7, Leliūnai, Utenos r.

110

AUKŠTAITI JA

PRAMOGŲ IR SPORTO CENTRAS „KALITA“

Pramogų ir sporto
centras „Kalita“

111

Projektas
Aktyvaus turizmo, poilsio ir pramogų
parko Anykščiuose ant Kalitos kalno kūrimas
Skirtas finansavimas
2,72 mln. Lt

Kalitos kalnas laukia ir ekstremalių pojūčių ištroškusių
lankytojų

A

Pramogų ir sporto
centras „Kalita“
Kalno g. 25, Anykščiai
Tel. +370 381 78 144
El. p. kalita@res.lt
www.kalitoskalnas.lt

0m

Balandis–rugsėjis
I–V 13.00–22.00 val.
VI 10.00–22.00 val.
VII 10.00–21.00 val.
Spalis–kovas
I–VII 11.00–17.00 val.
Esant poreikiui darbo
laikas gali būti keičiamas

Anykščių turizmo
informacijos centras
Gegužės g. 1, Anykščiai
Tel. +370 381 59 177
El. p. antic@zebra.lt
www.antour.lt

nykščių miesto rytiniame pakraštyje,
kur susikerta Šventosios ir Anykštos upės, sunku nepastebėti aukštos kalvos – Kalitos kalno. Kadaise, pasak rašytojo Antano Vienuolio, čia stovėjo bajorui
Nykščiui priklausęs dvaras. Šiandien šis
Anykščių objektas tapo ypač lankytina
aktyvaus poilsio mėgėjų vieta – keliautojai neturėtų aplenkti tokio įspūdingo
gamtoje įsikūrusio pramogų parko. Visai
nesvarbu, ar Aukštaitijos kraštą išsiruošėte aplankyti žiemą, ar vasarą – čia visada
rasite, kaip turiningai praleisti laisvalaikį.
Kalitos kalnas siūlo išties išskirtines
pramogas. Labiausiai šį turistinį objektą
garsina vasaros rogučių trasa – tai vienintelė tokio pobūdžio pramoga mūsų šalyje. Trasą sudaro 5 posūkiai, tramplynas ir

100

Nuotraukoje viršuje – „Kalitos“ lankytojai keliasi į kalną

Anykščiuose rasite vienintelę Lietuvoje vasaros rogučių trasą

kilpa, kuriuos įveiksite skriedami 40 km/h
greičiu. Beveik 500 metrų ilgio trasa su
linksmaisiais kalneliais praturtins geromis
emocijomis ir neišdildomais įspūdžiais.
Svarbiausia, kad vasaros rogutėmis smagiai pralėkti galima tiek vasarą, tiek žiemą.
Ekstremalių pojūčių ištroškusiems parko lankytojams taip pat yra ką išbandyti.
Tai Kalitos salto – adrenalino dozę garantuojantis rato formos atrakcionas, kuriame sėdėdami su draugu galite linksmai
pasiridinėti po Kalitos parką.
Šaltuoju metų laiku, iškritus sniegui,
Kalitos kalnas pritaikomas kalnų slidinėjimui. Čia žiemą įrengiamos 4 trasos, kurių
ilgis svyruoja nuo 200 iki 400 metrų. Taip
pat sniego parkas su atskiru keltuvu, kuriame savo jėgas gali išbandyti ekstremalūs
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Anykščių Šv. Mato
bažnyčia
Sniego lyginimo darbai

snieglentininkai ar slidininkai. Nuo Kalitos
kalno atsiveria nuostabūs gamtos vaizdai.
Patogus slidinėjimo technikos išdėstymas
leidžia atsipalaiduoti ir mėgautis šia bene
populiariausia žiemos pramoga. Į Kalitos
kalną užkelia 5 keltuvai (atskiru keltuvu
keliami tik vaikai ir pradedantieji). Pramogų centro lankytojai, neturintys slidinėjimui reikalingos įrangos, visada gali ją
išsinuomoti vietoje. Kad laikas parke būtų
praleistas turiningai ir saugiai, nepatyrusiems slidininkams perprasti slidinėjimo
pagrindus padeda parke dirbantys profesionalūs instruktoriai.
Nors žiemą temsta anksčiau, tai netrukdo pramogauti ir vakare – slidinėjimo trasos tamsiuoju paros metu puikiai apšviečiamos. O sušilti prie arbatos puodelio ar

atsipūsti po nemažai jėgų reikalaujančio
užsiėmimo galima čia pat įrengtoje lauko
kavinėje ar slidininkų patogumui įrengtose
šildomose patalpose lankytojų centre.
Sukurti tokį patrauklų pramogų ir aktyvaus poilsio centrą įstabiame gamtos
kampelyje padėjo ES struktūrinių fondų parama. Panaudojus šias lėšas buvo
įrengti inžineriniai tinklai lankytojų centro
pastate, sumontuota kalno apšvietimo
sistema pertvarkant elektros inžinerinius
tinklus. Taip pat pastatyti 2 nauji keltuvai
slidininkams bei nupirkti 2 sniego gaminimo įrenginiai, vadinamosios patrankos.
Įsigytas naujas ir modernus sniego trasų
paruošimo įrenginys, pritaikytas sniego
parko įrengimui. Jo techninės galimybės
leis paruošti trasas dar kokybiškiau.

Anykščių Šv. Mato bažnyčia
Vilniaus g. 8, Anykščiai
Tel. +370 381 51 769

Anykščių autobusų stotis
A. Vienuolio g. 1, Anykščiai
 ~800 m

Apžvalgos aikštelė bažnyčios bokšte

Anykščių turizmo informacijos centras
Gegužės g. 1, Anykščiai
Tel. +370 381 59 177
El. p. antic@zebra.lt
www.antour.lt
 ~1 km

Gegužė–rugsėjis
I–VII 10.00–19.00 val.
Spalis–balandis
I–V 10.00–17.00 val.,
VI–VII 10.00–16.00 val.

Ge

guž
ės

g.

Sniego gaminimo įrenginys – vadinamoji patranka

Leliūnų g.

0m

Į „Kalitos“ pramogų ir sporto centrą kviečiami tiek patyrę, tiek pradedantys snieglentininkai ar slidininkai

80

Nuotraukoje viršuje – didingi Anykščių Šv. Mato bažnyčios bokštai
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Projektas
Apžvalgos aikštelės įrengimas Anykščių
Šv. Mato bažnyčios bokšte
Skirtas finansavimas
0,43 mln. Lt

Užkopusius į apžvalgos aikštelę lankytojus pasitinka
gausmingi bažnyčios varpai

A

tvykus į Anykščius tiesiog neįmanoma nepastebėti ryškiai raudonų
Šv. Mato bažnyčios mūrų, iškilusių virš
miestelio. Tai aukščiausia dvibokštė bažnyčia Lietuvoje – jos bokštų aukštis siekia
net 79 m.
Manoma, kad pirmoji bažnyčia Anykščiuose pastatyta XV a. antrojoje pusėje.
Jai sudegus 1757–1768 m. iškilo balta
mūrinė vėlyvojo baroko stiliaus bažnyčia.
XIX a. pabaigoje ši šventovė parapijiečiams pasidarė per ankšta, todėl buvo
nugriauta, 1899 m. prasidėjo 10 metų
trukusios dabartinės bažnyčios statybos
pagal garsaus rusų architekto Nikolajaus
Andrejevo projektą.
Bažnyčiai parinktas XIX a. pabaigoje
ir XX a. pradžioje madingas neogotikinis stilius. Tuo metu bažnyčias stengtasi
statyti kuo didesnes, puošnesnes, kad jos

darytų kuo stipresnį įspūdį tikintiesiems,
skatintų juos susimąstyti apie savo menkumą ir Dievo didybę. Šv. Mato bažnyčia
savo kūrėjų lūkesčius pateisino – iki šiandien ji žavi savo didybe.
Anykščių bažnyčia įspūdinga ne tik
iš išorės. Viduje ji erdvi ir šviesi, darnus
neogotikinis stilius sukuria lengvumo ir
ramybės įspūdį. Bažnyčią puošia gausiai
medžio drožiniais dekoruoti altoriai ir
sakykla, įspūdingas spalvotų stiklo blokų
vitražas „Šv. Matas“ – pirmasis storo luitinio stiklo vitražas Lietuvos bažnyčiose,
yra vertingų paveikslų. 1999 m. čia sumontuoti vieni geriausių vargonų Lietuvoje. Jų pasiklausyti galima ne tik pamaldų metu – bažnyčioje vyksta sakralinės
muzikos koncertai, tarptautiniai jaunųjų
vargonininkų konkursai.

Saulėtą dieną bažnyčios vidus pasidabina vitražo „Šv. Matas“ (autorė Marija Anortė Mackėlaitė) spalvomis

Bažnyčioje įamžinti trys Anykščių krašte gimę iškilūs žmonės. Čia rasite poeto,
garsiosios poemos „Anykščių šilelis“ autoriaus, vyskupo Antano Baranausko ir
vieno iš lietuvių raštijos pradininkų kunigo Konstantino Sirvydo biustus, kunigo ir
poeto Klemenso Kairio bareljefą.
Vaikštinėdami po šventorių atkreipkite dėmesį į XX a. pradžios neogotikinę
tvorą ir vartus. Apžiūrėkite originalias

Virš bažnyčios sakyklos, dekoruotos medžio drožiniais,
elegantiškai iškyla kryžminiai skliautai (autorius Vladas
Vildžiūnas, dekoratorius Povilas Andriejauskas)
Iš Šv. Mato bažnyčios bokšto apžvalgos aikštelės atsiveria įspūdinga
miestelio ir Šventosios upės slėnio panorama

Vaizdas iš bažnyčios bokšte įrengtos apžvalgos aikštelės

savamokslio meistro sukurtas dažyto medžio kryžiaus stotis. Tai vienas iš įspūdingiausių šio žanro kūrinių Lietuvoje. Šventoriuje stovi keletas skulptūrų: paminklas
žymių anykštėnų tėvams, „Švč. Mergelė
Marija Sopulingoji“ ir „Jėzus Nazarietis“.
Siekiant padidinti turistų susidomėjimą
Šv. Mato bažnyčia, dešiniajame bažnyčios
bokšte ES struktūrinės paramos lėšomis
įrengta apžvalgos aikštelė. Pakilę į 31,5 m
aukštį pasigrožėsite jaukaus miestelio ir jo
apylinkių vaizdais, nepakartojama Šventosios upės slėnio panorama. Apie tai,
ką matote, papasakos audiogidas. Laiptų
aikštelėse rasite bažnyčios istorijos bei senųjų Anykščių fotografijų ekspoziciją.
Norintys išvysti daugiau, nei aprėpia
akys, gali pasižvalgyti per monoklį. Iš
anksto susitarus, į bokštą galima patekti ir naktį per monoklį stebėti naktinio
dangaus. Astronomai patvirtino, kad
Anykščių bažnyčios bokštas – tam puiki vieta. Norint pasižvalgyti apžvalgos
bokšte po darbo, reikia susitarti iš anksto
tel. +370 381 51 447.
Bažnyčia garsi Šv. Onos atlaidais (vyksta liepos 26 d.) ir Šv. Mato atlaidais (vyksta rugsėjo 21 d.).
Šv. Mišios vyksta I–V 8.00 ir 18.00 val.,
VI–VII 9.00, 11.00 ir 16.00 val.
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Šventosios pakrantė
Anykščiuose

Pėsčiųjų ir dviračių takas
Nuo Anykščių šilelio kelio iki siaurojo
geležinkelio tilto per Šventąją, Anykščiai
Anykščių autobusų stotis
A. Vienuolio g. 1, Anykščiai
 ~2,5 km

Pan
e

Anykščių turizmo informacijos centras
Gegužės g. 1, Anykščiai
Tel. +370 381 59 177
El. p. antic@zebra.lt
www.antour.lt
 ~3 km

vėž

ys

Šalia bažnyčios pastatytas paminklas poetui vyskupui Antanui Baranauskui (skulptorius Arūnas Sakalauskas)

Kiti lankytini objektai Anykščiuose:
• Angelų muziejus, Vilniaus g. 11
• Anykščių koplyčia-kamerinių menų centras, Vilniaus g. 36
• Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis
namas-muziejus, Muziejaus g. 4
• Paminklas Antanui Baranauskui, šalia Šv. Mato bažnyčios
• Sakralinio meno centras, Vilniaus g. 11
• Siauruko muziejus, Vilties g. 2

0 km

2

Nuotraukoje viršuje – Šventosios upės pakrante nusidriekė įspūdingas pėsčiųjų ir dviračių takas
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Projektai
Viešosios turizmo, aktyvaus poilsio
ir sveikatingumo infrastruktūros plėtra Šventosios upės kairiajame krante,
Anykščių mieste (I ir II etapai)
Pėsčiųjų ir dviračių tako Anykščių mieste
ties Anykščių šileliu įrengimas
Skirtas finansavimas
8,12 mln. Lt
Greta Šventosios upės įrengtas 4 km pėsčiųjų ir dviračių takas skirtas ir aktyviam, ir pasyviam poilsiui

J

ei bet kurio lietuvio paklaustum, kuo
garsus Anykščių kraštas, daugelis ilgai
vardytų. Tai poeto Antano Baranausko (1835–1902), rašytojų Jono Biliūno
(1879–1907), Antano Žukausko-Vienuolio
(1882–1957) ir daugybės kitų iškilių žmonių gimtinė. Jis garsėja gražiu kraštovaizdžiu, žmogaus menkai tepaliestais miškais,
20 piliakalnių, tarp kurių – garsioji Voruta,
ant kurios kadaise stovėjo Lietuvos karaliaus Mindaugo (~1200–1263) pilis.
Turistai į Anykščių rajoną atvažiuoja
apžiūrėti 1978 m. agronomo profesoriaus
Petro Vasinausko (1906–1995) iniciatyva
Niūronių kaime įkurto vienintelio Lietuvoje Arklio muziejaus. Dauguma Anykščių

Šventosios pakrantė išsiskiria ramia ir tvarkinga aplinka

svečių užsuka į poeto A. Baranausko poemos „Anykščių šilelis“ išgarsintą Anykščių šilą – 1 800 hektarų ploto landšafto
draustinį, banguojantį kalvomis, išraižytą
raguvų ir upelių. Šilo teritorijoje esančios
atodangos – vienintelės Lietuvoje, atveriančios net trijų žemės erų pėdsakus.
Gausiai lankomas „Laimės žiburys“ – įspūdingas rašytojo J. Biliūno antkapinis paminklas, Šv. Mato bažnyčia – aukščiausia
dvibokštė bažnyčia Lietuvoje, antras pagal dydį Lietuvoje legendomis apipintas
Puntuko akmuo, kuriame iškalti eksperimentiniu lėktuvu „Lituanica“ Atlanto
vandenyną perskridusių lakūnų Stepono
Dariaus (1896–1933) ir Stasio Girėno

Kairiajame Šventosios krante įrengtas takas kviečia pasivaikščioti, pasivažinėti dviračiais ir pailsėti gamtos apsuptyje

(1893–1933) bareljefai bei jų testamento
žodžiai.
Bet patys anykštėnai kaip miesto įžymybę tikriausiai visų pirma paminėtų
Šventąją – upę, prie kurios įsikūręs miestas. Ji yra tarsi Anykščių siela, miesto ir
kiekvieno miestelėno istorijos liudininkė.
Šventąją myli ne tik anykštėnai, bet ir
vandens turistai. Rūpinantis, kad jiems
būtų patogu stabtelėti prie Anykščių ar
iš čia pradėti savo kelionę, už ES paramos

lėšas Šventosios pakrantėje buvo įrengtos
prieplaukos baidarėms, mažos grimzdės
laivams, plaustams, valtims, kanojoms,
pastatyta medinė prieplauka pramoginiam laivui.
ES parama panaudota gražinant Šventosios pakrantę, pritaikant ją aktyviam
ir pasyviam poilsiui: sutvarkytos Šventosios maudyklos, paplūdimiai, įrengtos
aikštelės, skirtos vaikams, paplūdimio
žaidimams, aštrių pojūčių mėgėjai gali

Anykščių miesto takai – tikras malonumas išsiilgusiems romantiškų pasivaikščiojimų
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Aukštaitijos siaurasis
geležinkelis
Pėstiesiems ir dviratininkams skirtas takas suplanuotas taip, kad juo būtų patogu pasiekti visus reikiamus objektus

išbandyti naują ekstremalią dviračių ir riedučių trasą. Pakrantė laukia iškylautojų –
čia atsirado keletas laužaviečių, pavėsinių,
pastatyti nauji suolai, stalai.
ES parama padeda Anykščiuose plėtoti
ir pėsčiųjų bei dviračių turizmą. Kairiajame Šventosios krante įrengta daugiau nei
4 km sveikatingumo, aktyvaus ir pasyvaus
poilsio, ekologinio (pažintinio) turizmo bei
pramogų trasa, prasidedanti ties sanatorija „Anykščių šilelis“ ir vedanti iki Puntuko.
Trasa smagu pasivaikščioti, pasivažinėti
dviračiu, paiškylauti gražiai įrengtose poilsio vietose. Ji driekiasi per Anykščių šilą
pro uoksą – genių išskaptuotą ertmę medyje, upės senvagę, įspūdingą 19 m aukščio
atodangą kairiajame Šlavės upelio krante.
Stabtelėkite prie naujai įrengtų informacinių stendų ir sužinosite apie Anykščių šilelio

augmeniją bei gyvūniją. Trasa pritaikyta ir
neįgaliųjų poilsiui. Norintiesiems ilgėliau
stabtelėti įrengtas 9 vietų kempingas.
Pėstiesiems ir dviratininkams skirtas
takas suplanuotas ir sutvarkytas taip, kad
juo būtų patogu pasiekti tam tikrus objektus ir kad keliaudami jaustumėtės patogiai.
Takas apšviestas, todėl kelionė vakarėjant
taps tik dar romantiškesnė ir bus ne mažiau
saugi kaip dieną. Čia įrengti dviračių stovai,
kuriuose galėsite palikti savo dviračius, kad
laisvai apžiūrėtumėte Anykščių krašto vietoves ir kultūrinį paveldą. Čia pat pastatyti
suoliukai, kad galėtumėte atsikvėpti ar prisėdę tiesiog pasigrožėti nuostabiais gamtos vaizdais. Netolimoje ateityje planuojama Anykščiuose įrengti dar vieną, kone
trigubai ilgesnį dviračių taką su apšvietimu
ir reikalingu inventoriumi.

Aukštaitijos siaurasis
geležinkelis
Geležinkelio g. 23,
Panevėžys
Tel. +370 45 463 527
El. p. info@siaurukas.eu
www.siaurukas.eu

0 km

Miesto gyventojų ir svečių saugumui įrengtas apšvietimas

Užsakymų priėmimas,
informacija Panevėžyje
Tel. +370 45 577127
Mob. tel. +370 610 36085
El. p. turizmas@siaurukas.eu

5

Nuotraukoje viršuje – šventinės akimirkos prie Aukštaitijos siaurojo geležinkelio

Anykščių geležinkelio stotis
Bilietų rezervavimas
į reguliariuosius reisus
Vilties g. 2, Anykščiai
Tel. +370 381 54597
Mob. tel. +370 620 18243
El. p. anyksciai@siaurukas.eu
III–VII
9.00–17.00 val.
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Projektas
Siaurojo geležinkelio, kultūros paveldo ir
turizmo objekto, plėtra 2009–2011 metais
Skirtas finansavimas
7,85 mln. Lt

K

adaise plačiai naudotas kaip patogi susisiekimo priemonė, šiandien Aukštaitijos
siaurasis geležinkelis, daugeliui žinomas kaip
Siaurukas, tapo šiaurės Lietuvos paveldo
dalimi ir turistų traukos objektu. 750 mm
pločio vėžes turintis ilgiausias Europoje
siaurasis geležinkelis yra tikra inžinerinio ir
kultūros paveldo vertybė, reprezentuojanti
sunkius šalies vystymosi istorijos etapus:
XIX a. pabaigos techninę revoliuciją, Pirmojo pasaulinio karo eigą, nepriklausomos
Lietuvos Respublikos ekonomikos raidą ir
sovietmečio ekonominę politiką.
Garsiojo geležinkelio istorijos pradžia
mena pačią XIX amžiaus pabaigą, kai, siekiant paskatinti Lietuvoje įrengto plačiųjų
geležinkelių tinklo naudojimą, prie svarbiausių taškų pradėti tiesti siauri privažiuojamieji geležinkeliai.
1895 m. ėmė veikti Švenčionėlių–Pastovų geležinkelio ruožas, o 1898 m.
nutiestas dar vienas traukiniams skirtas
kelias iki Aukštaitijos sostinės Panevėžio.
Ką tik sukonstruoto geležinkelio funkcijos
buvo neatsiejamos nuo carinės Rusijos

Panevėžio geležinkelio stotis

Dabartinio Siaurojo geležinkelio ilgis – 68,4 km

Siaurojo geležinkelio vėžių plotis – vos 750 mm

Šiandien Siauruką galima vadinti įspūdingu muziejumi
po atviru dangumi

imperijos ūkio struktūros – šiuo siauruoju geležinkeliu gabenti stambūs kroviniai,
buvo pervežami keleiviai.
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui atsirado poreikis nutiesti papildomų
geležinkelio ruožų, kad būtų lengviau iš
intensyvios gamybos ir eksploatacijos
vietų paskirstyti žemės ūkio produkciją
ir miškuose išgaunamą žaliavą. Lietuvos
miškų medžiaga didžiausią paklausą turėjo Vokietijoje, todėl geležinkelių plėtotės
ėmėsi būtent vokiečių kariuomenė. Jos
pastangomis 1916 m. atsirado du papildomi maršrutai: Gubernija–Pasvalys ir Joniškis–Žeimelis.
Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe
siaurojo geležinkelio tinklu ėmė rūpintis
artimiausios savivaldybės. Atsižvelgdami
į prekių eksporto ir importo kryptis, valdininkai rūpinosi naujų geležinkelio šakų
išdėstymu regione. Tuo metu daugiausia
eksportuoti javai, sėmenys, sviestas, importuota druska, anglis, žibalas, trąšos.
Kadangi regiono centras buvo Panevėžys,
siekta sukurti tiesioginį kelią į jį ir į kitą

ruožą, kuris leistų tiekti medieną ir miltus
iš Panevėžio į kitas apylinkes.
Tarpukariu vykdant geležinkelio plėtrą
atsižvelgta ir į teritorinį dvarų, pieninių,
plytinių, kooperatyvų išsidėstymą bei jų
reikmes. Nuo 1921 m. imta rūpintis geležinkelio ruožų į kitus Lietuvos miestus ir
miestelius tiesimu. Atsirado kelias iš Gubernijos į Šiaulius, vėliau iš Pasvalio į Biržus,
o prieš pat Antrąjį pasaulinį karą – iš Panevėžio į Joniškėlį.
Sovietmečiu geležinkelis išliko naudingas. Juo per parą pravažiuodavo apie
24 traukiniai. Tik atkūrus Lietuvos valstybę
siaurasis geležinkelis tapo įmonės Lietuvos
geležinkeliai dalimi. Deja, krovinius juo gabenti nustota jau 1999 m.
Dabar Aukštaitijos siaurojo geležinkelio,
kurio ilgis – 68,4 km, maršrutu Panevėžys–
Rubikiai vežami ir keleiviai. Keliaudami juo
aplankysite Taruškų, Raguvėlės, Sudergio,
Troškūnų, Anykščių, Bičionių vietoves.
Siaurojo geležinkelio stočių pastatai yra
vertingi tiek architektūrine, tiek urbanistine
prasme. 1996 m. valstybė įtraukė siaurojo geležinkelio ruožus Panevėžys–Biržai,

Panevėžys–Rubikiai, Joniškėlis–Linkuva kartu su stočių statiniais į saugomų objektų
sąrašą.
Šiandien Siaurukas yra įspūdingas muziejus po atviru dangumi. Juo rengiamos
itin turistų pamėgtos pažintinės, šventinės ir užsakomosios kelionės, kurių metu
siūloma ne tik susipažinti su lankytinomis
Aukštaitijos vietomis, bet ir papramogauti:
paiškylauti Rekstino miško aikštelėje, atsipalaiduoti šokių aikštelėje, naudotis laužaviete ar tiesiog pasimėgauti karšta arbata
draugų ar artimųjų draugijoje.
Anykščiuose veikia ir Siauruko muziejus, įsikūręs šimtamečiame siaurojo geležinkelio stoties komplekse. XX a. dvasia
dvelkiančiame muziejuje eksponuojama
stočių pastatų nuotraukos, autentiška geležinkelio įranga, vandens bokšto įrenginiai,
kiti įdomūs statiniai ir, žinoma, – įvairios
paskirties autentiški vagonai.
ES struktūrinių fondų lėšomis buvo rekonstruotos geležinkelio ruože Panevėžys–
Anykščiai–Rubikiai esančios penkios stotys,
viadukas, kelios kelio atkarpos, sutvarkytas
Panevėžio miesto depas.

Maršrutu Panevėžys–Rubikiai vežami ir keleiviai
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Pastovio ežero pakrantė
Molėtuose
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Projektai
Aktyvaus gamtą tausojančio turizmo infrastruktūros plėtra Molėtų rajone
Aktyvaus gamtą tausojančio turizmo
infrastruktūros plėtra Molėtų mieste,
II etapas
Viešosios turizmo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Molėtų mieste, I etapas
Skirtas finansavimas
3,2 mln. Lt
Naujai įrengta, įspūdingai atrodanti apžvalgos aikštelėpavėsinė

K
Pastovio ežero pakrantė ir
paplūdimys
Turgaus g., Molėtai
Molėtų autobusų stotis
Vilniaus g. 2, Molėtai
 ~200 m

0m

Molėtų turizmo ir verslo
informacijos centras
Inturkės g. 4, Molėtai
Tel. +370 383 51 187
El. p. tvic@infomoletai.lt
www.infomoletai.lt
 ~600 m

ą labiausiai mėgstate veikti laisvalaikiu? Keliauti pėsčiomis? Važinėtis dviračiu? Plaukioti valtimi? Uogauti ir grybauti? Medituoti ant ežero kranto? Išbandyti
naujas aktyvias pramogas? Pažinti krašto
istoriją ir sužinoti ką nors nauja? Stebėti žvaigždes? Visa tai ir dar daugiau rasite
Molėtų rajone. Didžiausias jo turtas – žmogaus mažai tepaliesta gamta, gražūs miškai, vaizdingos kalvos, per 220 ežerų.
Gamta Molėtuose taip arti žmogaus.
Kad pasimėgautum jos teikiama ramybe,
net nereikia išvažiuoti iš miesto. Šis žalias
miestas įsikūręs kalvotoje, itin vaizdingoje
vietovėje. Per jį teka Siesarties upė, tyvuliuoja Promislavo, Pastovėlio ir Pastovio
ežerai. Ypač gražus pastarasis. Šis ežeras

80

Nuotraukoje viršuje – Pastovio ežero pakrantės vaizdas

Aplink Pastovio ežerą įrengti pėsčiųjų takai

įamžintas ne vieno Lietuvos bei užsienio
dailininko, fotografijos meistro darbuose.
Prie Pastovio ežero mėgsta rinktis molėtiškiai ir jų svečiai. Kas maudytis, kas pasikaitinti saulėje, kas paplaukioti baidare,
kas pasivaikščioti pakrante.
Bėgant laikui kai kurios ežero vietos
ėmė pelkėti, tad reikėjo pasitelkti į pagalbą gamtosaugininkus bei landšafto specialistus ir atsargiai bei subtiliai sutvarkyti
ežero pakrantes. Tam buvo panaudotos
ES struktūrinių fondų lėšos.
Įgyvendinus ES lėšomis finansuojamus
projektus ne tik užkirstas kelias ežero pelkėjimui, sutvirtinta pakrantė, bet ir atsirado
daugiau poilsio galimybių. Nutiesta beveik
2 km pėsčiųjų takų su poilsio aikštelėmis,
įrengtas apšvietimas. Keliaudami šiais
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Pastovio ežero pakrantėje galima pasivaikščioti ar pasivažinėti dviračiais

Atnaujintame viešajame paplūdimyje įrengtos aktyvaus
poilsio ir vaikų žaidimų zonos

Prie Pastovio ežero įrengtas ne tik lieptas-scena, bet ir 22 lieptai-poilsio aikštelės

takais būtinai apžiūrėkite Molėtų skulptūrų parką, kuriame eksponuojami Lietuvos,
Velso, Prancūzijos ir Lenkijos architektų
darbai iš medžio, juodojo, pilkojo ir rusvojo
granito. Šis parkas – miestiečių pamėgta
renginių erdvė. Jame vyksta poezijos šventės, folkloro festivaliai, koncertai.

ES lėšos panaudotos sutvarkyti viešąjį
miesto paplūdimį. Paplūdimyje įrengtos
sporto ir vaikų žaidimo aikštelės, vandens
turizmo mėgėjams skirti baidarių lieptai,
laužavietė, pastatytos persirengimo kabinos, gelbėtojų namelis, naujas lieptas ir
pėsčiųjų tiltas per ežerą. Kitame tilto gale
įkurtas nedidelis paplūdimys. Poilsiautojų patogumui ežero pakrantėje įrengta
20 vietų automobilių stovėjimo aikštelė.
Ši parama taip pat suteikė galimybę papildyti ežero pakrantę funkcionaliais elementais: pastatyta apžvalgos aikštelė-pavėsinė, lieptas-scena, Pastovio ežero šlaite
įrengtas amfiteatras, 22 lieptai-poilsio
aikštelės, spalvinga vaikų žaidimo aikštelė.
Netrukus pasivaikščioti kvies sutvarkytas
pakrantės takas nuo Inturkės gatvės iki
Turgaus gatvės (miesto paplūdimio).

Šalia ežero įsikūrusį parką papildė dvi
naujos skulptūros, o pačiame ežere ketinama įrengti 5 įspūdingus laivus-skulptūras. Sutvarkytas parkas tapo jaukiu tiek
aktyviam, tiek ramesniam poilsiui skirtu
gamtos kampeliu, jungiančiu miesto centrą su Molėtų pakraštyje esančia vasaros
estrada. Šalia Pastovio ežerą juosiančių
takų įrengti iškylų stalai, lauko treniruokliai, vaikų žaidimų aikštelės. Išpuoselėta
parko aplinka leis dar labiau mėgautis
jame rengiamomis miesto šventėmis –
Joninėmis ir kitomis.
Apsilankymas šiame Molėtų parke tik
rai paliks neišdildomą įspūdį – čia išvysite darnų gamtos ir civilizacijos junginį:
atsigręžę į vieną pusę galėsite pasigrožėti
Molėtų bažnyčios panorama, pasisukę į
kitą – nuostabiuoju Pastovio ežeru.
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Šalia ežero įsikūrusiame parke išvysite įdomių skulptūrų

Molėtų skulptūrų parko eksponatas

Kiti lankytini objektai Molėtų mieste ir rajone:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mažuosius poilsiautojus džiugina įrengta spalvinga vaikų žaidimo aikštelė

Alantos dvaro muziejus-galerija, Naujasodžio k., Molėtų r.
Dubingių piliavietė, Dubingiai, Molėtų r.
Etnografinė sodyba ir senovinė dangaus šviesulių stebykla, Kulionių k., Molėtų r.
Ežerų žvejybos muziejus, Mindūnai, Molėtų r.
Kertuojos piliakalnis, Molėtų r.
Liesėnų piliakalnis, Molėtų r.
Lietuvos etnokosmologijos muziejus, Kulionių k., Molėtų r.
Maišiakulės piliakalnis, Molėtų r.
Molėtų astronomijos observatorija, Kulionių k., Molėtų r.
Molėtų krašto muziejus, Inturkės g. 4, Molėtai
Molėtų skulptūrų parkas, Molėtai
Molėtūno vandens malūnas, Molėtūno g. 5, Molėtai
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Radvilų rūmų fragmentai
Dubingių piliavietėje

129

Projektas
Viešosios kultūrinio turizmo infrastruktūros pritaikymas kultūrinio turizmo
plėtrai
Skirtas finansavimas
3,79 mln. Lt

Pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos įgyvendintą projektą rekonstruotoje XVIII a. pr. Dubingių smuklėje
įsikūręs Asvejos regioninio parko lankytojų centras

V
Radvilų rūmų fragmentai Dubingių
piliavietėje
Asvejos ežero pusiasalyje, greta Dubingių
miestelio, Molėtų r.
Spalis–balandis iš anksto susitarus
Gegužė–rugsėjis II–VI 11.00 val.,
13.00 val. ir 15.00 val.

0 km

Molėtų autobusų stotis
Vilniaus g. 2, Molėtai
 ~23 km
Asvejos regioninio parko
lankytojų centras
Radvilų g. 1, Dubingiai, Molėtų r.
Tel. +370 383 47 222
El. p. asveja@mail.lt
www.asvejosparkas.lt
 ~800 m

ieno giliausių (50,2 m) ir didžiausio
(1 015 ha) Asvejos ežero pusiasalyje
stūksanti Dubingių piliavietė glaudžiai siejama su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
valdovais ir kovomis su kryžiuočiais. Tai viena
ryškiausių Asvejos regioninio parko kultūros
paveldo vertybių. Kadaise šią vaizdingą, apie
500 m ilgio ir beveik 200 m pločio kalvą, kurioje stovėjo pilis, iš visų pusių supo vanduo.
Dubingių žemės vardas rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1334 m.
aprašant Livonijos ordino puolimą. Tuomet pilies Asvejos ežero saloje dar nebuvo – ją Lietuvos didysis kunigaikštis
Vytautas pastatė tik po 1410 m. vykusio
Žalgirio mūšio. Vos spėjus baigti Dubingių pilies statybos darbus (1415 m.) joje
lankėsi Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila (1348–1434) su
karališkojo dvaro palyda. Prieš 1430 m.

2

Nuotraukoje viršuje – Radvilų rūmų fragmentai Dubingių piliavietėje – savo kraštovaizdžiu išsiskirianti
vertybė Asvejos regioniniame parke

Evangelikų reformatų bažnyčios liekanos

Vytauto (1350–1430) iniciatyva piliavietėje
išdygo ir Šv. Dvasios katalikų bažnyčia.
Piliavietė, kaip ir kitos Dubingių žemės,
apie 1508 m. atiteko didikams Radviloms.
Nuo to laiko iki XVII a. vidurio Dubingiai siejami su šios įtakingos giminės iškilimu ir suklestėjimu, o pilies istorijos mena garsiausių
Radvilų giminės atstovų – Vilniaus vaivados,
LDK kanclerio ir didžiojo etmono Mikalojaus Radvilos Rudojo (1512–1584), Vilniaus
vaivados bei Livonijos vietininko Mikalojaus
Radvilos Juodojo (1515–1565) ir Lenkijos karalienės Barboros Radvilaitės (1520–1551) –
vardus.
LDK didžiojo kunigaikščio Vytauto funduotą Dubingių katalikų bažnyčią 1565 m.
Mikalojus Radvila Rudasis perdavė evangelikams reformatams. Praėjus daugiau kaip
pusei šimtmečio, 1620 m., senosios bažnyčios vietoje Jonušo VI Radvilos (1612–1655)
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Vienas ilgiausių medinių tiltų per ežerą Dubingiuose veda į piliavietę. Tiltas yra 87 m ilgio ir 15 m aukščio, nes
Asvejos ežeras labai gilus

iniciatyva iškilo nauja, erdvi, renesanso stiliaus mūrinė bažnyčia.
Dubingių piliavietėje 2003 m. vykdytų archeologinių tyrimų metu buvusios evangelikų reformatų bažnyčios vietoje archeologai
rado aštuonių Radvilų giminės atstovų palaikus, kurie 2009 m. iškilmingai perlaidoti.
Virš perlaidojimo kriptos įrengtoje antkapinėje lentoje išgraviruotas pagal XVI–XVII a.
epitafijų tekstų stilistiką sukurtas epitafijos
tekstas.
Archeologiniai tyrimai Dubingių piliavietėje tęsėsi ir 2005–2009 m. Tuomet archeologams pavyko atkasti buvusių Radvilų
rūmų pamatus, rūsius, sienų bei grindų fragmentų.
ES lėšomis Dubingių piliavietėje buvo
įrengtas statinys Radvilų rūmų fragmentams išsaugoti ir eksponuoti, nutiesti lauko
ir vidaus inžineriniai tinklai, įsigyta piliavietės

lankytojų aptarnavimo bei teritorijos priežiūros įranga, ekspozicijos patalpos pritaikytos neįgaliesiems.
Dubingių piliavietė graži visais metų laikais. Lankytojams įrengti informaciniai stendai, laiptai, takai, nuo piliavietės kalno atsiveria unikali Asvejos ežero panorama.
Pavieniams lankytojams ir grupėms, norinčioms susipažinti su Dubingių piliavie-tės
istorija, siūloma audiogido paslauga.

XVII a. I pusės herbinis koklis iš
Radvilų rūmų vietos tyrinėjimų
Nuo istorinės Dubingių piliavietės, atkurtos pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos įgyvendintą projektą, pro
ąžuolų lapiją atsiveria unikali Asvejos ežero panorama

Asvejos regioninio parko gido paslaugos:
1 val. grupei iki 20 asmenų – 30 Lt, 1 val. grupei 20 ir daugiau asmenų – 50 Lt
Ekspozicijos lankymas 1 asmeniui – 1 Lt
Ekspozicijos lankymas:
suaugusiajam – 3 Lt, moksleiviui – 1 Lt, ikimokyklinio amžiaus vaikams – nemokamai
Audiogido paslauga: 30 Lt (yra papildomų sąlygų)
Kiti lankytini objektai Asvejos regioniniame parke:
• Asvejos regioninio parko lankytojų centro ekspozicija (buvusioje Dubingių smuklėje),
Radvilų g. 1, Dubingiai
• Piliavietės pažintinis takas
• Medinis tiltas per Asvejos ežerą
Rasti buvusių Radvilų rūmų pamatai, rūsiai, sienų ir grindų fragmentai
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RUMŠIŠKIŲ PRIEPLAUKA

Rumšiškių prieplauka
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Projektas
Rumšiškių prieplaukos ir jos prieigos infrastruktūros sutvarkymas
Skirtas finansavimas
0,39 mln. Lt

Poilsiautojų patogumui įrengtas pėsčiųjų takas

L
Rumšiškių prieplauka
Marių g., Rumšiškės, Kaišiadorių r.
Kauno autobusų stotis
Vytauto pr. 24, Kaunas
 ~25 km
Kaišiadorių autobusų stotis
Gedimino g. 133, Kaišiadorys
 ~21 km

Kauno turizmo informacijos centras
ir konferencijų biuras
Laisvės al. 36, Kaunas
Tel. +370 37 32 34 36
El. p. info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt
 ~26 km
Kaišiadorių turizmo ir verslo
informacijos centras
Gedimino g. 48, Kaišiadorys
Tel. +370 346 60 466
El. p. turizmas@kaisiadorys.lt
www.turizmas.kaisiadorys.lt
 ~21 km

ietuvos liaudies buities muziejus Rumšiškėse – vienas didžiausių etnografijos muziejų po atviru dangumi Europoje. Net 195
ha plote išsidėstę 140 pastatų, yra daugiau
nei 88 827 kilnojamų eksponatų. Muziejus
atspindi XVIII a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės visų Lietuvos regionų – Dzūkijos,
Aukštaitijos, Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos – valstiečių bei miestelėnų
buitį, darbus, tradicijas.
Muziejuje ne tik apžiūrėsite unikalius iš
visos Lietuvos surinktus eksponatus. Čia
gausu edukacinių programų, kurių metu
sužinosite apie ilgą duonos kelią nuo dirvos
iki stalo, lino kančios istoriją, išmoksite lieti
žvakes, atskleisite gėlių darželio paslaptis,

Poilsiautojai gali pasimėgauti gamta, pailsėti prie marių, pasivaikščioti pėsčiųjų taku

išmoksite lietuvių liaudies žaidimų. Muziejuje atliekamos vestuvių, mergvakario, krikštynų apeigos. Čia auginami senųjų lietuviškų
veislių žirgai: žemaitukai, sustambinto tipo
žemaitukai ir Lietuvos sunkieji. Iš anksto užsisakius galima po muziejaus teritoriją pasivažinėti jais kinkytu vežimaičiu ar pajodinėti.
Rumšiškės sušurmuliuoja kalendorinių
švenčių – Velykų, Žolinių, Joninių, Oninių –
metu. Ypač didelis renginys vyksta per Užgavėnes, į kurias suvažiuoja minios žmonių. Čia
vyksta amatų dienos, stovyklos, festivaliai ir
daug kitų renginių.
Liaudies buities muziejus įsikūręs šalia
Kauno marių, kuriose išvystytas vandens
turizmas. Po marias plaukiojama jachtomis,
valtimis, baidarėmis, kateriais, rengiamos
ekskursijos garlaiviu, kurių metu užsukama ir
į Lietuvos liaudies buities muziejų. Garlaiviai
ir kitos vandens priemonės sustoja mobilioje Rumšiškių prieplaukoje, kuri įrengta ES
struktūrinės paramos lėšomis. Įrengus prieplauką sutvarkytos ir jos prieigos: apželdinta veja, išasfaltuota automobilių stovėjimo
aikštelė, nutiestas pėsčiųjų takas su poilsio
vietomis, įrengtas prieplaukos apšvietimas,
tualetai, atnaujinti šlaitų atitvarai, suoliukai,
pavėsinės, sumontuoti informaciniu stendai.
Į prieplauką dažnai užsuka ne tik vandens
turistai, bet ir muziejaus lankytojai. Ji tapo
puikia vieta atsipūsti po pasivaikščiojimų muziejaus takeliais, pasigrožėti marių platybėmis.

Kiti lankytini objektai Rumšiškėse:

0 km

2

Nuotraukoje viršuje – Rumšiškių prieplauka, kurioje sustoja garlaiviai ir kitos vandens turizmo priemonės

•
•
•
•
•

Lietuvos liaudies buities muziejus, J. Aisčio g. 2
Rumšiškių Jono Aisčio muziejus, J. Aisčio g. 1
Rumšiškių miško pušis – storiausia Lietuvos pušis
Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir varpinė, Marių g. 64
Šv. Onos koplyčia Rumšiškių kapinėse
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Projektas
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato viešosios turizmo infrastruktūros
sukūrimas
Skirtas finansavimas
3,88 mln. Lt

Kernavės piliakalniai iš paukščio skrydžio

K

Kernavės archeologinės vietovės
muziejus
Kerniaus g. 4A, Kernavė
Tel. +370 382 47 385
El. p. muziejus@kernave.org
www.kernave.org

Birželis–rugpjūtis
III–VII 10.00–18.00 val.
Balandis–gegužė, rugsėjis–spalis
II–VI 10.00–18.00 val.
Lapkritis–kovas
II–VI 10.00–16.00 val.
Informacija ir ekskursijų užsakymas
Tel. +370 382 47385
El. p. ekskursijos@kernave.org

0m

600

Nuotraukoje viršuje – Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia, o tolumoje – viduramžių kaimo rekonstrukcija

ernavė – Lietuvos Troja. Čia, vaizdingoje Neries pakrantėje, Pajautos
slėnio amfiteatre, stūkso piliakalniai, šalia kurių nuo neatmenamų laikų kūrėsi
senovės gyvenvietės ir buvo laidojami
žmonės. Ilgainiui šioje vietoje susiformavo unikalus teritorinis archeologijos
ir istorijos vertybių kompleksas. Įvairių
laikotarpių Kernavės vietovės archeologiniai paminklai aprėpia visas epochas
ir šiame regione egzistavusias archeologines kultūras. Priešistorinių gyvenviečių
kultūriniai sluoksniai, kapinynai, vidur
amžių palikimas išliko beveik nepažeisti
iki mūsų dienų. Vietovės išskirtinė vertė –
apgyvendinimo tęstinumas.
Pirmųjų gyventojų pėdsakai – vėlyvojo paleolito medžiotojų titnaginiai
strėlių antgaliai, rasti Pajautos slėnyje,
datuojami IX tūkstm. pr. Kr. Klimato
atšilimas ir patogi gyventi vieta lėmė,
kad nuo VIII tūkstm. pr. Kr. Pajautos
slėnio žmonės nebeapleido. Čia aptikta
II tūkstm. pr. Kr. susiformavusios Rytų
baltų brūkšniuotosios keramikos kultūros senųjų gyvenviečių liekanos bei
unikalus šios kultūros kapinynas. Pirmaisiais šimtmečiais po Kr. piliakalniuose buvo statomi gynybiniai įtvirtinimai,
o nuo I tūkstm. vidurio sparčiai augusi
Kernavės gyvenvietė tapo vienu iš pirmųjų Lietuvos miestų – besikuriančios
Lietuvos valstybės centru.
Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose
ji paminėta 1279 m. eiliuotoje Livonijos

kronikoje bei Hermano Vartbergės kronikoje kaip Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Traidenio (1269–1282 m.) žemė. To meto
Kernavė – stambus feodalinis centras su
didžiojo kunigaikščio pilimi ant Aukuro
piliakalnio, ją ginančiais priešpiliais ant
Mindaugo sosto ir Lizdeikos piliakalnių,
amatininkų ir pirklių kvartalais Pajautos
slėnyje. Per 1390 m. kryžiuočių antpuolį
medinė Kernavė buvo sudeginta ir ilgainiui miestas sunyko. Istorinių laikų miestelis kūrėsi toliau į šiaurę nuo šiandien
saugomų archeologinių vertybių, viršutinėje Neries terasoje.
Kultūrologiniu aspektu viduramžių Kernavės paveldas yra svarbus kaip paskutinės Europoje nekrikščioniškos senovės
baltų valstybės miestietiškos kultūros
fenomenas, tačiau ryškus senovės baltų
kultūros palikimas jau paveiktas krikščioniškosios Europos tradicijų. Kultūrinis bei
religinis sinkretizmas leidžia viduramžių
Kernavę laikyti unikalia vietove Europos
mastu.
Sistemingi moksliniai archeologiniai
Kernavės tyrimai atliekami nuo 1979 m.
Šiandien ištirta tik apie 2 proc. kultūrinio
rezervato teritorijos, tačiau jau sukaupta
per 22 000 archeologinių eksponatų. Siekiant išsaugoti Kernavės teritorinį kultūros paveldo vertybių kompleksą, 1989 m.
įsteigtas Valstybinis Kernavės kultūrinis
rezervatas, užimantis 194,4 ha plotą.
2004 m. jis įrašytas į UNESCO Pasaulio
paveldo objektų sąrašą.
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Sparčiai augusi Kernavės gyvenvietė tapo vienu iš pirmųjų Lietuvos miestų – besikuriančios Lietuvos valstybės centru

Su Kernavės archeologiniu kultūriniu
palikimu susipažinsite aplankę modernią
vienintelio Lietuvoje specializuoto archeologijos muziejaus ekspoziciją. Muziejuje
įrengta edukacinė klasė-dirbtuvės, kuriose
vyksta mokomosios programos „Gyvoji
archeologija – kelionė į praeitį“ teoriniai ir
praktiniai užsiėmimai. Remdamiesi ilgamečių mokslinių tyrimų žiniomis ir radiniais,
muziejaus ekspozicijos rengėjai ir edukacinių programų kūrėjai pasakoja apie Kernavės istorinių-gamtinių procesų ir ilgalaikės

žmogaus veiklos palikimą bei paskutinės
Europoje nekrikščioniškos kultūros virsmą
krikščioniškąja.
Nuo 1999 m. kasmet Kernavės rezervate
organizuojamas eksperimentinės archeologijos festivalis „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“, skirtas Mindaugo karūnavimo – Lietuvos valstybės dienai – paminėti.
Nuo 1967 m. Kernavėje vyksta tradicinė
vasaros saulėgrįžos – Rasos šventė.
Įgyvendinant ES fondų lėšomis finansuojamą projektą, Kultūrinio rezervato

teritorijoje planuojama sukurti muziejų po atviru dangumi: įrengti XIII–XIV a.
Kernavės viduramžių miesto fragmento mokslinę rekonstrukciją, Rytų baltų brūkšniuotosios keramikos kultūros
kapinyno rekonstrukcijos bei seniausio
Lietuvoje žinomo (I tūkstm. vid.) grįsto
kelio (medgrindos) rekonstrukcijos ekspozicijas. Reikšmingiausius paveldo objektus
ir archeologinių rekonstrukcijų ekspozicijas sujungs 2,5 km naujų takų ir 290 m
laiptų į piliakalnius. Rezervato teritorijoje

lankytojams bus įrengtos trys naujos
apžvalgos ir atokvėpio aikštelės. Atkurto
viduramžių miesto fragmente numatoma
demonstruoti senuosius amatus, archajišką gyvenseną ir senąsias tradicijas, rengti
teatralizuotus pasirodymus. Kultūriniame
rezervate po atviru dangumi sukurtoje
muziejinėje ekspozicijoje bus rengiamos
pažintinės ekskursijos, edukacinės ir kultūrinės programos, autentiškas tradicijas
reprezentuojančios šventės ir kiti šviečiamieji renginiai.

Piliakalniai stūkso vaizdingoje Lietuvos vietoje – Neries pakrantėje, Pajautos slėnio amfiteatre
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Dzūkija ir Suvalkija

Sostinės senamiesčio širdyje vingiuojančios Pilies gatvės gyvenimas nuolat pilnas smalsuolių turistų, atsitiktinių
skubančių praeivių ar svajingai pasivaikščioti išsiruošusių miestiečių

D

zūkija, kitaip dar vadinama Dainava, – pietryčių Lietuvos etnografinis
regionas. Jame gyvena vienos seniausių
baltų genčių jotvingių palikuonys.
Didžioji dalis Dzūkijos žemių ne itin
derlingos, todėl dideliais materialiniais
turtais dzūkai niekada negalėjo pasigirti. Bet užtat kitokių vertybių čia apstu.
Šio krašto žmonės garsėja kaip geriausi
Lietuvoje dainininkai. Čia surinkta bene
daugiausiai lietuvių liaudies dainų, kai
kurios iš jų labai archajiškos. Dar ir dabar
Dzūkijos kaimuose galima rasti močiučių,
mokančių ne vieną šimtą liaudies dainų.
Senieji dzūkai ne tik dainingi, bet ir išlaikę daug itin senoviškų papročių, darbo
būdų. Dar ir šiandien kai kur Dzūkijoje
javai pjaunami su pjautuvu, o kuliami su
spragilais. Dar galima sutikti dzūkų šeimininkių, ne orkaitėje, o tikroje krosnyje kepančių ne tik įprastą duoną, bet ir grikines
bandas – senovinį skanėstą. Jei į Dzūkiją

nuvyksite per Vėlines, pamatysite, kaip
šalia kapinių deginami seni kryžiai, o ant
kapų išėjusiesiems Anapilin paliekama
maisto. Dzūkijoje tebegyva gyvulių ganymo tradicija, kai visą kaimo bandą padieniui gano vis kito kiemo gyventojai. Ir dar
daug įdomybių yra Dzūkijoje, kurių niekur
kitur nebeišvysi.
Dzūkija – miškingiausias Lietuvos regionas, garsus nuostabiais pušynais. Čia plyti
didžiausios Lietuvos girios – Dainavos ir
dalis Labanoro. Nuo seno dzūkai vadinti
girios vaikais, mat gyveno girioje ir iš girios: rinko uogas ir grybus, kopinėjo laukines bites, kirto medžius ir plukdė sielius.
Iš miesto atvykusiam turistui miškų glūdumoje prisiglaudę dzūkų kaimai – tikra
egzotika. Net sunku patikėti, kad šiame
kompiuterių amžiuje žmonės iš tikrųjų gyvena prieš pusantro šimto metų statytose
medinėse gryčiose, kurių dalyje net grindų
nėra – vien tik plūktinė asla.

Šio krašto aukso gysla tapo iš žemės
gelmių trykštantys mineralinio vandens
šaltiniai. Jų gydomosios galios lėmė, kad
skurdūs ir niekam nežinomi Druskininkų
kaimai tapo ne tik Lietuvoje, bet ir visoje
Europoje garsiais kurortais. Dabar čia teikiamos aukščiausius kokybės reikalavimus
atitinkančios gydymo, grožio, SPA paslaugos, turistų laukia daugybė pramogų.
Dzūkijai priklauso net trys iš keturių
Lietuvos sostinių. Tai dabartinė sostinė
Vilnius, kurio senamiestis vienas gražiausių Europoje, XIII a. pirmąja Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostine tapusi
Kernavė, kurios nepaprasto grožio piliakalnius saugo UNESCO, ir visai trumpai
XIV a. sostine vadinti Trakai, žavintys vienintele Rytų Europoje ežero saloje pastatyta pilimi.
Kairiajame Nemuno upės krante esanti
Suvalkija vadinama ir kitais vardais – Užnemune, Sūduva. Šiose žemėse gyvenę
sūduviai – pirmoji rašytiniuose šaltiniuose
paminėta baltų gentis. Apie juos savo veikale „Geografija“ rašė II a. graikų mokslininkas ir keliautojas Klaudijus Ptolemėjas.
Sūduviai labai nukentėjo kovų su Kryžiuočių ordinu metu. XV a. kraštas praktiškai ištuštėjo ir į derlingas sūduvių žemes
atsikraustė ištisi kaimai nadruvių, aukštaičių, dzūkų, žemaičių. Taip atsirado dabartinė suvalkiečių etninė grupė.
Suvalkija Lietuvai yra ypač svarbi todėl, kad iš jos kilo daug Lietuvai XIX a.
pabaigoje ir XX a. pradžioje nusipelniusių
žmonių, Lietuvos valstybės kūrėjų, tautinės sąmonės žadintojų. Čia anksčiausiai
Lietuvoje (XIX a. pradžioje) panaikinta baudžiava, žemės reformos suteikė
valstiečiams asmens laisvę. Dėl geresnių
ekonominių ir kultūrinių sąlygų, derlingų
žemių šio regiono gyventojai tapo turtingiausiais XIX–XX a. Lietuvos ūkininkais ir
galėjo išmokslinti kur kas daugiau savo
vaikų nei kitų regionų gyventojai.

Suvalkijoje gimė tautos patriarchu vadinamas Jonas Basanavičius (1851–1927) –
Vasario 16-osios akto signataras, pirmojo
lietuviško laikraščio „Aušra“, spausdinto
1883–1886 m. Ragainėje ir Tilžėje, redaktorius. Šis kraštas – ir Jono Jablonskio
(1860–1930), lietuvių bendrinės kalbos
kūrėjo, gimtinė. J. Jablonskis daug prisidėjo
prie to, kad suvalkiečių tarmė taptų bendrinės lietuvių kalbos pagrindu. Iš čia kilo
aktyvus visuomenininkas, Lietuvos himno
kūrėjas Vincas Kudirka (1858–1899) ir
daugelis kitų garsių žmonių. Suvalkijoje
labai gerbiamas ir gražiai įamžintas jos
šviesuolių atminimas: prižiūrimos jų gimtosios sodybos, įkurti muziejai, pastatyti
paminklai, Ožkabaliuose, J. Basanavičiaus
gimtinėje, pasodintas Tautinio atgimimo
ąžuolynas.
Suvalkijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, netrūksta gražių vietų poilsiui, įdomių objektų, kuriuos verta pamatyti turistui. Keliaudami būtinai užsukite į Suvalkijos sostine
tituluojamą Marijampolę ir apžiūrėkite
miestui vardą davusį marijonų vienuolyną
bei šalia jo esančią bažnyčią – svarbų piligrimų centrą. Aplankykite ant Nemuno
kranto stūksantį puikųjį Gelgaudiškio dvarą ir jo parką – vieną seniausių ir didžiausių
Lietuvoje. Pakeliaukite po gamtos grožybių nestokojantį Vištyčio regioninį parką.

Į girių apsuptą Birštoną ne vienas atvyksta atgauti
jėgas, pailsėti ar pasigrožėti nuostabiais Nemuno
kilpų vaizdais
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Dzūkija ir Suvalkija
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Projektas
Katedros varpinės tvarkybos darbai – remontas ir pritaikymas šiuolaikiniams kultūrinio turizmo poreikiams
Skirtas finansavimas
0,81 mln. Lt

ES parama suteikė galimybę lankytojams Vilniaus
katedros varpinę apžiūrėti ir iš vidaus

V
Vilniaus katedros varpinė
Katedros a. 2, Vilnius
Varpinė
Gegužė–rugsėjis
I–VI 10.00–19.00 val.
Spalis–balandis
I–VI 10.00–18.00 val.

0m

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9, Vilnius
Tel. +370 5 269 78 03
El. p. muziejus@bpmuziejus.lt

ilniaus arkikatedra bazilika – sostinės centre esanti didžiulė ir akinančiai balta klasicizmo stiliaus šventovė. Šis
architektūrinis statinys, kuriam būdingi
ir gotikos, ir renesanso bei baroko stilių
bruožai, yra daugiau nei Lietuvos katalikų
bendruomenei svarbi susiėjimų ir apeigų
vieta – tai ir reikšmingų, neretai skaudžių
Lietuvos istorijos įvykių liudininkė, aikčioti verčianti ne vieną atvykėlį.

Architektūros stilių samplaika pasižyminti architekto Lauryno Stuokos-Gucevičiaus XVIII a. rekonstruota katedra
(visas pavadinimas Šv. vysk. Stanislovo
ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika) tuo
metu turėjo atspindėti Apšvietos epochoje aukštintą nuosaikią ir pilietines vertybes ugdančią religiją. Katedros pastatų
ansamblį sudaro vienuolika koplyčių, išsidėsčiusių šonuose, ir zakristija.

Muziejus
II–VI 11.00–18.00 val.
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Nuotraukoje viršuje – Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika su varpine

Viršutiniame bokšto aukšte įrengtos stebėjimo kameros leis susipažinti su žymiausiu miesto architektūros palikimu iš viršaus
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Senojo varpinės laikrodžio konstrukcija

Šalia arkikatedros bazilikos stovi XV a.
prie jos pastatyta varpinė, kurios antžeminė dalis siekia 52 m aukštį. Tuo laiku jai
teko ir gynybinės sienos bokšto funkcija:
viršutiniai apvalios varpinės dalies aukštai
buvo skirti šaudymui – čia įrengtos specialios angos, išeinančios į statinio išorę.
Pati varpinė istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta 1522 m. – tada kilo
poreikis rekonstruoti bokštą, panaikinant
gynybai reikalingas šaudymo angas. Vėliau, 1598 m., pastatyta ir viršutinioji aštuonsienė iš trijų aukštų sudaryta varpinės
dalis.
1610 m. varpinę smarkiai apgadino kilęs
gaisras. Tada, vadovaujant architektui Vilhelmui Poliui, prasidėjo bokšto tvarkymo
darbai. XVII a. antrojoje pusėje garsus varpų ir patrankų liejikas Jonas Delamarsas
bokštui nuliejo keletą varpų.
Viršutiniame bokšto aukšte įrengtas
laikrodis, fiksuojantis judraus miesto
gyvenimą. Tai seniausias Lietuvoje varpinės laikrodis, kurio mechanizmas paskutinį kartą tvarkytas daugiau nei prieš
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Pagal seną tradiciją kiekvienas bažnyčios varpas turi jam skirtą vardą, simbolį ar lotynišką užrašą

200 metų. Iki tol persukinėtas rankomis,
XXI a. pr. laikrodis buvo mechanizuotas.
XVIII–XIX a. žymių pakeitimų varpinėje
nebuvo. Meistras Gustavas Miorkas įtaisė daugiau varpų, o bokšto stogas įgavo
dabartinę formą.
Simbolinį vaidmenį Vilniaus varpinė atliko 1989 m., kai būtent nuo šio sostinės
centro statinio prasidėjo Baltijos kelias –
gyva žmonių, susikibusių rankomis, grandinė, jungianti tris Baltijos šalių sostines –
Vilnių, Rygą bei Taliną – ir kviečianti stoti į
kovą už šių šalių nepriklausomybę.
Pagrindinė varpinės funkcija šiandien –
tiesiog skambinti varpais. Jie kviečia tikinčiuosius šv. Mišioms, „Viešpaties angelo“
maldai, skamba per iškilmingas procesijas
bei minint svarbius religinio gyvenimo įvykius.
Pagal seną tradiciją kiekvienas bažnyčios varpas turi jam skirtą vardą, simbolį
ar lotynišką užrašą. Pats didžiausias varpas yra dedikuotas Joachimui – kardinolo
Joachimo Meisnerio globėjui. Išgraviruotas inkaras reiškia vilties dorybę, o įrašas

sako: „Tikėjime mūsų viltis“. Kiti penki
didžiausi varpai skirti Lietuvos globėjui šv. Kazimierui, vyskupui ir kankiniui
šv. Stanislovui, šv. Elenai, švč. Mergelės
Marijos motinai šv. Onai ir palaimintajam vyskupui Jurgiui Matulaičiui. Ant jų
taip pat rasite užrašus: giesmės žodžius
(„Tu kiekvieną dieną, siela, šlovinki Mariją“), citatą iš Biblijos („Aš degu uolumu
Viešpačiui“), J. Matulaičio šūkį iš jo herbo
(„Blogį nugalėk gerumu“) ir kitus įrašus
(„Viešpats karaliavo nuo [kryžiaus] medžio“, „Džiaukimės Viešpatyje“).
Šiandien varpine galima pasigrožėti ne
tik iš išorės, bet ir iš vidaus. ES suteiktos
lėšos leido restauruoti ir rekonstruoti vidines varpinės patalpas, įrengti turizmo
informavimo centrą, ekspozicijų salę ir
apžvalgos aikštelę. Užkilę į vieno iš aukščiausių senamiesčio bokštų viršų galėsite
pasigrožėti atsiveriančia nuostabia miesto panorama. Viršutiniame aukšte įrengtos stebėjimo kameros leis susipažinti su
žymiausiu miesto architektūros palikimu.
Čia pat apžiūrėsite varpų ekspoziciją,

iš arčiau patyrinėsite senojo laikrodžio
konstrukciją. Bažnytinio paveldo muziejus
pageidaujantiesiems varpinėje rengia ekskursijas, pažintinius renginius, edukacines
programas.

Rekonstruotas Vilniaus katedros varpinės vidus
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Šv. Pranciškaus Asyžiečio
(Bernardinų) bažnyčia
ir vienuolynas

147

Projektas
Kultūros paveldo objekto – Bernardinų
vienuolyno ansamblio išsaugojimas ir
pritaikymas turizmui
Skirtas finansavimas
7,4 mln. Lt

Didingas Bernardinų bažnyčios fasadas

V
Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų)
bažnyčia ir vienuolynas
Maironio g. 10–2, Vilnius
Tel. +370 682 40 216
El. p. pranciskonunamai@inbox.lt
www.bernardinuansamblis.lt
I–V 7.00–19.00 val.
VI–VII 8.00–19.00 val.

0m

Vilniaus autobusų stotis
Sodų g. 22, Vilnius
 ~2 km
Vilniaus turizmo informacijos centras
Šventaragio g. 2, Vilnius
 ~600 m
Vilniaus turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 22, Vilnius
Tel. +370 5 262 9660
El. p. tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt
 ~1 km

ilniaus senamiestyje Vilnios krantą
puošia vienuoliams bernardinams
priklausanti Šv. Pranciškaus Asyžiečio
(Bernardinų) bažnyčia, kartu su Šv. Onos
bažnyčia ir vienuolyno pastatais sudaranti
vieną reikšmingiausių Lietuvoje gotikos
stiliaus pastatų ansamblį. Tai būdinga
bernardinų ordino šventovė: šviesi, į tris
navas suskaidyta bažnyčios vidaus erdvė
skirta pasauliečiams, o ilga presbiterija –
priekyje aplink altorių esanti paaukštinta
dalis – vienuoliams, susirinkdavusiems
čia giedoti liturginių valandų ir dalyvauti
pamaldose. Šių dviejų bažnyčios dalių susikirtimą viršuje žymi smaila triumfo arka.
Bernardinų bažnyčios gotikinės dalies
architektu laikomas Mykolas Enkingeris
(XVI a.), tačiau architektūros šedevru pastatas tapo ne iš karto. Pirmoji medinė bažnyčia sudegė 1475 m., vėliau pradėta statyti mūrinė ne kartą nukentėjo nuo karų ir
gaisrų. Tik po 1564 m. gaisro suskliausti

šias dienas pasiekę krištoliniai, tinkliniai ir
žvaigždiniai skliautai. Šio didžiausio gotikos kulto pastato Lietuvoje halės ilgis –
daugiau kaip 42 m, plotis – 240 m.
Puošniausia Sereikiškių parko apsuptos
bažnyčios dalis – prie presbiterijos prisiglaudusi senoji varpinė. Tai vienas brandžiausių Lietuvos gotikos kūrinių, mirgantis persišviečiančių arkų ir šešėliuotų nišų
raštu. Šalia bažnyčios tyla ir praėjusiais
amžiais dvelkia vienintelis Vilniuje išlikęs
gotikinis vienuolyno kiemelis.
Vienos brangiausių Bernardinų bažnyčios sakralinių vertybių – du mediniai Nukryžiuotieji. Stebuklas, kad abi skulptūros
išliko nesunaikintos okupacijų metais, – tai
laikoma Viešpaties malonės ženklu. Tikintiesiems mieliausia Kristaus figūra iš
Šv. Kryžiaus altoriaus, nuo XVII a. pr. pasitinkanti pro duris įeinančius maldininkus.
Po karo su Maskva pasklido kalbos apie
nuo šio kryžiaus sklindančią keistą šviesą.
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Nuotraukoje viršuje – vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami užsukti į Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų)
bažnyčią, pavaikščioti po vienuolyno ansamblį, kuriame naujai atsivėrė įspūdingos erdvės

Kerintis senamiesčio vaizdas atsiveria sraigtiniais pietryčių bokšto laiptais pakilus į bažnyčios palėpę
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Šv. Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje 1763–1781 m. buvo įrengtas naujas vėlyvojo baroko stiliaus vidaus ansamblis:
sakykla, klausyklos, stalės, suolai ir vienuolika altorių

Netrukus prie Kristaus figūros ėmė
gausėti votų – padėkos už patiriamas malones ženklų. 1667 m.
grafas Vladislovas Tiškevičius
išgarsino šį altorių paaukojęs
jam brangių Kryžiaus medžio ir
Kristaus Kraujo relikvijų.
Bernardinams būdingą
pamaldumą kenčiančiam
Kristui liudijo ir XVII a.
bažnyčios šventoriuje suformuota Kalvarija, kuriai
XVIII a. vid. sunykus,
Kryžiaus kelius vienuoliai įrengė pačioje bažnyčioje. Šventoriuje iš
buvusios Kalvarijos
išliko Kristaus laiptų
(Scala Sancta) koplyčia su Šventųjų

laiptų, pasak legendos, Šv. Elenos atvežtų iš Jeruzalės į Romą ir tapatinamų su
Poncijaus Piloto rūmų laiptais, kopija.
Laiptų pakopose įmontuotos relikvijos ir
iš Jeruzalės atvežta žemė. Nuo 1774 m.
Bernardinų bažnyčioje buvo švenčiami
Kristaus laiptų atlaidai. Sovietų valdžios
metais uždaryti ir smarkiai apgadinti
Kristaus laiptai nuo 2000 m. vėl lankomi
tikinčiųjų.
XVIII a. antrojoje pusėje Bernardinų bažnyčią papuošė naujas vėlyvojo baroko stiliaus vidaus ansamblis: sakykla, klausyklos,
stalės, suolai ir vienuolika altorių. Prie naujojo interjero darbavosi staliai, skulptoriai,
tapytojai, o 1764–1768 m. garsus vargonų
meistras Mikalojus Jansonas rekonstravo
žymiuosius bažnyčios vargonus.
Po 1863 m. sukilimo carinių represijų banga neaplenkė ir bernardinų. Caro

Puošniausia bažnyčios išorės dalis – senoji varpinė – vienas brandžiausių Lietuvos
gotikos kūrinių, mirgantis persišviečiančių arkų ir šešėliuotų nišų raštu
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Drožinių ornamentais apipintą Šv. Florijono (Trijų Karalių) koplyčios altorių puošia Nukryžiuotojo skulptūra

valdininkų nuomone, šie vienuoliai pasipriešinimo judėjime dalyvavo aktyviau
už kitus, todėl 1864 m. vienuolynas buvo
uždarytas. Bažnyčia veikė ir toliau, tačiau
pertvarkytas jos vidus. Antrojo pasaulinio
karo metais sugadinti vargonai iki šiol stovi nenaudojami.
Palei Šv. Onos bažnyčios fasadą
1869–1870 m. nutiesta gatvė, perkirtusi
Bernardinų šventorių, suardė išorinį vienuolyno ir bažnyčių ansamblį, kurį dar
labiau pakeitė 1872 m. išdygusi nauja
varpinė.
1949 m. uždaryta Bernardinų bažnyčia
keletą metų stovėjo neprižiūrima. Vėliau
ji buvo atiduota Vilniaus dailės institutui
ir paversta sandėliu. Tik 1994 m. į bažnyčią sugrįžo Lietuvoje 1989 m. veiklą atnaujinę Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių ordino vienuoliai, su kuriais prasidėjo
bernardinų atgimimas.

Bernardinų bažnyčią garsina meniškos
XVI a. pr. freskos, 1981 m. surastos po
sienų tinku. Manoma, kad jos sukurtos iki
1521 m. Tai vienintelis mūsų krašte išlikęs didelės apimties vėlyvųjų viduramžių
sieninės tapybos pavyzdys. Restauratorių
nuomone, šiaurinės sienos freska, užimanti daugiau kaip 300 kv. m plotą – retenybė. Anuomet buvo įprasta, kad bažnyčias
puošdavo patys vienuoliai, tačiau trejus
metus trukusių restauravimo darbų vadovo profesoriaus Algirdo Juozo Pilipavičiaus
teigimu, freskos meninis lygis rodo, kad ją
tapė profesionalus dailininkas, laikydamasis Vakarų Europos meno tradicijų.
Freskos dengė bažnyčios ir vienuolių
choro sienas, puošė skliautus. Prie bažnyčios prisiglaudusio vienuolyno koridoriuose taip pat išliko įvairių laikotarpių sieninės tapybos. Šiaurinėje bažnyčios sienoje
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Po restauracijos bažnyčios skliautuose ir centrinėje navoje atsivėrė renesansinės tapybos – gėlių žiedų, vynuogių
lapų – pastelinės rozetės

matyti ir užmūrytų smailiaarkių nišų. Tai
retas, Lietuvoje daugiau niekur neišlikęs
gotikinių vienuolyno bažnyčių elementas –
senosios klausyklos. Į jas nuodėmklausiai
patekdavo iš vienuolyno koridoriaus.
ES struktūrinės paramos lėšomis Šv.
Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje atlikti sienų, piliorių, skliautų, suirusio mūro ir tinko restauravimo darbai,
konservuotos freskos, sutvarkytos memorialinės lentos ir durys. Sutvarkyti ir Trijų
Karalių bei Kristaus laiptų koplyčių interjerai, restauruoti varpinės fasadai, bokšteliai, sienos, stogas, oficinos fasadas.
Restauravus vienuolyno rytinį fasadą, pamatus ir sienas, rytinėje teritorijos pusėje
atkurtas ir kiemo grindinys.

Kas klausėsi ir girdėjo bažnyčioje skambant chorų giesmes, tas žino, kokia graži,
jaudinanti, didinga ir iškalbinga gali būti ši
muzika. Gal ją tokia paverčia akustika, gal
skliautų didybė, o gal Dievo namų paslaptingos sienos. Ji pavergia širdis, paliečia
slapčiausias sielos gelmes, verčia susimąstyti, nusiraminti, atrasti džiaugsmą. Čia
vykstantys koncertai ir klasikiniai renginiai
sutraukia minias žiūrovų. Ši bažnyčia virto
vilniečių aktyvaus kultūrinio ir dvasinio tobulėjimo gyvenimo dalimi.
Šv. Mišios Bernardinų bažnyčioje laikomos lietuvių, lotynų ir anglų kalbomis.
Šv. Mišios vyksta I–V 7.30 val., III ir VI
18.00 val. VI–VII 9.00 (VII anglų k.), VII 9.00,
10.30, 13.00 ir 17.00 val.
Iš XVI a. pr. interjero dekoro išliko ypač vertingos freskos, kuriose scenomis iš Šventojo Rašto, šventųjų
paveikslais ir simboliniais vaizdais išreiškiama pranciškoniška žmonijos Atpirkimo istorijos samprata

Ekskursijos lietuvių, anglų ir rusų kalbomis ne mažesnėms nei 8 asmenų grupėms
vedamos antradieniais–šeštadieniais nuo 10 val. iki 17 val. nustatytu maršrutu, iš
anksto sutartomis valandomis.
Kiti lankytini objektai Vilniuje:
•
•
•
•
•
•
•
Šiaurinėje pusėje prie bažnyčios šliejasi vienuolynas su
autentišku fasadu, interjero elementais ir formomis

Kristaus laiptų koplyčios laiptų pakopose įmontuotos
įvairios relikvijos ir žemė, atvežta iš Jeruzalės

Arkikatedra bazilika, Katedros a. 1
Aušros Vartai, Aušros Vartų g. 1 2
Bažnytinio paveldo muziejus, Šv. Mykolo g. 9
Šv. Onos bažnyčia, Maironio g. 8
Šv. Kotrynos bažnyčia, Vilniaus g. 30
Šv. Dvasios bažnyčia, Dominikonų g. 8
Šv. Mikalojaus bažnyčia, Šv. Mikalojaus g. 4
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Šv. Jonų bažnyčia
ir varpinė
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Projektai
Vilniaus universiteto architektūrinio ansamblio varpinės tvarkomieji statybos
darbai
Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios
renovavimas
Skirtas finansavimas
6,1 mln. Lt

Šiandien Šv. Jonų bažnyčioje įteikiami diplomai absolventams, rengiami įvairūs koncertai, festivaliai

J
Šv. Jonų bažnyčia ir varpinė
Šv. Jono g. 1 2, Vilnius
Tel. +370 5 219 3029
El. p. info@muziejus.vu.lt
www.muziejus.vu.lt
Bažnyčia
I–VI 9.00–17.30 val.
Varpinė
Balandis–gegužė, rugsėjis
I–VII 10.00–18.30 val.
Birželis–rugpjūtis
I–VII 11.00–19.30 val.

0m

Vilniaus autobusų stotis
Sodų g. 22, Vilnius
 ~1 km
Vilniaus turizmo informacijos centras
Šventaragio g. 2, Vilnius
 ~300 m
Vilniaus turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 22, Vilnius
Tel. +370 5 262 9660
El. p. tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt
 ~900 m

ei į Vilniaus senamiestį pažvelgsite nuo
apžvalgos aikštelės Olandų gatvėje,
horizonte iškils baltas lieknas bokštas. Tai
Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir
evangelisto bažnyčios varpinė – aukščiausias pastatas senamiestyje. Šalia – bažnyčios kuorai, o juos ratilais juosia 16 pilkšvų
pastatų su 13 kiemų – Vilniaus universitetas (1579), viena seniausių ir žymiausių
Vidurio ir Rytų Europos aukštųjų mokyklų.
Vaizdingiausias kelias į bažnyčią veda
pro Centrinius universiteto rūmus, kuriuose iki šiol veikia milžiniška biblioteka
ir saugoma pirmoji lietuviška knyga, pro
Sarbievijaus kiemą, kuriame po didžiuliu
beržu šurmuliuoja būriai būsimųjų kalbininkų ir istorikų. Kylant laiptukais į Didįjį
kiemą, kuris visais laikais buvo puošniausia
ir svarbiausia universiteto erdvė, palengva

Šv. Mišios vyksta rugsėjį–birželį II–IV
18.00 val., VII 11.00 ir 13.00 val., birželį–
rugpjūtį VII 11.00 val.
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Nuotraukoje viršuje – Šv. Jonų bažnyčios ir varpinės pastatų ansamblis iš Didžiojo kiemo

atsisveria ir išlakus Šv. Jonų bažnyčios fasadas.
Dokumentai rodo, kad ši bažnyčia pradėta statyti likus metams iki Lietuvos
krikšto – 1386-aisiais. Jos statybą inicijavo
Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos
karalius Jogaila, o pašventino – jo pusbrolis Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas
1427-aisiais. Tai buvo pirmoji gotikinė
parapinė bažnyčia. Bet per daugelį amžių
jos mūruose persipynė įvairiausių istorinių
epochų stiliai: gotika, renesansas, barokas
bei klasicizmas.
Įstabiame bažnyčios interjere išsiskiria
ypatingo garso vargonai. Didžiausi Lietuvoje trijų manualų bei 64 registrų vargonai dar 1836 m. buvo atkelti iš Polocko
jėzuitų bažnyčios. Ilgus metus jie tylėjo,
ir tik profesionalių meistrų dėka 2000-ųjų
pradžioje vėl suskambo visu galingumu.
Dabar Šv. Jonų bažnyčia yra ne tik
studentų maldos namai, bet ir kultūros
šventovė. Čia nuolatos vyksta diskusijos,
paskaitos, kiekvieną šeštadienį rengiamos
„Muzikos valandos“. Tuomet skamba vargonų, kamerinė muzika, gieda chorai.
ES struktūrinės paramos lėšomis pagal
energetinį projektą bažnyčia buvo atnaujinta: apšiltinta pastogės perdanga, pakeisti langai ir išorės durys, rekonstruoti vitražiniai langai bei pagrindinio įėjimo vartai.

Slėpininga Šv. Jonų bažnyčios didžiųjų vitražų šviesa
susilieja su presbiterijos altorių ansambliu, sudarydama
didingą įspūdį
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Varpinės viršų juosia baliustrada su dekoratyvinėmis
vazomis

Iš varpinės sostinės panorama lyg ant delno

Ne mažiau už bažnyčią svarbi jos varpinė, statyta 1600–1610 m. Tačiau tokią varpinę, kokią matome dabar, 1743 m. suprojektavo žymus Vilniaus baroko meistras
Jonas Kristupas Glaubicas (~1700–1767),
mat mieste kilęs gaisras pirmąją sunaikino.
Yra išlikusių dokumentų, kuriuose rašoma,
kad keturiuose varpinės šeštojo aukšto
languose kabėjo varpai. Juos pagrobė rusų
armija per Pirmąjį pasaulinį karą, kai vokiečiai priartėjo prie Vilniaus.
Dabar varpą galima pamatyti tik šiauriniame lange. Bet tai – ypatingas varpas. Jį
1675 m. nuliejo garsus Vilniaus meistras
Jonas Delamarsas. Manoma, kad šį varpą
Šv. Mykolo bažnyčiai užsakė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pakancleris Kazimieras Sapiega (1637–1720). Uždarius
bažnyčią 1888-aisiais varpas buvo perkeltas į Rasų kapinių koplyčią. Į Šv. Jonų bažnyčios varpinę varpas sugrįžo 1957 m., kai

varpinė ir bažnyčia buvo restauruojamos
po Antrojo pasaulinio karo suniokojimų.
Dabar šio varpo dūžiai virš senamiesčio
stogų pasklinda prasidedant ir baigiantis
studijų metams, per įvairias iškilmes ar
universitetui sulaukus garbingų svečių.
Varpinė buvo restauruota gavus ES
struktūrinės paramos lėšų: nuo vandens
izoliuoti pamatai, sustiprintos grindys bei
medinės laiptų konstrukcijos, restauruotos mūrinės sienos ir skliautai, nudažytas
fasadas.
Šiltuoju metų laiku iš varpinės galima
grožėtis nepakartojama sostinės panorama. Į 45 m aukštyje esančią apžvalgos
aikštelę užkelia modernus liftas.
Varpinėje įrengta ir Fuko švytuoklė –
prietaisas, skirtas demonstruoti Žemės
sukimąsi. Ji pavadinta prancūzų fiziko Leono Fuko (Léon Foucault, 1819–1868) garbei. Nuo specialios pakylos galima stebėti,

kaip ji siūbuoja: kaip ratu juda ant plono
lyno virš marmurinio ciferblato pakabintas keliasdešimties kilogramų svorio rutulys. Rutulys keičia savo padėtį, ir tai įrodo,
kad Žemė sukasi aplink savo ašį.

Varpinės muziejaus ekspozicija supažindina su Vilniaus universiteto mokslo pasiekimais, čia dirbusiu tarptautiniu
mokslininkų kolektyvu

Varpinėje įrengtas modernus liftas pakelia į 45 m
aukštyje esančią apžvalgos aikštelę
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Varpinės tvarkymo projektas nominacijoje „Už turiningą laisvalaikį“ buvo
apdovanotas „Europos burių“ prizu. Jis
skiriamas geriausiems už ES struktūrinės
paramos lėšas įgyvendintiems projektams.

Bilietų kaina:
Vilniaus universiteto ansamblis:
Suaugusiesiems – 5 Lt, moksleiviams, studentams – 1 Lt
Šv. Jonų bažnyčios varpinė:
Suaugusiesiems – 8 Lt, moksleiviams, studentams, senjorams – 5 Lt
Kiti lankytini objektai Vilniuje:
•
•
•
•
•
•

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Katedros a. 3
Prezidento rūmai, S. Daukanto a. 3
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia, Antakalnio g. 1
Vilniaus rotušė, Didžioji g. 31
Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3
Trijų kryžių kalnas, T. Kosciuškos g.

Antrajame varpinės aukšte lankytojus žavi išskirtinis
objektas – Fuko švytuoklė
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Vilniaus Šv. apaštalų
Pilypo ir Jokūbo
dominikonų bažnyčia
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Projektas
Kariliono įrengimas Šv. apaštalų Pilypo
ir Jokūbo dominikonų bažnyčios bokšte,
I etapas
Skirtas finansavimas
5,1 mln. Lt

Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios bokštai

V
Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo
bažnyčia
Lukiškių g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 212 46 11
El. p. vilniausdominikonai@gmail.com
www.dominikonai.org

Vilniaus turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 22, Vilnius
Tel. +370 5 262 9660
El. p. tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt
Vilniaus turizmo informacijos centras
Šventaragio g. 2, Vilnius
Vilniaus autobusų stotis
Sodų g. 22, Vilnius

0m

ilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo
dominikonų bažnyčia – sostinės centre,
netoli Lukiškių aikštės įsikūrę katalikų maldos namai. Vėlyvojo baroko stiliaus pastatas
ypatingas – tai aukščiausia, 24 m vienanavė bažnyčia Lietuvoje. Čia šv. Mišios vyksta
dviem kalbomis – lietuvių ir lenkų.
Bažnyčios istoriją galėtume pradėti nusikėlę į XVII a. vidurį, kai Smolensko kaštelionas Jurgis Liutauras Chreptavičius paskyrė Vilniaus vienuoliams dominikonams
paramą – 4000 auksinių – su sąlyga, jog
šie Lukiškių kapinėse pastatytų bažnyčią.
Priimdami tokią dosnią dovaną, vienuoliai
taip pat turėjo pažadėti, jog su visomis
bažnytinėmis apeigomis čia pat nemokamai laidos neturtinguosius.

80

Nuotraukoje viršuje – Miesto centre įsikūrusios Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios bokštas

Vienas iš septynių bažnyčios altorių

Ilgai laukti neteko – dar tais pačiais
1642 m. buvo pastatyta medinė bažnyčia,
o vėliau greta jos atsirado vienuolynas.
Deja, 13-ieji gyvavimo metai buvo pranašiškai lemtingi – tiek bažnyčia, tiek vienuolynas sudegė per kilusį gaisrą.
Tik po beveik 30 metų, 1684-aisiais,
jos vietoje atsirado nauja, taip pat medinė bažnyčia. Didžiuliame altoriuje buvo
pakabintas kadaise iš Rusijos atkeliavęs,
Seinuose laikytas Švč. Mergelės Marijos
paveikslas. 1688 m. vyskupas Konstantinas Kazimieras Bžostovskis paskelbė, esą
šis paveikslas stebuklingas – tai ypač atkreipė žmonių dėmesį: į bažnyčioje vykstančias pamaldas suplūsdavo tiek smalsių
tikinčiųjų, kad darėsi ankšta.
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Daug kartų nukentėjusios bažnyčios interjeras neatpažįstamai pasikeitė

Atgavus Lietuvos nepriklausomybę buvo restauruotos
bažnyčioje esančios skulptūros

Galiausiai nuspręsta statyti patvaresnę, mūrinę bažnyčią – statybos darbai
buvo baigti 1722 m. Žema bažnytėlė ir
du jos bokšteliai vėliau ne kartą aukštinti.
Šalia bažnyčios veikė ir vienuolynas, kuris 1765 m. nukentėjo nuo gaisro, tačiau
greitai buvo atstatytas. Ilgainiui bažnyčios
teritorijoje atsirasdavo ir kitų, papildomų
pastatų: 1777 m. architekto Augustino
Kosakausko suprojektuotas namas ir ūkinis pastatas buvo pastatyti prie pietinio
bokšto, įrengta ir Šv. Hiacinto koplyčia.
1794 m. prasidėjus Rusijos kariuomenės, kuri nevaržoma niokojo Vilniaus priemiesčius, savivalei, bažnyčia buvo apgadinta. XVIII a. pabaigoje suremontuotame
pastate ėmė veikti Šv. Jokūbo ligoninė, o
1812 m. neramumai privertė ją perorganizuoti į karo ligoninę. Tada ypač nukentėjo
bažnyčios inventorius – stingdantis šaltis
vertė deginti suolus, zakristijos spintas,
pamaldos vyko bažnyčios koridoriuje. Tų
sunkių metų pabaigoje bažnyčios šventoriuje atgulė nemažai prancūzų karių.
1844 m. šalia bažnyčios esantis vienuolynas buvo uždarytas, o bažnyčia
paskelbta parapine. Ją buvo bandoma
remontuoti, dailininkas George’as Hopenas restauravo jos vidų. XX a. pradžioje į
Vilnių sugužėjus daug lietuvių pabėgėlių,

vos du. Vienas jų yra Kaune, kitas – Klaipėdoje. Skambinti juo dažniausiai reikalingas muzikantas, tačiau šiuolaikinės technologijos atveria galimybę karilioną valdyti
ir kompiuteriu. Šiuo instrumentu galima groti įvairaus
žanro muzikinius kūrinius, jis pravartus koncertams su
simfoniniu orkestru, chorais ar solistais.
Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų bažnyčios
karilionui įrengti panaudotos ES struktūrinių fondų lėšos – sutvarkyta Šv. Hiacinto koplyčia su įrengta ekspozicija, planuojama renovuoti pietinį bažnyčios bokštą
ir dalį rytinio fasado. Rezultatas nuostabus – 2015 m.
įrengtas Vilniaus karilionas bus didžiausias ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse.

bažnyčioje imtos laikyti šv. Mišios lietuvių
kalba, tačiau buvo nutrauktos dėl pasipiktinusių lenkų kelto sąmyšio.
Deja, naikinanti Antrojo pasaulinio karo
jėga neaplenkė ir šios bažnyčios – ji buvo
smarkiai apgriauta. Sovietų valdžia galiausiai ją nusprendė uždaryti, o pastatą panaudoti ūkinėms reikmėms. Čia pradėtos
saugoti vaisių ir daržovių atsargos. Kiek
vėliau bažnyčios patalpos tapo Operos ir
baleto teatro sandėliu.
Savo tikrąją funkciją Šv. apaštalų Pilypo
ir Jokūbo dominikonų bažnyčia atgavo tik
atkūrus nepriklausomą Lietuvos Respubliką. 1992 m. ji perduota vienuolių dominikonų žinion. Pradėjus bažnyčios remonto
darbus, jos altoriaus restauravimo ėmėsi
Česlovas Bareika ir A. Žemaitis, o skulptūras naujam gyvenimui prikėlė Kęstutis
Norkūnas.
Dabar bažnyčia turi septynis altorius.
Centriniame altoriuje pakabintas įspūdingas paveikslas, vaizduojantis tris apaštalus – Šv. Jokūbą Vyresnįjį, Šv. Jokūbą Jaunesnįjį ir Šv. Pilypą. Šis paveikslas primena
ankstesnį bažnyčios pavadinimą – abiejų
Jokūbų ir Pilypo. Pradėjus paskutiniąją
bažnyčios renovaciją, nuspręsta jos bokšte įkurdinti karilioną – suderintų varpų
komplektą. Tokių instrumentų Lietuvoje

Bažnyčioje planuojama įrengti didžiausią Baltijos šalyse
karilioną

Naujai įrengtos ekspozicijos
fragmentas
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VYTAUTO KASIULIO DAILĖS MUZIEJUS

Vytauto Kasiulio
dailės muziejus

161

Projektas
Vytauto Kasiulio dailės muziejaus sukūrimas, rekonstruojant ir pritaikant muziejinį pastatą Vilniuje, Goštauto g. 1, šiuolaikinio kultūrinio turizmo poreikiams
Skirtas finansavimas
4,08 mln. Lt

„Mulen Ružas“, XX a. 9 dešimtmetis

N
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1, Vilnius
Tel. +370 5 262 8030, +370 5 262 1883
El. p. muziejus@ldm.lt
www.ldm.lt
II–VI 11.00–18.00 val., VII 12.00–17.00 val.
Valstybinių švenčių išvakarėse dirba viena
valanda trumpiau, valstybinių švenčių
metu nedirba

Vilniaus autobusų stotis
Sodų g. 22, Vilnius
 ~2,5 km
Vilniaus turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 22, Vilnius
Tel. +370 5 262 9660
El. p. tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt
 ~500 m
Vilniaus turizmo informacijos centras
Šventaragio g. 2, Vilnius
 ~1 km

0m

etrukus Vilniuje duris atvers dar
viena meno erdvė – Vytauto Kasiulio dailės muziejus. Jį už ES struktūrinės paramos lėšas rekonstruotame pastate kuria Lietuvos dailės muziejus. Prieš
šimtmetį muziejui Rusijos caro administracijos statytas neoklasicizmo pastatas
mena įvairius istorijos etapus: čia veikė
Mokslo akademijos biblioteka, Revoliucijos muziejus, buvo įrengta muziejinių vertybių saugykla. Dabar istorinis
pastatas atitiks savo pirminę paskirtį –
visuomenei pristatys garsaus lietuvių tapytojo kūrybą.
Vytautas Kasiulis (1918–1995) – vienas
žymiausių lietuvių išeivijos menininkų,
pelniusių tarptautinę šlovę. Sėkmingai Lietuvoje pradėjęs kūrybinį kelią,

80

Nuotraukoje viršuje – Vytauto Kasiulio dailės muziejaus fasadas žiemą

„Gatvelė Monmartre, Paryžiuje“, XX a. 7 dešimtmetis

V. Kasiulis 1944 m., baigiantis Antrajam pasauliniam karui, išvyko tobulintis
į Vokietiją bei Austriją ir dėl nepalankių
aplinkybių į tėvynę nebegrįžo. 1948 m.
jis atvyko į savo svajonių miestą Paryžių – to meto pasaulinį meno centrą. Čia
veržlus ir talentingas tapytojas greitai įsitvirtino, jo unikalaus stiliaus darbai pelnė
pripažinimą. Meno kritikai jį vadina vienu
įdomiausių XX a. antrosios pusės Paryžiaus mokyklos kūrėjų, lygina su talentingiausiais prancūzų tapytojais Rauliu
Diufi (Raoul Dufy, 1877–1953), Žoržu Ruo
(Georges Rouault, 1871–1958). V. Kasiulio darbų yra įsigiję Paryžiaus ir Niujorko
moderniojo meno muziejai, Prancūzijos,
JAV, Kanados, Didžiosios Britanijos, Švedijos, Danijos, Šveicarijos, Vokietijos,
Argentinos, Australijos ir kitų šalių dailės
galerijos bei kolekcininkai.
Pasak V. Kasiulio žmonos, jis yra sukūręs apie 2700 kūrinių: aliejumi tapytų
paveikslų, pastelių, guašo, akvarelės technikomis sukurtų darbų, litografijų. Ankstyvieji dailininko kūriniai – realistiniai,
psichologiniai, vyrauja tamsios spalvos.
Vėlesni – modernistinės stilistikos, lyriški, dekoratyvūs, šviesių, sodrių spalvų. Jis
buvo atradęs savitą tapymo metodą, kai
vaizdas savo struktūra primena negatyvą,
iškylantį iš tamsesnio fono šviesių potėpių
blyksniais.
Tapytojo kūryba persmelkta švelniai
ironiška, žaisminga karnavalo dvasia. Jis
dažnai tapė muzikantus, cirko artistus,
šventuosius, Paryžiaus gatvių vaizdus.
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Bernardinų sodas

„Smuikininkas gatvėje“, 1950 m.

„Moteris pas dailininką“, 1948 m.

V. Kasiulio muziejuje bus galima pamatyti bemaž tūkstantį tapytojo kūrinių.
Su sąlyga, kad bus įsteigtas dailininko
muziejus, 2010 m. beveik 600 jo darbų,
nemažai asmeninių daiktų, tarp jų ir dailininko molbertą, Lietuvai padovanojo jo
žmona ir sūnus. Dalis eksponatų į naująjį
muziejų atkeliaus iš kitų Lietuvos muziejų
archyvų.
ES struktūrinės paramos lėšomis rekonstruotame muziejuje savo vietą
atras ne tik V. Kasiulio kūryba, nuolatinė jo geriausių darbų ekspozicija. Čia

kuriamame Nacionalinių ir tarptautinių
parodų centre vyks įvairios laikinosios
dailės parodos: emigrantų dailininkų,
V. Kasiulio amžininkų ir kt. Kultūrinių susitikimų centras skirtas konferencijoms,
seminarams, edukaciniams užsiėmimams.
Čia ketinama rengti valstybės protokolo,
meno ir kultūrinio turizmo plėtros pristatymo renginius.
Lankytojų muziejuje laukia jauki, kūrybiškai nuteikianti aplinka, autentiškas
XX a. pradžios interjeras, modernus terminalas su informacine ir socialine zonomis.

Bernardinų sodas
Maironio g.

Vilniaus turizmo informacijos centras
Šventaragio g. 2, Vilnius

I–VII 7.00–22.00 val.

Vilniaus turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 22, Vilnius
Tel. +370 5 262 9660
El. p. tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt

Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų)
bažnyčia ir vienuolynas
Maironio g. 10, Vilnius
Tel. +370 682 40 216
El. p. pranciskonunamai@inbox.lt
www.bernardinuansamblis.lt

Bilietų kaina:
Suaugusiesiems – 6 Lt
Moksleiviams, studentams, būtinosios tarnybos kariams, senjorams, Lietuvos
dailininkų sąjungos nariams, neįgalius lankytojus lydintiems asmenims – 3 Lt
Ikimokyklinio amžiaus vaikams, vaikų namų auklėtiniams, neįgaliesiems, Lietuvos Respublikos muziejininkams, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams,
mokytojams, lydintiems ne mažesnes kaip 10 moksleivių grupes ar atvedusiems
vaikus į edukacinius užsiėmimus, gidams, lydintiems ne mažesnes kaip 10 Lietuvos Respublikos piliečių ar 5 užsieniečių grupes – nemokamai.
Lietuvos dailės muziejaus padaliniai Vilniuje:
•
•
•
•

Nacionalinė dailės galerija, Konstitucijos pr. 22
Radvilų rūmų muziejus, Vilniaus g. 24
Taikomosios dailės muziejus, Arsenalo g. 3A
Vilniaus paveikslų galerija, Didžioji g. 4

0m
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Nuotraukoje viršuje – Bernardinų sodas iš paukščio skrydžio
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Projektas
Bernardinų sodo (Sereikiškių parko) sutvarkymas
Skirtas finansavimas
10 mln. Lt

B

ernardinų sodas – poilsio oazė jud
riame, greitu gyvenimo tempu pulsuojančiame Vilniaus senamiestyje. Kadaise Sereikiškių parku vadintas gamtos
kampelis, įsikūręs tarp trijų žymių miesto
objektų – Gedimino pilies kalno, Bernardinų vienuolyno ir Vilnelės upės – vilioja
užsukti ir mažus, ir didelius.
Bernardinų sode vyksta etninės kultūros renginiai. Kasmet gegužės mėnesį – Vilniaus miesto tarptautinio folkloro
festivalio „Skamba skamba kank liai“ koncertai, kas trejus metus liepos mėnesį čia
susiburia tarptautinio folkloro festivalio
„Baltica“ dalyviai ir žiūrovai, kas ketverius metus čia vyksta pagrindiniai Dainų

Bernardinų sodas traukia ramybės išsiilgusius lankytojus

Miesto centre įsikūręs parkas mena įspūdingą istoriją

Parke įrengti du nauji tvenkiniai

šventės Folkloro dienos renginiai, mėgėjų teatro sambūrių pasirodymai.
Valstybinės reikšmės renginiai šiai vietai
suteikia aukštesnį simbolinį statusą, tam
tikro sakralumo, tad šis sodas, kaip ir Katedros aikštė, vilniečių suvokiamas ne tik
kaip kasdieniam miestelėnų poilsiui skirta
teritorija, bet ir kaip dvasinė protėvių kultūrinio paveldo aktualizavimo, paminėjimo ir pagerbimo vieta.
Dabartinio Bernardinų sodo istorija
siekia XIII–XIV a., kai Lietuva dar buvo
senojo baltų tikėjimo žemė. Tada šioje
vietoje žaliavo šventasis miškas, kuris, priėmus krikščionybę, buvo iškirstas. Tuščias
plotas stovėjo nenaudojamas beveik šimtmetį, kol 1469 m. Kazimieras Jogailaitis

padovanojo jį Vilniuje įsikūrusiems bernardinų vienuoliams.
Darbštieji bernardinai sėkmingai pasinaudojo karaliaus dovana: pastatė tris
bažnyčias (Šv. Onos, Šv. Pranciškaus ir
Šv. Bernardino), vienuolyną, o aplink
juos esantį pelkių ir šaltinių gausų plotą
pavertė sodu. Jame įrengtuose daržuose
vienuoliai augino daržoves, prieskonines
žoleles, sodo kraštovaizdį išmargino tvenkiniais ir kanalais.
Šalia esančiame Sereikiškių rajone
XVIII a. pab. botanikos sodą įkūrė svarbiausias šalies mokslo centras – Vilniaus universitetas. Sodas netrukus išgyveno tikrą
„aukso amžių“ ir buvo laikomas vienu turtingiausių botanikos sodų Rytų Europoje.

Deja, 1831 m. sukilimo padariniai buvo
skaudūs ne tik Lietuvos švietimo sistemai,
kai duris užverti buvo priverstas Vilniaus
universitetas, bet ir jo prižiūrimam sodui,
kuris, likęs be šeimininkų, galiausiai visai
sunyko, o po 1863 m. sukilimo Rusijos
caras įsakė uždaryti ir Bernardinų vienuolyną. Šiam nustojus veikti, apleistas liko ir
greta jo žaliavęs sodas. Parko sklypus tada
nuspręsta nuomoti miestelėnams, kad šie
savo reikmėms augintų daržoves.
Ir tik 1880 m. buvo nuspręsta Sereikiškių rajone įsteigti miesto parką, skirtą
viešam naudojimui. Į jo sudėtį turėjo įeiti
ir Bernardinų sodas. Parko projektą rengti
tada ėmėsi Vilniaus menininkas, dailę Peterburge studijavęs Aleksandras Štrausas.

Sodas įsikūręs tarp žymių miesto objektų. Vienas jų – Gedimino pilies kalnas
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BERNARDINŲ SODAS

Bernardinų sodas – tikra poilsio oazė miesto centre

Po aštuonerių metų darbo parkas pagaliau
tapo prieinamas Vilniaus gyventojams ir
svečiams.
Lietuvoje įsitvirtinus sovietų valdžiai,
parkas buvo pervadintas Jaunimo sodu
ir perorganizuotas: čia pastatyta estrada,
lankytojai buvo kviečiami žiūrėti vasaros
kino, įrengta šokių aikštelė, atrakcionai,
žaidimų vietos vaikams. Savo senąjį vardą
Sereikiškių parkas atgavo tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, iš jo buvo išvežti
visi atrakcionai ir kita populiariems renginiams skirta įranga.

Sodas pertvarkytas atkuriant XIX a. projekto elementus
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Tiek didžiuosius, tiek mažuosius parko lankytojus džiugina čia įrengti fontanai

2012 m. nuspręsta grąžinti parkui
istorinį Bernardinų sodo vardą, mat didžiausią dalį laiko jo šeimininkai buvo
būtent vienuoliai bernardinai. Tada, panaudojant ES skirtas lėšas, imtasi pertvarkyti sodą, atkuriant XIX a. projekto
elementus. Įrengtas anksčiau čia buvęs
alpinariumas, centrinė aikštė, tvenkinys,
Belvederio kalnelis.
Žingsniuodami pasivaikščiojimo takais, vedančiais po visą Bernardinų sodą,
galėsite pasigrožėti palei parką čiurlenančia Vilnele, stabtelėti prie keturių sodo

fontanų, kurių vienas – muzikinis. Smalsuoliai, gurmanai ar kulinarijos mėgėjai
neturėtų praleisti progos apžiūrėti vienuoliams atminti skirtos sodo ekspozicijos su vaistams, maistui, prieskoniams ir
arbatoms naudotais augalais.
Karuselėse, vaikų žaidimų aikštelėse,
kuriose niekada netrūksta skardaus mažųjų juoko, puikiai praleisite popietes su
visa šeima. Kol jūsų atžalos mėgausis sode
įrengtais atrakcionais ir kitomis pramogomis, galėsite ramiai pasėdėti ant parke
įrengtų suoliukų, pasigėrėti nuostabiu

sodo gėlynu ar pažaisti šachmatais ant čia
įrengtų specialių stalų.
Viena įspūdingiausių Bernardinų sodo
vietų – botanikos ekspozicija, kuria siekta įamžinti šioje vietoje XVIII a. klestėjusį
vieną žymiausių Rytų Europoje botanikos
sodų. Čia pamatysite tokius ne taip dažnai gyvojoje gamtoje matomus medžius
kaip ginkmedis, geltonoji sedula, kanadinė pocugė, juodoji pušis, išvysite ir tris
ilgaamžius Vilniaus ąžuolus. Vienas iš jų,
esantis prie įėjimo nuo šv. Brunono gatvės, skaičiuoja jau 400 metų.

Po rekonstrukcijos įrengtas išskirtinai šviečiantis ir pagal muziką šokantis fontanas
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VILNIAUS GYNYBINĖS SIEN OS BAS TĖJA

Vilniaus
gynybinės sienos bastėja
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Projektas
Vilniaus bastėjos liekanų pritaikymas
viešosioms turizmo reikmėms
Skirtas finansavimas
8,6 mln. Lt

Vilniaus senamiesčio vaizdą puošia bastėjos bokštas

L

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20/18, Vilnius
Tel. +370 5 261 21 49
El. p. muziejus@lnm.lt
www.lnm.lt
III–VII 10.00–18.00 val.

0m

Vilniaus turizmo informacijos centras
Šventaragio g. 2, Vilnius
Vilniaus turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 22, Vilnius
Tel. +370 5 262 9660
El. p. tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt

ietuvos nacionalinis muziejus – vienas seniausių muziejų Lietuvoje bei
didžiausias šalies kultūros paveldo saugotojas. Jo ekspoziciniai padaliniai yra labai
mėgstami turistų, todėl per savo gyvavimo laikotarpį tapo lankomiausiais Vilniaus
miesto turistiniais objektais – tai įvairios
Vilniaus ir kitų Lietuvos regionų vietose išsidėsčiusios ekspozicijos: Gedimino pilies
bokštas, visai greta jo esantys Naujasis ir
Senasis arsenalai, Kazio Varnelio namaimuziejus, Signatarų namai, Vinco Kudirkos muziejus Kudirkos Naumiestyje, Jono
Basanavičiaus gimtinė Vilkaviškio rajone,
Jono Šliūpo memorialinė sodyba Palangoje ir Vilniaus gynybinės sienos bastėja.
Bastėja – karinės reikšmės statinys, menantis Renesanso epochą. Šis architektūros paminklas ilgą laiką priklausė Vilniaus

50

Nuotraukoje viršuje – Vilniaus gynybinės sienos bastėja iš paukščio skrydžio

Koridorius, jungęs požemines patalpas patrankoms laikyti

miesto gynybinei sistemai. Bastėja sudaryta iš trijų pagrindinių dalių: bokšto,
požeminių patalpų patrankoms laikyti ir
tas patalpas jungiančio koridoriaus. Apie
šiame 48 m ilgio tunelyje gyvenusią pabaisą lyg šiol sklando kvapą gniaužiančios
legendos, kuriančios šiek tiek baugią, viduramžišką pastato atmosferą.
Pačios gynybinės sienos statybų iniciatorius daugiau nei prieš 500 metų
buvo kunigaikštis Aleksandras. Pabūgęs
grėsmės iš Rytų ir skatinamas sunerimusių vilniečių, valdovas įsakė imtis sienos
statybos. Tuometinis Vilniaus vaivada
Mikalojus Radvila nustatė jos išsidėstymo
ribas. Gynybinės sienos įrengimas tapo
pačių Vilniaus gyventojų reikalu – prie jos
statybos turėjo prisidėti visi miestelėnai
pagal savo galimybes. Kas galėjo – mūrijo,
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VIEŠBUTIS „COMFORT HOTEL LT“
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Viešbutis
„Comfort Hotel LT“

Prie gynybinės sienos įrengimo turėjo prisidėti visi miesto gyventojai

kiti statė aštriakuolius. Galiausiai 1522 m.
bendromis jėgomis statinys buvo įrengtas
ir paruoštas atlikti savo gynybinę funkciją.
XVII a. pradžioje prie gynybinės sienos,
Bokšto kalne, buvo pastatyta bastėja.
Šį iš žemių ir mūro padarytą įtvirtinimą,
manoma, suprojektavo karo inžinierius iš
Vokietijos Fridrichas Getkantas. Nors nusakyti tikslų bastėjos pastatymo laiką sunku, istoriniai dokumentai liudija ją buvus
pastatytą jau 1627 m. Imtis šio gynybinės
sistemos papildymo, tikėtina, paskatino
to meto kariniai ir politiniai įvykiai.
Miesto gynybinė siena gerokai nukentėjo XVII a. viduryje, Vilnių okupavus
rusų kariuomenei. Kai lietuviams pavyko atgauti miestą, buvo imtasi bastėjos
ir gynybinių įtvirtinimų remonto darbų.
Deja, ši iniciatyva nuėjo perniek – prasidėjęs Šiaurės karas ir vėl nusiaubė Vilniaus
gynybinę sieną. Bėgant metams bastėjos,
kaip gynybinio objekto, reikšmė visiškai
sumenko. Carinės politikos sprendimu,
XIX a. pradžioje imta griauti visus Vilniaus
gynybinius įtvirtinimus – bastėja virto
miesto šiukšlynu, o abiejų pasaulinių karų
metu ši teritorija buvo panaudota kaip
vokiečių kariuomenės sandėliai, kuriuose
saugoti ginklai ir kita karinė technika.
1966 m. pradėti archeologiniai bei architektūriniai tyrinėjimai sudarė sąlygas
atstatyti bastėją. Buvo atkurtas jos bokštas, restauruotos vidinės patalpos ir ilgasis tunelis. 1987 m. bastėją imta naudoti

kultūriniams tikslams – karo reikmėms
naudotame pastate įrengtas muziejus.
Jame lankytojai gali apžiūrėti XV–XIX a.
ginklų ir karinės amunicijos ekspozicijas:
senųjų patrankų, akmeninių sviedinių ir
net raitelių šarvų pavyzdžius.
Šią vietą, vietinių gyventojų vadinamą Barbakanu, labai pamėgo jaunimas.
Senamiestyje esantis turistinis objektas
patrauklus nuo kalvos atsiveriančia nuostabia senamiesčio panorama. ES lėšomis
buvo restauruotas bastėjos fasadas ir vidus, sutvarkyta aplinkinė teritorija, įrengta apžvalgos aikštelė. Bastėjos vidaus
erdvės pritaikytos ginkluotės, Vilniaus
gynybinės sienos vizualizacijos ir kitoms
ekspozicijoms.

Viešbutis „Comfort Hotel LT“
Mindaugo g. 27, Vilnius
Tel. +370 5 250 5111
El. p. co.vilnius@choice.lt
www.comforthotel.lt
I–VII 00.00–24.00 val.
Vilniaus autobusų stotis
Sodų g. 22, Vilnius
 ~600 m

0m

Sklando legendos, kad kadaise bastėjos tunelyje
gyvenusi pabaisa

Vilniaus turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 22, Vilnius
Tel. +370 5 262 9660
El. p. tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt
 ~2 km
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Nuotraukoje viršuje – modernus ekonominės klasės viešbutis „Comfort Hotel LT“
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VIEŠBUTIS „COMFORT HOTEL LT“
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Projektas
Platesnio spektro apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros sukūrimas ekonominės klasės segmente, skatinat atvykstamojo turizmo srautus visais metų
periodais
Skirtas finansavimas
6,54 mln. Lt

N

aujutėlis, 2012-ųjų rudenį Lietuvos
sostinėje Vilniuje duris atvėręs viešbutis „Comfort Hotel LT“ – tai gera vieta
apsistoti tiems, kurie vertina ne išorinį
blizgesį, ne prabangą, o tikrą patogumą ir
praktiškumą.
Tai ekonominės klasės viešbutis, kuriame nepamatysite durininko, nerasite mini
baro, negausite maisto pristatymo į numerį
ir kitų lyg ir privalomų, nemažai kainuojančių gero viešbučio paslaugų. Bet čia turėsite
nemokamą bevielį interneto ryšį, išgersite
nemokamos kavos ir arbatos bet kuriuo
paros metu, suvalgysite nemokamus, bet
labai sveikus, iš šviežių produktų pagamintus pusryčius, nemokamai pasportuosite
moderniai įrengtoje sporto salėje, automobilį pasistatysite erdvioje aikštelėje. Visa tai
įskaičiuota į nakvynės paslaugų kainą.
Šis ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotas viešbutis priklauso norvegų
viešbučių tinklui „Nordic Choice Hotels“,
valdančiam 170 viešbučių Skandinavijos ir
Baltijos šalyse.

Originaliai ir patogiai įrengti viešbučio kambariai leis
puikiai pailsėti po ilgos kelionės

Viešbučio restorane galima paragauti įvairių tautų virtuvės patiekalų

Skandinaviško paprastumo ir patogumo principus perėmęs „Comfort Hotel
LT“ orientuotas į šiuolaikišką, jaunatvišką
žmogų, Vilniuje ieškantį nebrangaus, bet
aukštos kokybės, jaukaus viešbučio, kuriame yra viskas, ko reikia atvykus į svetimą
miestą darbo reikalais, praleisti atostogas
ar romantišką savaitgalį.
Visi 200 viešbučio kambarių stilingai ir
skoningai įrengti. Pavargęs keliautojas įvertins patogias lovas, o atvykęs dirbti – tinkamas darbo vietas. Maloniai nuteiks tai, kad
pasirūpinta kuo geriau priimti svečius: puikus oro kondicionavimas, šildomos vonios
grindys, plaukų džiovintuvai, televizoriai
plokščiais ekranais ir kitos svarbios smulkmenos, iš kurių netikėčiausia – nuosava
viešbučio radijo stotis, grojanti visų laikų
geriausią roko muziką! Radijo stotis – ne
šiaip viešbučio šeimininkų užgaida. Muzika
yra šio viešbučio tema. Kiekvienas iš viešbučio aukštų yra skirtas vienam muzikos stiliui: rokui, rokenrolui, klasikai, popmuzikai.
Liukso kambariai įrengti garsiausių muzikos

žvaigždžių tematika: dainininkų Frenko Sinatros, Madonos, grupės „Rolling Stones“.
Viešbutyje siūloma ne tik apsistoti, bet ir
rengti verslo renginius. Čia yra 4 konferencijų salės, kuriose telpa iki 140 žmonių. Jose
rasite susitikimams, konferencijoms reikalingą techniką ir priemones. Taip pat čia
veikia restoranas, siūlantis didžiulę įvairių
tautų virtuvių patiekalų įvairovę, todėl jame
patogu atsipūsti kavos ir pietų pertraukų
metu ar tiesiog skaniai pavakarieniauti.
„Comfort Hotel LT“ įsikūręs labai patogioje vietoje. Vos per keletą minučių

Viešbučio interjeras išsiskiria skandinavišku paprastumu ir muzikos tema

pėsčiomis pasieksite autobusų ir traukinių
stotis, automobiliu nukakti iki oro uosto
užtruksite 10 minučių. Ranka pasiekiamas
Vilniaus centras su barais, restoranais,
naktiniais klubais, parduotuvėmis.
Paslaugūs viešbučio darbuotojai pagelbės išsinuomoti automobilį, iškvies taksi
ar net surengs ekskursiją po Vilniaus senamiestį – UNESCO saugomą pasaulinio
paveldo objektą, žavintį savo istorija, viduramžius menančia architektūra, gausybe turisto akių vertų įdomybių.

Kiti lankytini objektai Vilniuje:
•
•
•
•
•
•
•

Bastėjos kalnas, Bokšto g. 20 / Subačiaus g. 18
Gedimino pilies kalnas, Arsenalo g. 5
Gintaro muziejus-galerija, Šv. Mykolo g. 8
Subačiaus gatvės apžvalgos aikštelė, Maironio g. / Subačiaus g.
Trijų kryžių kalnas, T. Kosčiuškos g.
Užupis ir Užupio angelas, Užupio g. 9
Vilniaus paveikslų galerija, Didžioji g. 4

Viešbučio svečiai, atvykę verslo tikslais, ras visas darbui reikalingas priemones
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VIEŠBUTIS „GREEN VILNIUS HOTEL“

Viešbutis
„Green Vilnius Hotel“

175

Projektas
UAB „Norbera invest“ ekonominės klasės apgyvendinimo infrastruktūros Vilniaus mieste statyba
Skirtas finansavimas
4,9 mln. Lt
Viešbutyje Jūs būsite puikiai aptarnauti

P

Viešbutis „Green Vilnius Hotel“
Pilaitės pr. 20, Vilnius
Tel. +370 5 250 0695
El. p. info@greenhotel.lt
www.greenhotel.lt
I–VII 00.00–24.00 val.

0m
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Nuotraukoje viršuje – ramiai nakvynei kviečia viešbutis „Green Vilnius Hotel“

atogioje vietoje, rytinėje Vilniaus
miesto dalyje rasite 2011 m. duris atvėrusį modernų trijų žvaigždučių viešbutį
„Green Vilnius Hotel“. 126 kambarius turintis ir vienu metu galintis apgyvendinti
263 svečius viešbutis siūlo platų paslaugų
spektrą – galite rinktis tiek trumpalaikę,
tiek ilgalaikę nuomą, vienviečius, dviviečius, triviečius arba keturviečius kambarius, taip pat naudotis konferencijų organizavimo paslaugomis.
Viešbutis išsiskiria unikalia galimybe
patiems lankytojams išsirinkti kamba
rio, kuriame nori apsistoti, spalvą – žalią,
raudoną, mėlyną arba oranžinį kam
barį.
„Green Vilnius Hotel“ viešbutyje pasirūpinta
ir žmonėmis, turinčiais specialių poreikių:
įrengti neįgaliesiems pritaikyti kam
bariai,
alergiškiems svečiams – antialerginė
grindų danga, o aukštaūgiams – iki 220 cm
pailgintos lovos.
Išalkę čia rasite erdvų ir šiuolaikišku
interjeru išsiskiriantį restoraną bei barą,
kuriuose galėsite rinktis europietiškos virtuvės patiekalus, mėgautis puikiu aptarnavimu ir jaukia aplinka.
ES struktūrinių fondų lėšomis viešbutyje įrengta konferencijų salė, vienu metu
teatro stiliumi talpinanti iki 100 asmenų.
Salėje įrengtas ekranas su multimedijos
projektoriumi, modernios garso ir oro
kondicionavimo sistemos. Čia pat esančiame kitame pastate įrengtas ir viešbučio konferencijų centras su erdvia patalpa
kavos pertraukoms rengti ir dar dviem

jaukiomis konferencijų salėmis. Seminarų ir konferencijų dalyvių patogumui
viešbutis siūlo kavos pertraukėles, pietus,
vakarienes bei visas reikalingas priemones
sėkmingam renginiui organizuoti.
„Green Vilnius Hotel“ įsikūręs už 5 km
nuo miesto centro, lengvai pasiekiamas
visuomeniniu transportu. Viešbutis yra
netoli parodų ir konferencijų centro „Lit
expo“, prekybos centro „Panorama“, ledo
ir pramogų komplekso „Pramogų arena“.
2014 m. nutiestas Vakarinis aplinkkelis
leis lengvai pasiekti ne tik miesto centrą,
bet ir automagistrales Vilnius–Klaipėda
bei Vilnius–Panevėžys.

Konferencijų salė su multimedijos
projektoriumi, ekranu ir moderniomis garso bei oro
kondicionavimo sistemomis

Viešbučio restorane mėgausitės europietiškos virtuvės
patiekalais ir jaukia aplinka
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Viešbutis „Campanile
Vilnius Airport“
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Projektas
Motelio su kempingu statyba bei turizmo paslaugų plėtra Vilniaus mieste
Skirtas finansavimas
4,65 mln. Lt

Lankytojų laukia malonus aptarnavimas

K

Viešbutis „Campanile Vilnius Airport“
Minsko pl. 14, Vilnius
Tel. +370 5 203 2282
El. p. vilnius@campanile.com
www.campanile-airport-vilnius.com
Restoranas
I–V 6.30–22.00 val.
VI–VII 7.00–22.00 val.

0m

Vilniaus oro uostas
Rodūnios kelias 10A, Vilnius
Tel. +370 5 27 39 305
El. p. airport@ano.lt
www.vilnius-airport.lt

eliaudami Minsko plentu, vos už
3,8 km nuo Vilniaus oro uosto ir
3,5 km nuo miesto centro, Pavilnių regioninio parko pašonėje išvysite čia ne
per seniausiai įsikūrusį vienai didžiausių
pasaulyje viešbučių grupei „Louvre Hotels Group“ priklausantį vidutinės klasės
viešbutį „Campanile“. Tai pirmasis šio pasaulinio viešbučių tinklo padalinys ne tik
Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse.
Moderniai įrengtas 2 žvaigždučių motelis tinkamas ir poilsiui, ir darbo reikalams
tvarkyti. Svečiams skirti net 92 kambariai. 3 iš jų pritaikyti žmonėms su negalia, o 9 sujungiami kambariai puikiai tiks
poilsiaujantiems su visa šeima. Viešnagės metu galima naudotis nemokamu

bevieliu internetu, laikyti nemokamai
savo automobilį viešbučio stovėjimo aikštelėje, nuvykti į oro uostą ir į miesto cent
rą maršrutiniu autobusu.
Motelyje įrengtas 80 vietų restoranas ir baras. O oficialiems susitikimams,
seminarams ar mokymams puikiai tiks
viešbutyje įrengtos 3 konferencijų salės. Viešbutis išsiskiria ir tuo, kad šalia jo
įrengta ištisus metus prieinama kempingo
zona su modernia stovyklavimui paruošta
įranga. Pagal „City camping“ koncepciją,
populiarią didesniuose Europos miestuose, čia kviečiami lankytojai su kemperiais
ir palapinėmis. Prie motelio ir kempingo
įkūrimo finansiškai prisidėjo ir ES struktūriniai fondai.

600

Nuotraukoje viršuje – motelis „Campanile Vilnius Airport“

Moderniai įrengto motelio aplinka tinkama ir pailsėti, ir tvarkyti darbo reikalus
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VLADISLAVO SIROKOMLĖS MUZIEJUS

Vladislavo Sirokomlės
muziejus

179

Projektas
Turizmo ir informacijos centro įrengimas
Bareikiškių kaime
Skirtas finansavimas
0,77 mln. Lt

Vladislavo Sirokomlės muziejuje rengiamos edukacinės
programos

N
Vladislavo Sirokomlės muziejus
Sirokomlės g. 5, Bareikiškių k., Vilniaus r.
Tel. +370 5 243 6402, +370 685 24 533
El. p. helena.muzeum@gmail.com
http://tic.vrsa.lt
III–V 11.00–17.00 val.,
VI–VII 11.00–14.00 val.

0 km

Vilnius autobusų stotis
Sodų g. 22, Vilnius
 ~15 km
Vilniaus turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 22, Vilnius
Tel. +370 5 262 9660
El. p. tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt
 ~17 km

edidelis Bareikiškių kaimas mena
vieno populiariausių XIX a. Lietuvoje lenkų kalba kūrusio poeto, rašytojo, vertėjo Vladislavo Sirokomlės (1823–1862)
atminimą.
Smulkių Baltarusijos bajorų šeimoje
gimęs Vl. Sirokomlė (tikrasis vardas –
Liudvikas Kondratovičius (Władysław Syrokomla – Ludwik Kondratowicz, 1823–1862)
į Lietuvą atvyko 1853 m. Iš pradžių jis
su šeima apsigyveno Vilniuje, Vokiečių
gatvėje, bet po kelių mėnesių bėgdamas
nuo miesto triukšmo išsinuomojo grafui
Benediktui Tiškevičiui (1801–1866) priklausiusį Bareikiškių dvarelį. Čia poetas
praleido aštuonerius kūrybingiausius savo
gyvenimo metus, parašė 24 kūrinius, tarp
jų – vieną reikšmingiausių savo veikalų istorinę poemą „Margiris“ bei pirmąjį turistinį vadovą po Lietuvą „Iškylos iš Vilniaus
po Lietuvą“.

Bareikiškių žemės nebuvo derlingos,
todėl svarbus gausios Vl. Sirokomlės šeimos pragyvenimo šaltinis buvo jo kūryba.
Laimei, leidėjai neblogai mokėjo už talentingo ir populiaraus kūrėjo darbus. Už
eilėraštį Vl. Sirokomlė gaudavo 2 zlotus, o
kartais net pusę rublio – nemenkus pinigus
tais laikais.
Vladislavas Sirokomlė buvo produktyvus kūrėjas. Jo palikimą sudaro bemaž
20 tomų eilėraščių, epinių ir publicistinių
kūrinių, kelionių po Lietuvą aprašymų,
lenkų literatūros istorijos veikalų, renesanso poetų kūrybos vertimų iš lotynų
kalbos į lenkų.
Nors poeto nebėra daugiau kaip
150 metų, jo dvasia vis dar gyva Bareikiškėse. Iki šiol išliko dvaro pastatas, kuriame
jis gyveno, o sode – girnų akmuo, ant kurio mėgo kurti. Buvusiame poeto kabinete 1975 m. įkurtas Vladislavo Sirokomlės

2

Nuotraukoje viršuje – poeto Vladislavo Sirokomlės dvaro pastatas, kuriame yra įrengtas muziejus ir turizmo informacijos centras

Buvusio dvaro teritorijoje įrengtas specialus amfiteatras literatams
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Vladislavo Sirokomlės pamėgtos vietos

muziejus. Čia eksponuojami asmeniniai jo
daiktai, baldai, knygos.
Muziejus tapo svarbiu vietos bendruomenės ir viso Vilniaus krašto kultūros
centru. Jis rengia keramikos, kaligrafijos
edukacines programas. Prieš Kalėdas čia
vyksta advento vakarai, kurių metu prisimenamos adventinės Vilniaus krašto tradicijos. Į kiekvieną gegužę muziejaus rengiamą poezijos šventę „Sirokomlės lyra“
gausiai susirenka Vilniaus krašto literatai
ir buvusio dvaro teritorijoje esančiame
jaukiame amfiteatre skaito savo kūrybą.
Rugsėjo mėnesiais čia rengiamos XIX a.
literatūros pamokos, kurių metu svarbi
vieta tenka Vladislavo Sirokomlės kūrybai.
2011 m. pasitelkus ES struktūrinės paramos lėšas buvo renovuotas senasis Ba-

reikiškių dvaras ir jame veikiantis muziejus
bei kaimo biblioteka: atkurtas autentiškas
interjeras, atnaujintas fasadas, sutvarkyta
pastato aplinka. Taip pat ES struktūrinės
paramos lėšomis įkurtas turizmo informacijos centras, teikiantis informaciją apie
lankytinas Vilniaus krašto vietas. Rugsėjo
mėnesį Turizmo dienos proga (rugsėjo 27 d.) jis rengia išvykas su gidu įdomiausiais Vilniaus rajono turistiniais maršrutais.
Turizmo informacijos centras turistams gelbsti ne tik teikdamas informaciją,
patardamas, bet ir nuomoja turistinį inventorių. Taip pat šalia senojo dvaro yra
įrengta vieta palapinėms pasistatyti, taigi
čia galima pernakvoti keliaujant gražiausiomis Vilniaus krašto vietomis – buvusiomis Vl. Sirokomlės įkvėpimo šaltiniu.

Vladislavo Sirokomlės muziejus – svarbus Vilniaus krašto kultūros centras

Bilietų kaina:
Moksleiviams, studentams ir senjorams – 1 Lt
Suaugusiesiems – 2 Lt
Kiti lankytini objektai Vilniaus rajone:
•
•
•
•
•
•
Muziejaus ekspozicija, skirta poeto Vladislavo Sirokomlės atminimui

Čekoniškių verbų ir buities seklyčia, Čekoniškių k.
Europos geografinis centras, Girijos k.
Neries regioninio parko lankytojų centro ekspozicija, Vilniaus g. 3, Dūkštų k.
Liubavo dvaro malūnas-muziejus, Liubavo k.
Vilniaus krašto etnografinis muziejus, Švenčionių g. 14, Nemenčinė
„Vilnojos“ akmens skulptūrų parkas, M. Zdziechovskio g. 27, Sudervė
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Projektas
Medininkų pilies pritaikymas turizmo
reikmėms
Skirtas finansavimas
7,96 mln. Lt

Medininkų pilis yra viena didžiausių Baltijos šalyse aptvarinių mūrinių pilių

D
Medininkų pilis
Šv. Kazimiero g. 2, Medininkai, Vilniaus r.
Tel. +370 5 250 55 95
El. p. info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
III–VII 10.00–18.00 val.

Vilniaus autobusų stotis
Sodų g. 22, Vilnius
 ~32 km
Vilniaus turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 22, Vilnius
Tel. +370 5 262 9660
El. p. tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt
 ~30 km
Vi
ln
iu
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abar nedidelis ir ramus Medininkų
miestelis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais buvo vienas didžiausių
Lietuvos miestų ir svarbus gynybinis centras. Jo reikšmę įrodo tai, kad čia buvo pastatyta viena iš septynių pirmųjų katalikų
bažnyčių Lietuvoje.
Taip pat čia stovėjo bene didžiausia
Baltijos šalyse aptvarinė mūrinė pilis – su
įtvirtinimais ji užėmė net 6,5 ha, o pilies
sienos sudarė aptvarą, kurio perimetras
siekė net 568 m. Pasak legendos, Medininkų pilį ir už keleto kilometrų esančią
Krėvos pilį statę milžinai. Prireikus statybų
įrankius jie tiesiog permesdavo iš vienos
pilies į kitą.
Manoma, kad Medininkų pilis iškilo didžiojo kunigaikščio Gedimino
(~1275–1341) laikais – XIII a. pabaigoje
ar XIV a. pirmojoje pusėje. Ypač didelę
reikšmę ji turėjo XIV a. pabaigoje ir XV a.
pradžioje, kai šiose vietose virė kovos su
totoriais ir kryžiuočiais. Pilyje lankydavosi
pats Lietuvos didysis kunigaikštis ir kara-

Medininkai

BALTARUSI JA

0 km

2

Nuotraukoje viršuje – vos už 30 km nuo Vilniaus stūksanti viduramžių pilis – vienas seniausių išlikusių mūrinių
pastatų Lietuvoje

Medininkų pilis sutemus

lius Vytautas (apie 1350–1430) – yra žinomi du čia rašyti jo laiškai. Pirmą kartą
rašytiniuose šaltiniuose pilis paminėta
1402 m., kai didysis kryžiuočių komtūras
Vilhelmas fon Helfenšteinas, neįstengęs
paimti Vilniaus, sudegino Medininkų pilį.
Medininkų pilis yra viena iš ankstyviausių Lietuvoje aptvarinių pilių, savo struktūra panaši į Kauno (sugriautą 1362 m.),
Krėvos bei Lydos pilis (dabar esančias
Baltarusijos teritorijoje), beveik dvigubai
didesnė už Krėvos pilį. Tai buvusi itin galinga pilis: 14–15 m aukščio sienos, apie
280 šaudymo angų, ketveri įvažiavimo
vartai, keturi bokštai. Svarbiausias iš jų –
šiaurės rytų kampe buvęs penkiaaukštis
donžonas – gynybinis ir gyvenamasis bokštas. Kadaise jis siekęs net iki 30 m aukščio. Dabar – 23 m. Jo viršuje yra įrengta
apžvalgos aikštelė, iš kurios atsiveria puiki
Medininkų aukštumos panorama.
Vasarą čia mėgdavęs gyventi Algirdas
(1296–1377), tačiau retai viešėdavo, nes
vis traukdavo į karo žygius. Kazimiero
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Donžono antrajame aukšte veikia sidabro dirbinių ekspozicija „Lietuvos sidabras“, X–XX a.

Jogailaičio (1440–1492) laikais Medininkai buvo karaliaus vasaros rezidencija,
kurioje gyvendavo jo vaikai.
Manoma, kad pilyje kadaise lankėsi ir
Vytautas (1350–1430), kryžiuočiai, karalaitis Kazimieras (1458–1484) ir net Napoleonas Bonapartas (1769–1821).
Karalaitis Kazimieras, vėliau pripažintas šventuoju, gyveno Medininkuose
arba viešėjo juose iki pat
savo mirties 1484 m. Visi
istorikai tvirtina, kad jis mirė
Senosios
Vilniuje, bet lietuvių istorikas
romantikas, tautosakos ir kultūros tyrinėtojas, archeologas, inžinierius architektas
Teodoras Narbutas (1784–1864), remdamasis kunigo Pilypo Nerijaus Golianskio
(1753–1824) pamokslu, teigė, jog Kazi-

Pilies kieme vyksta viduramžių šventės, kurių metu demonstruojamos riterių kovos

mieras miręs Medininkuose. Nepakankamai įrodyti istoriniai šaltiniai tvirtina,
kad prieš 1638 m., t. y. prieš pastatant
ir įrengiant Vilniaus katedroje dabartinę
Šv. Kazimiero koplyčią, jo kūnas kelerius
metus buvęs laikomas Medininkų pilyje.
Per 1655 m. karą su Rusija pilis
buvo apgriauta ir nebeatstatyta. Augo Medininkų miestelis, kuriame įsikūrė vienuoliai. Per Napoleono žygį
1812 m. į Rusiją ir traukimąsi
grįždami prancūzai sudegino
patrankos
šį miestelį ir gretimą dvarą.
Medininkų pilis iro gamtos ir žmonių
naikinama, ypač per karus. Antrojo pasaulinio karo metais vokiečiai čia įsteigė
koncentracijos stovyklą, kurioje kalino
lenkus belaisvius, viename iš bokštų buvo
įrengę ginklų sandėlį, kurį traukdamiesi
susprogdino. Dėl to nukentėjo visa pilis.
Medininkų pilies liekanos pradėtos tvarkyti 1960 m. Dabar ji priklauso Trakų
istorijos muziejui. Pirmasis atstatomo
bokšto akmuo buvo įmūrytas 1993 m.
liepos 6 d. minint karaliaus Mindaugo karūnavimo 740 metines.
Padėtį iš esmės pakeitė ES struktūrinės paramos lėšos – reikšminga finansinė
„injekcija“ išjudino pilies atstatymo darbus. 2012 m. buvo rekonstruotos gynybinės pilies sienos su vartais ir minėtasis
donžonas, rūsyje ir trijuose jo aukštuose
įrengtos 4 salės. Čia Trakų istorijos muziejus, kuriam šiuo metu priklauso Medininkų pilis, pristato Lietuvos Didžiosios

Tapytojo prof. Giedriaus Kazimierėno paveikslas „Rūstybės diena“, 2012 m.

Kunigaikštystės mūro pilių, XIV–XVIII a.
ginkluotės, archeologinių radinių, X–XX a.
sidabro dirbinių ekspozicijas. Taip pat čia
galima apžiūrėti Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko (1932–2010) medžioklės
trofėjų ir peilių kolekciją. Medininkų pilies
teritorijoje atkurtame vėlesnės statybos
mūriniame pastate įsikurs muziejaus administracija.
Niekada savo nuolat gyvenančio kunigaikščio šeimininko neturėjusi ir dažniau-

siai gynybai nuo išorės priešų naudota
Medininkų pilis 2012 m. rugsėjį atvėrė
duris turistams.
Pilies kieme vyksta įvairūs renginiai,
iš kurių didžiausias ir daugiausiai žiūrovų
sutraukiantis – viduramžių šventė, kurios
metu vyksta riterių kovos, demonstruojami XIV a. amatai, koncertuoja apeiginio
folkloro grupės. Ateityje pilies kieme ketinama pastatyti sceną ir taip dar labiau
išplėsti renginių spektrą, įrengti kavinę.

Kiti lankytini objektai Vilniaus rajone:
•
•
•
•
•

Aukštojo kalnas, Juozapinės k.
Dievo Gailestingumo bažnyčia ir paminklas Jonui Pauliui II, Kalveliai
Juozapinės kalnas, Juozapinės k.
Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero bažnyčia, Medininkai
Senojo Medininkų pasienio kelio posto muziejus-memorialas ir paminklas
1991 m. liepos 31-osios naktį nužudytiems muitininkams atminti
• Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, Šumskas
Nuo Medininkų iki sienos su Baltarusija yra 2 km. Vykstant į Medininkų pilį rekomenduojama su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
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Projektas
Trakų pusiasalio pilies pritaikymas turizmo reikmėms
Skirtas finansavimas
7,79 mln. Lt

Dominikonų vienuolyno pastatų kompleksas

J
Trakų pusiasalio pilis
Kęstučio g. 4, Trakai
Tel. +370 528 53 945
El. p. info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
III–VII 10.00–18.00 val.

0m

100

Nuotraukoje viršuje – Trakų pusiasalio pilies vaizdas iš viršaus

Trakų autobusų stotis
Vytauto g. 90, Trakai
 ~2 km
Trakų turizmo informacijos centras
Vytauto g. 69, Trakai
Tel. +370 528 51 934
El. p. trakaitic@is.lt
 ~850 m

ei pakiltumėte virš Trakų, prieš akis
atsivertų įstabus vaizdas – tarp žydrų
ežerų stūkso raudoni gotikinės Salos pilies
kuorai. Bet pažvelgę atidžiau sodrioje medžių lapijoje pastebėsite krante rymančias
ir kitos pilies sienas. Tai – Pusiasalio pilis.
XIV a. Lietuvos didysis kunigaikštis Kęstutis (~1297–1382) šią pilį statė didelėje
saloje, kurią su kitomis jungė sudėtinga
įtvirtinimų ir gynybos sistema. Tai buvo
viena didžiausių gardinių Lietuvos pilių, užėmusi net 4 ha plotą ir turėjusi 11
skirtingo dydžio gynybinių bokštų. Vien
priekinėje pilies dalyje buvusį kiemą juosė gynybinė siena su 6 bokštais. Manoma,
kad viename iš jų gyveno pilies valdovas,
o kituose buvo įsikūrusi įgula.
Iki Žalgirio mūšio 1410 m. aplink aukščiausiąją salos vietą – Aukų kalną – buvo
žemės ir medžių įtvirtinimai, vėliau vietoj
jų pastatytos mūro sienos. Pilis nuo miesto buvo atskirta akmenine siena ir plačiu
gynybiniu grioviu.
Kadangi Pusiasalio pilis buvo Lietuvos
didžiųjų kunigaikščių rezidencija, joje rutuliojosi ir svarbiausi to meto politiniai
įvykiai. Šioje pilyje 1440 m. didikai sąmokslininkai nužudė kunigaikštį Žygimantą Kęstutaitį (~1350–1440), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio sūnų.
XVII a. viduryje per karus su Švedija ir
Rusija pilis buvo smarkiai apgriauta ir niekuomet nebeatstatyta, o pilies teritorija
perduota vienuoliams dominikonams. Tačiau bajorams priešinantis jie ten negalėjo
įsikurti. Ir tik tada, kai dominikonai Trakų

vaivadai Aleksandrui Pociejui pažadėjo
pilyje pastatyti kalėjimą, seimelių būstinę
ir archyvą, bajorai pagaliau sutiko juos paremti – XVIII a. antrojoje pusėje paskelbti
valdovo Aleksandro III ir Seimo nutarimai
davė pagrindą dominikonams kurtis Pusiasalio pilies teritorijoje.
Nugriovę pilies vartų bokštą, domininkonai ėmė statyti 46 m ilgio ir 28 m
pločio trinavę bažnyčią su dviem bokštais
pagrindiniame vakarų fasade. Bažnyčią
projektavo garsūs to meto architektai Augustinas Kosakauskas (1737–1803) ir Martynas Knakfusas (1742–1821). Bažnyčios
pagrindinis įėjimas buvo už pilies gynybinio griovio, t. y. mieste, o presbiterija, – viduriniosios navos dalis, kurioje yra didysis
altorius, – pilies kieme. Deja, bažnyčia dėl
suirutės, kilusios Lenkijos ir Rusijos karo
metu, bei lėšų trūkumo nebuvo baigta

Trakų pusiasalio pilies maketas
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Muziejuje atkurtas vienuolyno virtuvės fragmentas

iki pat 1820 m. Tik tada, kai vienuolyno
prioru tapo teologijos mokslų daktaras
Liudvikas Glovickis, bažnyčios navos buvo
perstatytos: pietinė tapo vienuolynu su
celėmis, o šiaurinė – koplyčia, kuri jau po
dvejų metų buvo pašventinta Šv. arkangelo Mykolo vardu. Dar po metų atidarytas ir

Vienuolyne įrengta Sakralinio meno ekspozicija

189

Parodomosios ginkluotų riterių kovos

vienuolynas su vienuolika celių, zakristija,
valgomuoju bei virtuve.
Deja, vienuoliams neteko ramiai pagyventi – po 1863–1864 m. sukilimo vienuolynas buvo uždarytas, o pastatai išdalyti
įvairioms įstaigoms: policijos areštinei, archyvui. Po Vilniaus krašto okupacijos XX a.
pradžioje čia veikė ir Lenkijos pasienio policija. Sovietmečiu pastate įsikūrė KGB ir
milicija, čia netgi kalinti politiniai kaliniai.
1986 m. Pusiasalio pilies ir dominikonų
vienuolyno architektūrinis kompleksas
perduotas Trakų istorijos muziejui.
Neseniai ES struktūrinės paramos
lėšomis rekonstruotame vienuolyne
įrengtos ekspozicijų ir konferencijų salės, restauravimo laboratorija, eksponatų saugykla. Nors koplyčioje jau seniai
neaukojamos Šv. Mišios, muziejininkai
įstengė šiam kultūros ir istorijos paminklui sugrąžinti sakralinę dvasią įrengdami Sakralinio meno ekspoziciją. Dabar
čia eksponuojami bažnytinių procesijų
atributai, šventųjų skulptūros ir per 200
liturginių reikmenų. Tarp jų – XVIII a.
monstrancija, puošta Stebuklingosios
Trakų Dievo motinos su kūdikiu atvaizdu.
Taip pat eksponuojamas unikalus 1709 m.
nukaldintas Trakų dominikonų vienuolyno
spaudas, XVI a. Vilniaus auksakalių kielikas.
Koplyčios interjerą puošia XVI a. pradžios
Florencijos meistrų medžiu inkrustuota

kasapanka. Smalsumą žadina ir atkurtas
vienuolyno virtuvės fragmentas.
Trakų pusiasalio pilyje nuolat rengiamos parodos, edukaciniai užsiėmimai. O
gegužę, kai vyksta Muziejų naktis, pilies
durys atveriamos ir naktį. Birželį Senųjų
amatų šventėje meistrai demonstruoja

savo išmanymą ir su visais norinčiaisiais
dalijasi amato paslaptimis. Rugpjūtį pilies
kieme ima rinktis prekybininkai, ginklais
žvanginti riteriai, o pasižvalgyti po Viduramžių šventėje inscenizuotą to meto
gyvenimą susirenka net keli tūkstančiai
žmonių.

Senųjų amatų šventės metu meistrai dalijasi amato paslaptimis

Bilietų kaina:
Suaugusiesiems – 4 Lt
Moksleiviams, studentams ir senjorams – 2 Lt
Kiti lankytini objektai Trakuose:
•
•
•
•
•

Istorijos muziejus Trakų salos pilyje
Karaimų kenesa, Karaimų g. 30
Serajos Šapšalo karaimų tautos muziejus, Karaimų g. 22
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia, Birutės g. 5
Užutrakio dvaro sodyba, Užutrakio g. 5
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Trakų senamiestis ir
Akmenos ežeras
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Projektai
Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra
Trakų seniūnijoje, Trakų r. sav.
Ekologinio rekreacinio turizmo infrastruktūros plėtra Trakų kurortinėje teritorijoje
Skirtas finansavimas
2,91 mln. Lt
Karaimų gatvė Trakuose

T

Akmenos ežero paplūdimys
Rytinė Akmenos ežero pakrantė,
Karaimų g., Trakai
Bulvių kelias
Nuo Trakų iki Užutrakio dvaro

0 km

Trakų turizmo informacijos centras
Vytauto g. 69, Trakai
Tel. +370 528 51 934
El. p. trakaitic@is.lt
www.trakai-visit.lt

rakai – nedidelis miestelis, įsikūręs apie
30 km nuo sostinės Vilniaus. Apsupti
kelių ežerų su viena šalia kitos išsimėčiusiomis mažytėmis salelėmis, Trakai – vietovė,
apdovanota ne tik įspūdinga praeitimi, bet ir
kerinčiu kraštovaizdžiu. Su tuo sutiktų ne tik
kiekvienas keliauti mėgstantis lietuvis, bet
ir šalies svečiai, traukiantys pasigrožėti šiuo
nuostabiu istorijos ir gamtos deriniu.
Trakų senamiestis – tai keturių ežerų apsuptyje esanti miestelio širdis, patenkanti
į Valstybės saugomų objektų sąrašą. Pilies
vaizdas ir išlikę karaimų kultūros elementai sukuria neįprastą ir kvapą gniaužiančią
Trakų miesto atmosferą bet kuriuo metų
laiku. Miesto senamiestis kartu su pilimi

yra viena iš 10 labiausiai turistų lankomų
vietų šalyje.
Kiekvienas save gerbiantis turistas turėtų
aplankyti ir Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčią. Gotikinio ir barokinio architektūros stilių samplaika pasižymintis statinys
ypač garsus Dievo Motinos su kūdikėliu Jėzumi paveikslu.
Istorijos, religijotyros ir meno mėgėjams
nereikėtų pamiršti apžiūrėti Trakų istorijos
muziejaus Karaimų etnografinės ekspozicijos ir įrengtos sakralinio meno ekspozicijos.
Karaimų visuomenininko Serajos Šapšalo
sukaupta kolekcija, keramikos gaminiai ir
liturginiai reikmenys plačiau supažindins su
krašto kultūra ir palikimu.

1

Nuotraukoje viršuje – Trakų miesto apylinkės ir Galvės ežero saloje įsikūrusi Trakų pilis

Gotikinio ir barokinio stilių Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia
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Atkurtas „Bulvių kelias“, kuris anuomet daugiausia buvo
naudotas ūkinėms reikmėms

Trakų mieste gausu vietų ramiems pasivaikščiojimams

Rytinėje Akmenos ežero pakrantėje įrengtas paplūdimys

Trakų pilis – ne vienintelis miesto simboliu laikomas objektas. Šv. Jono Nepomuko
koplytstulpis – tarsi antrasis Trakų pasididžiavimas. Manoma, kad tai XVIII a. menantis stulpas, pastatytas miesto įkūrimo
sukakčiai paminėti arba tiesiog skelbimams.
Ant jo buvo užkelta Šv. Jono Nepomuko,
žvejų ir vandens apsuptų miestų globėjo,
skulptūra, kuri sovietmečiu buvo nuimta ir
laikyta Trakų istorijos muziejaus fonduose.
1990 m. restauruota statula vėl grąžinta į
savo vietą.
Populiarųjį ir turistų pamėgtą grafų
Tiškevičių Užutrakio dvarą iš Trakų galima
pasiekti itin įdomiu maršrutu – „Bulvių
keliu“. Panaudojus ES paramą čia buvo
įrengtos dvi apžvalgos aikštelės, ilgainiui
tapusios vienomis lankomiausių vietų
Trakuose. Nenuostabu, mat Galvės ežero pakrantėje viskas išdėstyta keliautojų

patogumui: aikštelės, kuriose visada rasite
vietą savo automobiliui, stalai ir suoliukai
poilsiui ir galimybei stabtelėti bei pasigrožėti atsiveriančiu pilies vaizdu, pasivaikščiojimo takai, leisiantys gėrėtis nepakartojamu gamtos ir kultūros ansambliu.
Tačiau Trakai turistų traukos centru
tapo ne tik dėl savitos istorijos ir unikalios
gamtos. Čia užsukama ne tik susipažinti
su krašto praeitimi ir kultūra, bet ir papoilsiauti. Trakų rajono gamtiniai ištekliai
tam suteikia tiesiog puikias sąlygas. Miškų ir ežerų apsuptyje įsikūręs miestas leis
pamiršti didmiesčių šurmulį ir turiningai
praleisti laiką.
Ežeringa vietovė kviečia pasimėgauti
tiek aktyviomis, tiek pasyviomis vandens
pramogomis: ekstremalaus sporto gerbėjai galės čiuožti vandenlentėmis, vandens
slidėmis, pripučiamais ratais, pasivažinėti
vandens motociklais, ramesniam poilsiui
skirtos iškylos jachtomis, pasiplaukiojimai
garlaiviu, valtimis, vandens dviračiais ir
baidarėmis.
Iš kelių dešimčių Trakų apylinkėse esančių ežerų svarbiausi kraštovaizdžio veidą
formuojantys penki tarpusavyje susiję ir
tame pačiame absoliučiame aukštyje telkšantys Galvės, Skaisčio, Totoriškių, Lukos
(Bernardinų) ir Narakampio ežerai bei šalia esantis savarankiškas Akmenos ežeras.
Prie pastarojo ežero ES paramos lėšomis
poilsiautojams įrengtas naujas paplūdimys. Akmena – didelis, pailgas, įspūdingo
kalvoto kraštovaizdžio supamas ežeras

akmenuotu dugnu ir skaidriu šaltu vandeniu. Greta viena kitos ežere yra Didžioji ir
Mažoji salos, čia gausu seklumų, kurių dalis taip pat kada nors gali virsti naujomis
salomis. Kranto linija gana vingiuota, ypač
šiaurinėje pusėje, kurioje yra daug išraiškingų aukštų pusiasalių, kyšulių ir įlankų.
Pietvakarinėje pakrantėje į Akmenos ežerą įteka vienintelis jo intakas – bevardis
upelis. Prie šio ežero karštomis vasaros
dienomis būriuojasi nemažai maudynių
ištroškusių ne tik vietinių gyventojų, bet ir
atvykstančių svečių.
Paplūdimio teritorija, esanti ežero rytinėje pusėje, suskirstyta į tam tikras zonas:
maudymosi zoną, kuriai priklauso ežero
akvatorijos ir pakrantės dalis, poilsio zoną,
kurioje rasite viską, kas reikalinga mėgavimuisi saulės spinduliais ir ramiam poilsiui, bei sporto zoną su įrengta nedidele

Šv. Jono Nepomuko koplytstulpis

Nuostabus Trakų kraštovaizdis žiemą
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futbolo aikštele ir specialiai jai sutvirtinta
veja, taip pat tinklinio aikštelę su smėlio
danga. Paplūdimyje ramiems pasivaikščiojimams įrengtas pėsčiųjų takas, pastatyti suoliukai.
Siekiant intensyviau pasinaudoti unikaliausiu šio miesto gamtos komponentu – ežerais, formuojant vandens turizmo
maršrutų tinklą ir sudarant geresnes sąlygas pėsčiųjų, dviračių ir vandens maršrutų
derinimui buvo įrengta 14 prieplaukų Galvės, Lukos (Bernardinų), Totoriškių ir Babruko ežerų pakrantėse bei rekonstruotas
pėsčiųjų tiltas per Lukos (Bernardinų) ežerą.
Trakų miestas – viena labiausiai lankomų, didelę kultūrinę ir gamtinę vertę,
istorinio nacionalinio parko ir kurortinės
teritorijos statusą turinti vietovė. Tik čia
pajusite ypatingą aurą – vandens ir gamtos artumą.

194

DZŪKIJA IR SUVALKI JA

UŽUTRAKIO DVARAS

Užutrakio dvaras

195

Projektai
Užutrakio dvaro sodybos muziejinės-reprezentacinės ir memorialinės dalių pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams
Užutrakio dvaro sodybos buv. virtuvės
restauracija ir pritaikymas kultūros poreikiams
Skirtas finansavimas
10,96 mln. Lt
Užutrakio rūmai nuo didžiojo parterio

T
Užutrakio dvaras
Užtrakio g. 5, Trakai
Tel. +370 528 55 006
Rūmai lankomi užsisakius ekskursiją,
koncertų ir parodų metu.

arp Galvės ir Skaisčio ežerų įsiterpęs
pusiasalis, anksčiau vadintas Algirdo
sala, istoriniuose šaltiniuose minimas nuo
XIV a. Tuomet jis priklausė totorių didikams. Bėgant amžiams pakeitęs daugybę
savininkų, XIX a. antrojoje pusėje šis išskirtinis žemės lopinėlis atiteko grafui Juozapui
Tiškevičiui (1835–1891).
Po grafo mirties 1891 m. Užutrakio dvaro
sodybos ansamblį paveldėjo jo sūnus Juozapas Tiškevičius (1868–1917) ir įkūrė jame
šeimos rezidenciją. 1896–1902 m. pagal
Varšuvos architekto Juzefo Huso (Józef

Trakų turizmo informacijos centras
Vytauto g. 69, Trakai
Tel. +370 672 09 476
El. p. trakaitic@is.lt
www.trakai-visit.lt
 ~8 km

Trakų autobusų stotis
Vytauto g. 90, Trakai
 ~9 km
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Nuotraukoje viršuje – pusiasalyje tarp Galvės ir Skaisčio ežerų pastatyti puošnūs Užutrakio dvaro rūmai

Nimfos Hamadriadės skulptūra dvaro parke

Huss, 1846–1904) projektą buvo pastatyti
rūmai, dekoruoti Liudviko XVI stiliumi.
Rūmus supantį mišraus stiliaus parką sukūrė 1898 m. į Užutrakį atvykęs prancūzų
kraštovaizdžio architektas ir botanikas Eduardas Fransua Andrė (Édouard François André, 1840–1911). Priešais rūmus architektas
suprojektavo prancūziškus taisyklingų formų parterius – dekoratyvinius žemų augalų
žolynus ar gėlynus – su karpomų liepų alėjomis, ornamentiniais gėlynais, marmuro
vazomis, kuriuos apsupo peizažiniu (anglišku) parku. Didįjį parterį E. F. Andrė papuo-
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Užutrakio dvaro rūmus supa peizažinis (angliškas) parkas su ornamentiniais gėlynais ir skulptūromis

šė XVIII a. prancūzų skulptoriaus Antuano
Koisevokso (Antoine Coysevox, 1640–1720)
darbų kopijomis, vaizduojančiomis romėnų
deives Dianą, Florą bei nimfą Hamadriadę.
Mažajam parteriui išskirtinumo suteikė
romėnų vyno dievo Bakcho skulptūra ir

Parodos „Meilė ir epocha“ fragmentas

antikinio stiliaus biustai. Architektas meistriškai išnaudojo kontrastingą pusiasalio
peizažą – kalvas pabrėžė dirbtinių uolų
kompozicijomis, o Galvės ir Skaisčio mėlį
papildė žydrais pažemėjimuose iškastais
tvenkiniais. Šių tvenkinių paviršiuje atsispindėjo šimtamečiai ąžuolai, pušys bei
specialiai įveisti įvairių kraštų augalai.
Klaidžiojant po unikalų vandens atspindžių parką su daugiau kaip 20 tarpusavyje
besijungiančių skirtingų dydžių ir formų
tvenkinių, išnykdavo riba tarp sausumos ir
vandens, tarp išmonės ir tikrovės.
Grafo Tiškevičiaus šeimą iš Užutrakio į
Trakus ir atgal plaustu perkeldavo keltininkas. Per Galvės ir Skaisčio ežerų sąsmauką
besikeliantį ekipažą kaskart laimindavo labiausiai į ežerą išsikišusioje pusiasalio dalyje
stovinti Mergelės Marijos su kūdikiu skulptūra. Laimingai sausumą pasiekę grafai iš
perkėlos į rūmus atriedėdavo Kunigaikščių
alėja. Šiandien į Užutrakį galima atvykti ir

sausumos keliu, kuris anuomet buvo skirtas
tik ūkio reikmėms ir vadintas „bulvių“ keliu.
1915 m. artėjant vokiečių kariuomenei
Juozapas Tiškevičius su šeima pasitraukė į
Sankt Peterburgą. Ten gyvendamas labai
ilgėjosi savo mylimo Užutrakio.
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą
(1940), dvaro sodyba buvo nacionalizuota. Po karo čia veikė KGB aukštų pareigūnų
sanatorija, vėliau – pionierių stovykla, poilsio namai ir valstybinė turizmo bazė. Karo
ir pokario laikotarpiu dvaro sodyba ypač
nukentėjo – originalus rūmų planas buvo
suardytas, parkas buvo apleistas, netoliese
iškilo kraštovaizdį darkančių bei su dvaro
architektūra nederančių pastatų.
2009–2011 m. ES struktūrinės paramos
lėšomis atkurti Užutrakio parko didysis ir
mažasis parteriai, sutvarkyta ežero krantinė, atstatyti ežero terasos atviri paviljonai,
atgaivinti trys peizažinės parko dalies tvenkiniai, restauruotos dvaro arklidės.

2012 m. baigtas restauruoti Užutrakio
rūmų pirmo aukšto sales puošia grakštūs
Liudviko XVI stiliaus lipdiniai su antikos bei
augaliniais motyvais. Antrame aukšte buvę
grafų Tiškevičių šeimos kambariai dekoruoti santūriau, juose dabar eksponuojami
meno kūriniai.
Dvaro menėse organizuojami koncertai, parodos, konferencijos, kiti renginiai,
vedamos ekskursijos. Rūmų ir svirno sales
bei parko terasas galima išsinuomoti privatiems renginiams.
Nuo rūmų terasos atsiveria pasakiški
vaizdai į Galvės ežerą, salas, Trakų pilį, romantikos suteikia pro šalį praplaukiantys
istoriniai laivai ar modernios jachtos.
Teritorijoje tarp tilto ir dvaro rūmų,
laikomoje reprezentatyviausia sodybos
dalimi, grafas J. Tiškevičius nusprendė pastatyti virtuvę. Idėja įrengti šią namų dalį
kaip atskirą pastatą kilo siekiant išvengti nepageidaujamų kvapų, kurie, virtuvę
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Jašiūnų dvaras

Užutrakio dvaro fasadas

įrengus rūmuose, būtų pasklidę po svetaines ir miegamuosius. Tokiame atskirame
pastate tarnai galėjo valgyti nekliudydami
šeimininkams ir jų svečiams, o kilus gaisrui
virtuvėje, dvaro rūmai nebūtų nukentėję.
Dvaro virtuvė buvo mūrinis vieno aukšto
pastatas skardiniu stogu. Jis puikiai įsiliejo į
bendrą dvaro architektūrinį ansamblį: gana
aukšti virtuvės langai buvo smulkiai padalyti, papuošti apvadais, kampus pabrėžė rustai, įmontuotas puošnus karnizas, o stogą
iš visų pusių dengė stačiakampiai frontonai.
Pasibaigus karams, dvaro virtuvė buvo
paversta poilsio namų sveikatos ir higienos punktu. Apie 1954 m. pastatas buvo
perkonstruotas ir sutvarkytas taip, kad
jame nakvynei galėtų prisiglausti turistai.
Išplėtus senąjį pastatą ir pritaikius jį visiškai kitoms reikmėms, buvusi dvaro virtuvė
prarado savo architektūrinį žavesį: nudaužyti puošnūs elementai, užstatytas antras
aukštas, pakeistas langų dydis.
ES struktūrinėmis lėšomis planuojama atkurti virtuvės pastatą. Tikimasi čia
įrengti konferencijoms, pobūviams ir Užutrakio dvaro lankytojams patogią svetainę,
virtuvės patalpas bei sandėlius, kuriuose
būtų galima laikyti švenčių ir susibūrimų organizavimui reikalingą įrangą bei
maistą. Planuojama rasti vietos ir dviem

kambariams mansardoje. Buvusią virtuvę
tikimasi sutvarkyti taip, kad ši taptų vieša
erdve, kurioje turistai galėtų atsipūsti po
kelionės, pasistiprinti, sušilti ar apsistoti
ilgesniam laikui.
Pasinaudojant ES teikiama parama įstabiame dvaro parke ant kalvos ketinama
atstatyti ir paviljoną. Iš šios gražiais peizažais garsios parko dalies atsiveria Užutrakio parko ir apylinkių panorama. Būtent
tokiose įspūdingose vietose nuo XVII a. ir
stovėdavo antikos šventyklas imituojantys
statiniai, kuriuos taip buvo pamėgęs Užutrakio parko kūrėjas E. F. Andrė.

Leiskitės į nepamirštamą kelionę jachta – pamatysite
gražiąją Trakų pilį, išvysite Užutrakio dvarą, grožėsitės
nuostabia Galvės ežero panorama

Jašiūnų dvaras
J. Sniadeckio g. 2, Jašiūnai, Šalčininkų r.
Jašiūnų geležinkelio stotis
Jašiūnai, Šalčininkų r.
Tel. +370 700 55111
www.litrail.lt
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Nuotraukoje viršuje – rekonstruojamas Jašiūnų dvaras

Šalčininkų r. savivaldybės
administracijos Informacijos, kultūros
ir turizmo skyrius
Vilniaus g. 49, Šalčininkai
Tel. +370 380 30 167
El. p. kultura@salcininkai.lt
www.salcininkai.lt
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Projektas
Jašiūnų dvaro sodybos rekonstravimas ir
pritaikymas turizmo reikmėms, II etapas
Skirtas finansavimas
2,56 mln. Lt

Š

alčininkų rajone, kairiajame Merkio
krante, stovi didžiulis Jašiūnų dvaras.
Šis XIX a. kultūros židinys ir inteligentijos
traukos centras šiandien laikomas valstybinės reikšmės architektūros paminklu.
Pirmą kartą istorijoje Jašiūnų dvaras
minimas 1402 m., tačiau suklestėjo jis
gerokai vėliau – 1811 m. Iki tol Radviloms
priklausiusį dvarą kunigaikštis Domininkas
Jeronimas Radvila nusprendė parduoti.
Jį tada įsigijo Ignacijus Balinskis, kuriam,
deja, nauja nuosavybe ilgai pasidžiaugti
neteko – 1819 m. dvaro savininkas mirė,
palikdamas savo turtą sūnui Mykolui.
Jaunesnysis I. Balinskio sūnus Mykolas
buvo įspūdinga XIX a. asmenybė – išsilavini
mą įgijęs tuometiniame Imperatoriškajame

Įvažiavimas į dvaro sodybą

Dvaro savininko Mykolo Balinskio iniciatyva čia vykdavo Lietuvos mokslo,
literatūros ir politikos asmenybių pasibuvimai

Vilniaus universitete, jis buvo gerai žinomas
istorikas, vertėjas, rašytojas, publicistas, visuomenės ir politikos veikėjas. M. Balinskis
įnešė svarų indėlį ne tik į istorijos mokslą,
bet ir į Lietuvos visuomeninį bei kultūrinį
gyvenimą.
Puikiai visų pažįstamo, aktyvaus ir daug
ryšių turinčio M. Balinskio išskirtinė asmenybė bei charizma garsino ir pačius Jašiūnus. Dvare jo iniciatyva vykdavo Lietuvos
mokslo, literatūros ir politikos elitui priklausančių asmenų pasibuvimai. Prie intelektinės dvaro atmosferos kūrimo daug
prisidėjo ir M. Balinskio žmona tapusi itin
išsilavinusi moteris Sofija Sniadeckytė.
1824 m. į Jašiūnus iš sostinės nusprendė atsikelti filosofas, astronomas,

matematikas Jonas Sniadeckis, Sofijos
dėdė, kuris ėmėsi organizuoti naujųjų Jašiūnų rūmų statybas. 1828 m. Jašiūnus
jau puošė nauji klasicistinio stiliaus rūmai,
kuriuos suprojektavo architektas Karolis
Podčašinskis. Įstabus architektūros kūrinys į Jašiūnų dvarą atviliojo dar daugiau
iškilių kultūros, visuomenės ir mokslo asmenybių.
Viena didžiausių ir įspūdingiausių dvaro
vertybių buvo J. Sniadeckio atsigabenta biblioteka – manoma, nuo 1500 iki
3000 knygų tomų. Buvo įrengta nedidelė
observatorija, iškabinta paveikslų kolekcija. Jam mirus biblioteka buvo sujungta
su Balinskių sukauptomis knygomis ir išgarsėjo kaip viena daugiausia retų leidinių
turinčių asmeninių bibliotekų Lietuvoje.
Jašiūnų dvaras nuolatos alsavo mokslo
ir intelektualaus darbo dvasia. Jame buvo
sukurti solidūs istoriniai veikalai, rengti
straipsniai, iš kitų kalbų išversta knygų.
Dvaras tapo tarsi paminklu, atskleidžiančiu tikro istoriko aplinką, jo kasdienybę.
M. Balinskiui priklausiusi sodyba garsėjo ir ypatinga bei paslaptinga šeimininko
veikla, kuria šis užsiimdavo atitrūkęs nuo
pagrindinių darbų. Į masoniškų ir promasoniškų jėgų gretas įsiliejęs visuomenės
veikėjas savo dvare kaupė Šubravcų draugijos turtą: archyvinius dokumentus, rankraščius, pats fiksuodamas visą šios draugijos istoriją.
Romantikos dvare taip pat netrūko.
Čia dažnai lankydavosi poetas Julijus

Klasicistinio stiliaus Jašiūnų dvaro rūmai naujam gyvenimui atgims jau 2015 m.

Dvaro architektūros fragmentas

Slovackis. Šių neretų apsilankymų priežastis buvo aiški – dvaro šeimininkės sesuo
Liudvika Sniadeckytė, tapusi jo kūrinių
įkvėpėja, mūza. Į savo meilę J. Slovackis
atsako nesulaukė, o L. Sniadeckytė liko
įamžinta iškilaus poeto kūryboje. Dramatiško likimo moters ir poeto gyvenimo istorijos ilgainiui tapo Jašiūnų dvaro legendomis, perduodamomis iš kartos į kartą.
Mirus pačiam M. Balinskiui, dvaro valdymą perėmė jo sūnus Konstantinas.
Deja, su šio žymaus istoriografo mirtimi
užgeso ir visuomeninis dvaro vaidmuo.
M. Balinskis ir J. Sniadeckis kartu su kitais
šeimos nariais palaidoti šalia dvaro esančiose kapinėse.
Tarpukariu dvare apsistojo M. Balinskio
proanūkė Anna su vyru Aleksandru Soltanu. Tačiau 1939 m. dvarą nusiaubus Raudonajai armijai, Soltanų šeima persikėlė į
Lenkiją. Be šeimininkų likusį vienišą dvarą
išgrobstė ir vietiniai gyventojai. Iki šių dienų išliko rūmai, oficina, svirnas, arklidės,
parkas.
Rūmai buvo restauruoti XX a. pabaigoje, tačiau nenaudojamas pastatas vėl
ėmė irti ir griūti. ES struktūrinių fondų lėšomis planuojama suremontuoti Jašiūnų
dvaro sodybą, atkuriant istorinį rūmų vidaus interjerą, sutvarkyti vieną gražiausių
Lietuvoje peizažinių klasicizmo parkų bei
teritoriją aplink dvarą. Dvare planuojama
įrengti koncertų ir konferencijų salę.
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Žiežulio ir pažintinis
pėsčiųjų ir dviračių takai
Varėnoje
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Projektai
Poilsio ir turizmo infrastruktūros plėtra
prie Varėnos I-ojo tvenkinio
Žiežulio tako poilsio ir turizmo infrastruktūros plėtra
Skirtas finansavimas
1,4 mln. Lt
Šalia tako turistai gali atsikvėpti poilsiavietėje „Voveraitė“

V

Pažintinis pėsčiųjų ir
dviračių takas Varėnoje
Varėnos I tvenkinys, prie Alytaus g.
Žiežulio takas
Nuo kelio į Marcinkonis iki Žiežulio ežero

0m

Varėnos autobusų stotis
Savanorių g. 5, Varėna
Varėnos turizmo ir verslo informacija
J. Basanavičiaus g. 9, Varėna
Tel. + 370 310 31 330
El. p. turizmas@varena.lt
www.varenainfo.net

arėnos rajonas – miškų, smėlingų
lygumų ir žemyninių kopų kraštas
pietinėje Lietuvos dalyje. Čia plyti Dainavos giria, vyrauja grybingi pušynai, teka
Nemunas, Merkys, Šalčia, Ūla ir daugybė
mažų krištolinių upelių, tokių kaip Skroblus
ar Uosupis. Gausu ežerų, saugomų paveldo
objektų ir kraštovaizdžio draustinių.
Atvykus į Varėnos kraštą, galima pasigrožėti unikaliais gamtos vaizdais, piliavietėmis, artimiau susipažinti su istoriniais
ir architektūriniais paminklais, pamatyti
autentiškos etnokultūros subtilybių, paragauti dzūkiškų valgių, pajusti savitą dzūkų
gyvenimo būdą.
Varėnos I-asis tvenkinys – Merkio intako Derėžnyčios slėnyje. Ilgis – 2,25 km,
plotis – iki 0,5 km. Tai – populiari varėniškių poilsio vieta.

600

Nuotraukoje viršuje – pažintiniame pėsčiųjų ir dviračių take įrengtos žaismingos grybų formos pavėsinės

Poilsiavietė „Musmirė“

Varėnos rajono gyventojai ir svečiai,
keliaudami šalia I-ojo tvenkinio nutiestu pėsčiųjų ir dviračių taku, jau gali pasidžiaugti Dainų slėnio gamtovaizdžiu.
ES struktūrinės paramos lėšomis įrengta
poilsio infrastruktūra sudaro puikias galimybes praleisti laisvalaikį gamtoje. Iškylautojų patogumui įrengtos poilsiavietės,
krepšinio bei futbolo aikštelės, vaikams –
sūpynės ir laipynės.
Keliaudami taku Dainų slėnio link, poilsiautojai gali įkvėpti tyro pušyno oro, išsimaudyti tvenkinyje, pasideginti vaizdingose pievelėse. Šeimos ar draugų būreliai
vasarą čia popietes prie tvenkinio gali leisti
iškylaudami. Prie tako ES struktūrinės paramos lėšomis pastatyti suoliukai, ant kurių
smagu prisėsti ir pasigrožėti kraštovaizdžiu,
įrengti informaciniai stendai turistams, o
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„GRAND SPA LIET U VA“ SVEIKATINGUMO CENTRAS „RADNYČĖLĖ“

„Grand SPA Lietuva“
sveikatingumo centras
„Radnyčėlė“
Žiežulio tako ilgis – beveik 2 km

Pavargę visada rasite, kur prisėsti

keliaujantiems dviračiais – dviračių saugyklos. Palikę dviračius poilsiautojai gali ilsėtis
ir pramogauti nesirūpindami savo transporto priemonių saugumu.
Nuo Varėnos miesto iki nacionalinės
Merkio ir Ūlos vandens turizmo trasos yra
tik 5 km, todėl naujasis takas patrauklus ir
vandens turizmo mėgėjams, kurie, išlipę į
krantą, pėsčiomis gali tęsti pažintį su vaizdingomis Varėnos apylinkėmis.

Keliautojų patogumui Žiežulio takas
sujungtas su vietinės reikšmės turizmo
takais, maršrutais ir nacionalinėmis trasomis.
Vaikščiodami ar važiuodami dviračiu
visada surasite kur pailsėti – palei taką
įrengta žaismingų atokvėpio vietų, pavėsinių, informacinių stendų. Aktyvesnio
poilsio mėgėjai gali išbandyti čia esančius
sporto įrenginius „Kiškio takas“, „Skersinis“, „Jėgos išbandymas“, „Sūpynės“,
„Čiuožykla“, „Turėklas“. Įrengta Žiežulio
pėsčiųjų tako infrastruktūra sudaro sąlygas pailsėti ir daugiau laiko praleisti vaizdingose, miškingose, prie ežero esančiose
vietose.
Žiežulio ežero pakrantė taip pat pritaikyta patogiam lankytojų poilsiui: įrengta
prieplauka, tiltas, liepteliai, maudykla, persirengimo kabinos, suolai ir šiukšliadėžės.

D

zūkijos sostinėje neseniai įrengtas
ir Žiežulio takas – puikus maršrutas
norintiesiems atsipūsti, atgauti jėgas ar
tiesiog pabūti gamtoje. Keliaujantiesiems
šiuo taku užtikrinamas visiškas poilsis – jokio automobilių triukšmo ar užteršto oro.
Mėgausitės miško keliukais, smėlėtomis
kalvelėmis ir kalneliais, susipažinsite su
nepakartojamo grožio Varėnos kraštovaizdžiu.
Žiežulio takas driekiasi beveik 2 kilometrus: prasideda Varėnos miesto pakraštyje, dešinėje pusėje prie kelio į nepaprastai
gražų Marcinkonių kaimelį, o baigiasi prie
visų mėgstamo ir lankomo Žiežulio ežero,
jau kelis dešimtmečius Varėnos miesto ir
rajono gyventojų mėgstamos ir lankomos
poilsio ir pramogų vietos. Patį taką stengtasi įrengti išlaikant kuo natūralesnę aplinką pabrėžiant jos unikalumą.
Varėnos miesto gyventojai jau ir anksčiau buvo pramynę taką iki Žiežulio ežero, o ES struktūrinių fondų lėšomis jis ir
aplinkinė infrastruktūra buvo sutvarkyti.

Sveikatingumo centras „Radnyčėlė“
V. Kudirkos g. 45, Druskininkai
Tel. +370 313 52 200
El. p. reservation@grandspa.lt
www.grandspa.lt
I–IV 9.00–16.00 val.
V–VI 9.00–20.00 val.
VII 9.00–16.00 val.

0m

Prie Žiežulio tako įrengta visa reikalinga infrastruktūra

Druskininkų autobusų stotis
Gardino g. 1, Druskininkai
 ~700 m
Druskininkų turizmo ir verslo
informacijos centras
M. K. Čiurlionio g. 65
Tel. +370 313 51 777
El. p. information@druskininkai.lt
www.info.druskininkai.lt
 ~500 m
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Nuotraukoje viršuje – modernus „Grand SPA Lietuva“ vandens baseinas

205

206

DZŪKIJA IR SUVALKI JA

„GRAND SPA LIET U VA“ SVEIKATINGUMO CENTRAS „RADNYČĖLĖ“

207

Projektas
Didžiausio Baltijos šalyse sveikatinimo
paslaugų komplekso kūrimas (UAB Sveikatingumo centro „Radnyčėlė“ gydyklų
rekonstravimas)
Skirtas finansavimas
9,62 mln. Lt

N

uo XIX a. populiarus Druskininkų
kurortas garsėja nuostabiais pušynais, grynu oru, švelniu klimatu ir, žinoma, mineraliniais šaltiniais. Jų vandeniu
sėkmingai gydomos įvairios sąnarių, stuburo, kvėpavimo, širdies ir kraujotakos,
nervų sistemos, ginekologinės, skrandžio,
kepenų, žarnyno ir odos ligos. Dabar Druskininkuose yra 8 sanatorijos ir SPA centrai,
į kuriuos gydytis, reabilituotis ar tiesiog
pailsėti kasmet atvažiuoja šimtai tūkstančių žmonių iš Lietuvos ir visos Europos.
Iki XVIII a. pradžios Druskininkai buvo
nedidelis, mažai kam žinomas Dzūkijos
kaimas. Jiems išgarsėti padėjo paprastas valstietis Pranas Suraučius. Žinia, kad
sunkią ligą jis išsigydė Druskininkų šaltinių
vandeniu, sparčiai pasklido po apylinkes,
pasiekė medikus ir mokslininkus. Tyrimai
patvirtino – Druskininkų mineralinis vanduo turi unikalių gydomųjų savybių.
1794 m. Lietuvos didysis kunigaikštis
ir Lenkijos karalius Stanislovas Augustas

Sveikatingumo centro ir vandens parko fasadas

Sveikatingumo centras siūlo net 110 gydomųjų ir sveikatą palaikančių procedūrų

Poniatovskis (1732–1798) Druskininkus
paskelbė gydomąja vietove. 1837 m. Vilniaus universiteto profesoriui Ignacijui
Fonbergui (1801–1891) atlikus ir paskelbus mineralinio vandens cheminės sudėties tyrimus, Rusijos imperatorius Nikolajus I (1796–1855), tuo metu valdęs
Lietuvą, patvirtino Druskininkų kurorto
įrengimo projektą.
Iki XIX a. gydymosi sąlygos Druskininkuose buvo gan primityvios. Ligoniai
apsistodavo kukliose kaimo žmonių trobose, mineralinis vanduo jiems buvo nešamas kibiruose, šildomas ant krosnies ir
supilamas į kubilus. Viskas pasikeitė XIX
a. viduryje, kai Druskininkų balneologinėje gydykloje pradėjo dirbti gydytojas
Jonas Pileckis (1821–1878). Šis be galo
energingas, darbštus, iniciatyvus žmogus
36 metus „dirigavo“ Druskininkų gyvenimui. Jo pastangomis pastatytos mineralinio vandens galerijos, maudyklos, svečių
namai, kurhauzas, įkurtas parkas, išleista

monografija apie Druskininkų mineralinio
vandens gydomąsias savybes. Jis rengė
koncertus, pokylius, vadovavo teatrui. Žodžiu, uždegė Druskininkuose tikrą kurorto
dvasią, kuri neišblėso iki šiol.
Šiandien Druskininkai – pasaulyje žinomas balneologinis kurortas, kuriame
gydoma mineraliniu vandeniu, purvu, oru.
2003 m. JAV žurnalo „Newsweek“ paskelbtame dešimties geriausių kurortų, į
kuriuos verta nuvykti, sąraše Druskininkai
paminėti kaip geriausias Europoje balneologijos kurortas.
Į Druskininkus važiuojama ne tik dėl
sanatorijų, gydyklų ir SPA centrų. Miestas ir jo apylinkės idealiai tinka pėsčiųjų ir
dviračių žygiams, čia išvystytas vandens
turizmas, yra galimybė užsiimti burlenčių
sportu, dažasvydžiu. Ypač daug lankytojų

Centre įkurtos jaukios poilsio erdvės užtikrina ramybę ir leidžia pamiršti varginančius rūpesčius

sulaukia per keletą pastarųjų metų įkurti
aktyvaus poilsio objektai: uždarų slidinėjimo trasų kompleksas „Snow Arena“,
Druskininkų vandens parkas, „One“ nuotykių parkas ir daugelis kitų.
Nenusivils ir mėgstantieji atostogų
metu plėsti savo akiratį, sužinoti ką nors
naujo. Druskininkuose ir gretimuose miesteliuose bei kaimuose yra įdomių muziejų,
galerijų, memorialinių sodybų, istorinio
paveldo objektų.
Tad Druskininkuose įdomios veiklos ras
bet kokio amžiaus ar pomėgių žmogus bet
kokiu metų laiku ar oru!
Druskininkai siūlo didžiulę gydymo,
sveikatingumo paslaugų įvairovę. O ypač
daug jų rasite „Grand SPA Lietuva“ – didžiausiame Druskininkų sveikatingumo
ir poilsio komplekse. Šis kompleksas yra

Sutemus „Grand SPA Lietuva“ kompleksas akį traukia savo originaliu apšvietimu
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Išskirtinio dizaino vandens parke kiekvienas atras sau tinkamą stichiją

pelnęs ne vieną apdovanojimą už indėlį į Lietuvos sveikatinamąjį turizmą, o
2011 m. sertifikuotas Europos kokybės
sertifikatu „EuropeSpa med“.
Sveikatingumo centras „Radnyčėlė“ –
vienas iš didžiausių ir šiuo metu moderniausias sveikatingumo centras Baltijos
šalyse. Prie jo atnaujinimo ženkliai prisidėjo ES struktūrinių fondų parama. Už
jos lėšas rekonstruotas centro pastatas, iš
pagrindų atnaujintos ir pagal tarptautinius
kokybės bei komforto standartus įrengtos
gydymo, sveikatingumo ir reabilitacijos
patalpos.
Savo svečiams „Radnyčėlė“ siūlo net
110 įvairių procedūrų, kurias galima pritaikyti gydant didžiąją dalį ligų: nuo burnos
ertmės iki širdies, plaučių, stuburo negalavimų. Kvalifikuoti centro specialistai

padės pagyti, atsigauti po traumų, operacijų, kokybiškai pailsėti. O jų atliekamos
grožio procedūros ne tik maloniai atpalaiduos, bet ir „nubrauks“ keletą metų.
Ilsėdamiesi šiame sveikatingumo centre
išbandykite medicinos bei SPA naujoves,
pavyzdžiui, barokamerą – įrenginį, kuris
prisotina žmogaus organizmą deguonimi. Gydymas deguonimi itin veiksmingas
sergant plaučių, kraujagyslių ir širdies ligomis. Jis padeda kovoti su odos senėjimu,
depresija ar pervargimu, antsvoriu.
Norintiems suliesėti rekomenduojamos
ir kriosaunos procedūros. Kriosauna – tai

Grožio procedūros padės ne tik pailsėti ir atsipalaiduoti, bet ir atjaunėti

dirbtinio šalčio kabina, kurioje temperatūra svyruoja nuo –110 °C iki –140 °C. Ji
itin sparčiai degina kalorijas, taip pat gerina kraujotaką, stiprina imunitetą, užkerta
kelią alergijai. Šią procedūrą papildys bėgimas vandens takeliu. Įveikiant vandens
pasipriešinimą tirpsta ne tik riebalai, bet ir
daugelio moterų bėda celiulitas.
Vandens procedūrų mėgėjai vertina
„Radnyčėlės“ gydomąją gimnastiką vertikalioje mineralinio vandens vonioje. Tai
puiki procedūra kovojant su stuburo problemomis, taip pat norint atsikratyti streso. Patyręs kineziterapeutas prižiūrės, kad
taisyklingai atliktumėte pratimus.
Didžiulis šio sveikatingumo centro
privalumas, kad visoms vandens proce-

dūroms – vonioms, inhaliacijoms, povandeniniams masažams, ertminėms procedūroms, baseinams – naudojamas tik
natūralus mineralinis vanduo, į gydyklas
patenkantis tiesiai iš gręžinio.
„Radnyčėlė“ gali pasigirti ne tik aukščiausius reikalavimus atitinkančiomis paslaugomis, pažangiausiomis technologijomis, bet
ir moderniais aplinką tausojančiais sprendimais, įdiegtais įgyvendinant ES lėšomis
finansuotą projektą. Čia įrengtas geoterminis šildymas, antrinės energijos naudojimo
technologijos, oriniai šilumos siurbliai, itin
efektyvios rekuperacinės sistemos.
Šis sveikatingumo centras konkurse
„Lietuvos metų gaminys 2009“ buvo įvertintas aukso medaliu.

Pasimėgauti ramybe galite mineralinio vandens baseine

„Grand SPA Lietuva“ mineralinio vandens baseinas yra
didžiausias Druskininkų mieste
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„Grand SPA Lietuva“
konferencijų centras
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Projektas
Konferencijų centro, atitinkančio tarptautinius standartus, įrengimas Druskininkuose
Skirtas finansavimas
5,41 mln. Lt

„Grand SPA Lietuva“ galima ir pailsėti, ir surengti konferencijas ar verslo susitikimus

B
„Grand SPA Lietuva“ konferencijų centras
V. Kudirkos g. 45, Druskininkai
Tel. + 370 313 52 414
El. p. info@grandspa.lt
www.grandspa.lt
I–IV 8.00–17.00 val.
V 8.00–15.45 val.

0m

Druskininkų autobusų stotis
Gardino g. 1, Druskininkai
 ~700 m
Druskininkų turizmo ir verslo
informacijos centras
M. K. Čiurlionio g. 65
Tel. +370 313 51 777
El. p. information@druskininkai.lt
www.info.druskininkai.lt
 ~500 m

e „Radnyčėlės“ sveikatingumo centro, į „Grand SPA Lietuva“ kompleksą
lankytojus vilioja daugiafunkciškumas.
Neseniai „Grand SPA Lietuva“ dar labiau išsiplėtė – už ES struktūrinių fondų lėšas jame įrengtas konferencijų centras su
gana didelėmis salėmis, kokių Druskininkuose iki šiol labai trūko. Į 4 konferencijų
sales vienu metu galima sukviesti 575 dalyvius. Pirmoje salėje su balkonu yra 345
vietos, antroje salėje su transformuojama
pertvara-sienele – 100 vietų, trečioje, taip
pat su transformuojama pertvara-sienele,
telpa 70, o ketvirtoje – 60 žmonių.
Konferencijų centre sumontuota moderni garso įranga užtikrina nepriekaištingą konferencijoms, koncertams ar kino
filmų peržiūrai reikalingą garsą. Indukcinės kilpos garso sistema leidžia renginiuose dalyvauti ir žmonėms, turintiems
klausos sutrikimų, o sceninio apšvietimo
sistema padeda sukurti norimą nuotaiką.

Renginiams siūloma sinchroninio vertimo
sistema, aukštos kokybės vaizdo technika.
Dalyvių komfortą užtikrina moderni kondicionavimo ir vėdinimo sistema.
Čia pat esančiame jaukiame restorane
galima rengti dalyvių pietus, kavos pertraukėles, furšetus. Prireikus „Grand SPA
Lietuva“ patalkins organizuojant renginį:
pasirūpins dalyvių registracija, informacinių technologijų priežiūra, įrašys renginį.
„Grand SPA Lietuva“ kompleksas yra
vieta, kur darbiniai susitikimai, seminarai,
konferencijos idealiai dera su poilsiu bei
sveikatinimu, mat į konferencijų centrą
pateksite tiesiai iš kompleksui priklausančių viešbučių, gydyklos ir vandens parko.
Taigi čia viską rasite vienoje vietoje: ir nakvynę, ir maitinimą, ir vietą renginiams, ir
nepakartojamus SPA malonumus bei kitas
pramogas. Tai puiki galimybė nustebinti,
sužavėti savo partnerius, kolegas.
Bene daugiausiai lankytojų pritraukia

80

Nuotraukoje viršuje – šiuolaikiškai įrengtas „Grand SPA Lietuva“ konferencijų centras

Centro konferencijų salės skirtos ir mažesnėms, ir didesnėms žmonių grupėms
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SVEIKATOS CENTRAS „SPA VILNIUS SANA“

Sveikatos centras
„SPA Vilnius SANA“

Erdvios ir moderniai įrengtos konferencijų salės

vandens parkas su plaukimo ir jūros bangų
baseinais, kriokliais ir kitomis atrakcijomis.
Taip pat kompleksui priklauso diagnostikos ir odontologijos klinikos, viešbučiai
„Lietuva“, „Druskininkai“ ir „Dzūkija“.
Komplekso svečiai noriai lankosi laisvalaikio klube „Sūkurys“, kuriame galima žaisti
lauko tenisą, boulingą, biliardą.
Jei panorėsite užkąsti – rinkitės net iš
šešių kavinių bei restoranų. Panoraminiame restorane „4 vėjai“ pasimėgausite ne
tik gurmanišku maistu, bet ir nuostabiais
Druskininkų vaizdais. Po pramogų vandens parke užsukite į SPA kavinę, kurioje –
didžiausias Druskininkuose sriubų ir blynų
pasirinkimas. Šioje kavinėje patiekalą galite susikurti patys – tokį, kokio tuo metu
labiausiai norisi! Subtilaus interjero „Fito“

bare užsisakykite garsiųjų etnografės, habilituotos gamtos mokslų daktarės, gydytojos žolininkės Eugenijos Šimkūnaitės
(1920–1996) vaistažolių kokteilių, šviežiai
spaustų sulčių, arbatos ar kvapnios kavos
bei mineralinio vandens iš šalia esančios
mineralinio vandens biuvetės.

Sveikatos centras „SPA Vilnius SANA“
K. Dineikos g. 1, Druskininkai
Tel. +370 313 53 811, +370 313 59 160
El. p. info@spa-vilnius.lt
www.spa-vilnius.lt
I–VII 8.00–22.00 val.

Druskininkų autobusų stotis
Gardino g. 1, Druskininkai
 ~200 m
Druskininkų turizmo ir verslo
informacijos centras
M. K. Čiurlionio g. 65
Tel. +370 313 51 777
El. p. information@druskininkai.lt
www.info.druskininkai.lt
 ~800 m

Jaukus restoranas „4 vėjai“

Kiti lankytini objektai Druskininkuose:
•
•
•
•
•
•

„One“ nuotykių parkas ant Nemuno upės kranto, Maironio g.
Antano Česnulio skulptūrų ir poilsio parkas, Naujasodės k.
Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59
Laisvalaikio klubas „Sūkurys“, M. K. Čiurlionio g. 51
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35
Vytauto Kazimiero Jonyno galerija, M. K. Čiurlionio g. 41
0m
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Nuotraukoje viršuje – Druskininkų centre įsikūręs modernus sveikatos centras „SPA Vilnius SANA“
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SVEIKATOS CENTRAS „SPA VILNIUS SANA“
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Projektas
„SPA Vilnius SANA“ naujų paslaugų kūrimas ir SPA centro infrastruktūros plėtra
Skirtas finansavimas
2,07 mln. Lt

Gydomojo purvo procedūra

M

odernus sveikatos centras „SPA
Vilnius SANA“ įsikūręs pačiame
Druskininkų centre, buvusioje sanatorijoje „Vilnius“. Jis iki šiol saugo senąsias kurortinio gydymo tradicijas: procedūras su
mineraliniu vandeniu, gydomuoju purvu,
kineziterapija ir vertikaliosiomis voniomis.
2009 m. sveikatinimo ir poilsio centras
„SPA Vilnius SANA“ pripažintas geriausiu
sveikatinimo paslaugas teikiančiu centru
visoje Rytų Europoje, jam suteiktas „EUROPESPA med“ kokybės sertifikatas.
Didžiausias „SPA Vilnius SANA“ turtas
yra šalia esantis mineralinio vandens šaltinis, iš kurio tiesiai į šį sveikatos centrą teka
aukštos mineralizacijos vanduo. Daug gydomųjų savybių turintis mineralinis vanduo ir gydomasis purvas niekuo nenusileidžia garsiausioms Europos versmėms.
Šiandieną „SPA Vilnius SANA“ siūloma
daugiau kaip 370 gydymo ir sveikatinimo procedūrų. Tai mineralinio vandens ir

gydomojo purvo procedūros, įvairūs gydomieji ir atpalaiduojamieji masažai, pasaulyje pagarsėjusios senosios Druskininkų
kurortologijos procedūros ir metodikos,
kūno ir veido puoselėjimo procedūros.
ES struktūrinių fondų parama padėjo
išplėsti SPA paslaugų spektrą netradicinėmis naujovėmis. Ji panaudota įkurti relaksacijos, gintaro ir muzikos terapijos kambarius. Unikalią gintaro ir muzikos terapiją
sukūrė šio centro darbuotojai, padedami
mokslininkų.
Sveikatos centre dirba patyrę gydytojai,
kurie Jus pakonsultuos, pagal negalavimų
pobūdį ar asmeninius poreikius parinks
gydymo ar sveikatinimo programas, stebės jų poveikį Jūsų organizmui, bendrai
savijautai ir nuotaikai.
Apsilankius sveikatos centre į Jūsų gyvenimą sugrįš pojūčių ir dvasios harmonija.
Muzikos, spalvų ir kvapų terapija suaktyvins regos, klausos ir nosies receptorius, o

Ramybės ir atsipalaidavimo oazė

gydomosios vonios bei sveikas delikatesinis maistas atgaivins skonio pojūčius ir
odos išvaizdą. SPA procedūros nuostabiai
pagerins savijautą, padidins energiją, išvalys galvą nuo sunkių minčių ir paaštrins
protą – pasijusite stipresni, gražesni, labiau pasitikintys savimi, protingesni, kupini optimizmo ir ryžto.
„SPA Vilnius SANA“ – tai ne tik sveikatos
gerinimo centras su mineralinio vandens

procedūromis, gydomosiomis ir sveikatos
gerinimo programomis, bet ir 4 žvaigždučių viešbutis, SPA baras su specialiu SPA
meniu, restoranas, laisvalaikio centras su
boulingu, smiginiu ir kavine, žiemos sodas
bei didelis konferencijų centras – visa tai
po vienu stogu. Centro pasididžiavimas ir
svečių džiaugsmas – 18 m ilgio mineralinio
vandens baseinas, pripildomas iš nuosavo
šaltinio.

Sveikatos gerinimo centre didelė vandens procedūrų ir SPA paslaugų įvairovė

Kiti lankytini objektai Druskininkuose:
• „Snow Arena“, Nemuno kel. 2, Mizarų k.
• Antano Česnulio skulptūrų ir poilsio parkas, Naujasodės k.
• Žako Lipšico (Jaques Lipchitz) Druskininkų skulptūrų parkas, Maironio g. 16
„SPA Vilnius SANA“ darbuotojai, padedami mokslininkų, sukūrė unikalią gintaro ir muzikos terapiją
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„DRAUGYS TĖS“ SANATORI JA

„Draugystės“ sanatorija
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Projektas
Uždarosios akcinės bendrovės „Draugystės sanatorija“ modernizavimas ir vilos
„Kolonada“ rekonstrukcija
Skirtas finansavimas
2,06 mln. Lt

Moderniai atnaujinta vila „Kolonada“ kviečia praleisti
laiką malonioje aplinkoje

J
„Draugystės“ sanatorija
V. Krėvės g. 28, Druskininkai
Tel. +370 313 53 132
El. p. info@draugyste.lt
www.draugyste.lt
Sanatorijos registratūra
I–VII 08.00–20.00 val.

0m

Druskininkų autobusų stotis
Gardino g. 1, Druskininkai
 ~1 km
Druskininkų turizmo ir verslo
informacijos centras
M. K. Čiurlionio g. 65
Tel. +370 313 51 777
El. p. information@druskininkai.lt
www.info.druskininkai.lt
 ~700 m

au penktąjį dešimtmetį skaičiuojanti
„Draugystės“ sanatorija – puikus ilgamečių tradicijų ir pažangiausių medicinos
bei SPA naujovių derinys, tikra sveikatos,
poilsio ir grožio oazė.
Šios sanatorijos specializacija – nervų,
kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo sistemos ligų, judamojo-atramos aparato
pažeidimų, jonizuojančios spinduliuotės
poveikio sukeltų ligų gydymas. Čia dirba
17 aukščiausios ir pirmos kvalifikacinės
kategorijos gydytojų komanda, 11 kineziterapeutų ir ergoterapeutų, 35 medicinos
slaugytojos ir masažuotojos.
„Draugystėje“ pasirinksite labiausiai
savo poreikius atitinkančią programą:
standartinio gydymo, sanatorinio-kurotinio gydymo, liekninimo ir organizmo valymo, streso mažinimo. O galbūt

pasimėgausite sveikatingumo ir grožio
centro „Afroditė“ SPA procedūromis, paplaukiosite mineralinio vandens baseine,
pagulėsite sūkurinėje vonioje.
„Draugystėje“ tiesiog būtina išbandyti
ajurvedinius masažus, kurie atpalaiduoja,
gerina nuotaiką, mažina nuovargį ir skausmą, grąžina kūnui jaunystę ir stangrumą.
Po masažo pasilepinkite įvairiomis kaukėmis: savaime įkaistančia kauke, kuri
pašalins iš organizmo šlakus ir gerokai
aptirpdys celiulitą, veido valomosiomis ir
maitinamosiomis kaukėmis, po kurių veidas tiesiog sušvytės, pėdų kauke, po kurios
kojos taps lengvutės it plunksnos.
Sanatorija „Draugystė“ nuolat stengiasi užimti sveikatinimo lyderės pozicijas,
teikti savo klientams aukščiausio lygio
paslaugas. Tam ji pasitelkia ES struktūrinę

80

Nuotraukoje viršuje – „Draugystės“ sanatorijos kompleksui priklausanti prabangi vila „Kolonada“

Išskirtinio dizaino kavinėje-galerijoje „Mūza“ eksponuojami Lietuvos menininkų darbai
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VI JŪNĖLĖS PARKAS DRUSKININKUOSE

Vijūnėlės parkas
Druskininkuose
Ištaigingi „Draugystės“ sanatorijos centriniai rūmai

paramą. Už jos lėšas prieš keletą metų
restauruotas sanatorijos kompleksui priklausantis viešbutis-vila „Vingis“, kiek
vėliau renovuotas pagrindinis sanatorijos
pastatas: suremontuotas fasadas, pakeisti
langai bei stogo danga, atnaujinti kambariai. Pietinėje sanatorijos teritorijos dalyje
įrengtas lauko baseinas su povandeninio
masažo srovėmis, kaskadomis bei saulės
vonių zonomis, sutvarkyti sporto aikštynai, įrengti du lauko teniso kortai.
2011 m. ES struktūrinių fondų lėšomis
atnaujinta ir vila „Kolonada“ kviečia apsistoti jaukiuose, moderniuose, meniškai
apipavidalintuose kambariuose. Jei net
ir ilsėdamiesi nenorite atitrūkti nuo reikalų, tai bus nesunku – kambariuose yra
interneto, telefono ryšys. O jei sumanėte
tiesiog patinginiauti ir pasivartyti lovoje,

įsijunkite televizorių – tarp daugybės kabelinės televizijos kanalų tikrai rasite Jums
įdomų.
Viloje įvairių specializacijų gydytojai,
kineziterapijos ir masažo specialistai priims Jus puikiai įrengtuose kabinetuose.
Įgyvendinant ES projektą įdiegta moderni sanatorijos veiklos valdymo sistema,
kuri leidžia efektyviai planuoti klientų
apgyvendinimą, procedūrų laikus, greitai
sukurti klientų poreikius atitinkančius paslaugų paketus.
Vilos „Kolonada“ kavinė-galerija „Mūza“ garsėja išskirtiniu dizainu ir bene gardžiausia kava Druskininkuose. Ją gurkšnodami pasigrožėkite talentingų Lietuvos
menininkų mažosios skulptūros ir fotografijos darbais.

Vijūnėlės parkas Druskininkuose
Šalia M. K. Čiurlionio g., tarp Vijūnėlės
tvenkinio ir Druskonio ežero
Druskininkų autobusų stotis
Gardino g. 1, Druskininkai
 ~1 km

Druskininkų turizmo ir verslo
informacijos centras
M. K. Čiurlionio g. 65
Tel. +370 313 51 777
El. p. information@druskininkai.lt
www.info.druskininkai.lt
 ~800 m

Jūsų laukia jaukūs kambariai ir profesionalus aptarnavimas

Kiti lankytini objektai Druskininkuose:
• Druskos ir medžio darbai skulptoriaus Tauro Česnulevičiaus sodyboje,
Smiltynų g. 9, Ratnyčia
• Galerija „Sofa“, Vilniaus a. 10
• Mažoji galerija, M. K. Čiurlionio g. 37

0m
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Nuotraukoje viršuje – viena gražiausių Druskininkų kurorto vietų – Vijūnėlės parkas
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UŽDARAS SLIDINĖJIMO KOMPLEKSAS „SN OW ARENA“

Projektas
Vijūnėlės parko atnaujinimas
Skirtas finansavimas
1,4 mln. Lt

Vijūnėlės parkas – viena patraukliausių kurorto pasivaikščiojimo vietų

K

Uždaras slidinėjimo
kompleksas
„Snow Arena“

paplūdimys. Besimaudančiųjų patogumui
įrengtos persirengimo kabinos, dušai. Čia
poilsiaujančiųjų saugumu rūpinasi naujame poste budintys gelbėtojai.
Kol mažieji užsiėmę smėlio pilių statyba
naujose žaidimų dėžėse ir aktyvesnių žaidimų erdvėse, suaugusieji laiką leisti gali
dviejose tinklinio aikštelėse.
Netoliese privačiomis lėšomis įrengtoje
vasaros kavinėje šeimininkai svečiams siūlo pasivaišinti šviežios žuvies patiekalais.
Pietaujant akis galima paganyti į tvenkinyje purslais besitaškantį fontaną.
Vakarinėje ir šiaurinėje tvenkinio pakrantėse pastatyti net dešimt medinių lieptų.
Ant jų ypač pamėgo laiką leisti vaikai.
Atnaujintame parke laukiami ir ratuoti
lankytojai. Jiems įrengtos naujos 4,5 km
ilgio dviračių trasos.

Švenčių dienomis slidinėjimo trasų
darbo laikas keičiasi. Daugiau
informacijos rasite www.snowarena.lt

Uždaras slidinėjimo kompleksas „Snow Arena“
Nemuno kel. 2, Mizarų k., Druskininkai
„Snow Arenos“ bilietų kasos ir informacija
Tel. +370 313 69 699, +370 615 35 415
El. p. registratura@snowarena.lt
www.snowarena.lt

Druskininkų autobusų stotis
Gardino g. 1, Druskininkai
 ~7,5 km

Slidinėjimo trasos
I 12.00–21.00 val.
II–IV 1 2.00–22.00 val.
V 1 2.00–23.00 val.
VI 10.00–23.00 val.
VII 10.00–21.00 val.
Lazd
i ja

Alytus

urortas gydo ne tik kūną, bet ir sielą, –
nepriekaištingai sutvarkytas miestas
suteikia poilsį akims bei protui. Todėl svečiai neretai Druskininkus lygina su išpuoselėtais Šveicarijos kurortų parkais. Jiems
tokį įspūdį padeda sukurti ir kurorto centre, tarp dviejų gražiausių vandens telkinių – Druskonio ežerėlio ir Vijūnėlės tvenkinio – neseniai už ES lėšas rekonstruotas
Vijūnėlės parkas – viena patraukliausių
Druskininkų pasivaikščiojimo vietų.
Žengdamas vingiuotais šio parko takeliais gali stebėti, kaip tarsi teatre vieną po
kito keičia vis nauji vaizdai: vaivorykštės
spalvomis žaižaruojančius gėlynus kaskadomis krintančios krūmų ir medžių šakos,
o šiuos – ežerėlių vandenyje atsispindintys
debesys, kol galiausiai prieš akis iškyla išraiškinga besikaunančių avinų skulptūra.
Pavasarį parke sužysta 130 tūkstančių
narcizų jūra. Geltonąjį sapną papildo šalia
pėsčiųjų tako, skiriančio Druskonio ežerą ir
Vijūnėlės tvenkinį, augančių 20 sakurų – japoniškų vyšnių – žiedai. Tokiu vaizdu malonu pasigėrėti prisėdus ant šiuolaikiškų, itin
derančių prie parko kraštovaizdžio, suoliukų. O kai užklumpa tamsa, parką viena po
kitos užplūsta romantiškos žibintų šviesos.
Vasarą rytinėje Vijūnėlės tvenkinio
pakrantėje lankytojų laukia išplėstas
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Druskininkų turizmo ir verslo
informacijos centras
M. K. Čiurlionio g. 65
Tel. +370 313 51 777
El. p. information@druskininkai.lt
www.info.druskininkai.lt
 ~8 km
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s
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Žydinčių narcizų jūra parke

Kiti lankytini objektai Druskininkuose:
DRUSKININKAI

RU
SI J
A

Druskininkų stačiatikių cerkvė, Laisvės a. 2
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia, Fonbergo g. 15
Grūto parkas, Grūtas
Laisvalaikio ir pramogų centras, Vilniaus al. 13-1
Miško muziejus „Girios aidas“, M. K. Čiurlionio g. 102
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Nuotraukoje viršuje – „Snow Arena“ – pirmasis visus metus veikiantis žiemos pramogų kompleksas Baltijos šalyse
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UŽDARAS SLIDINĖJIMO KOMPLEKSAS „SN OW ARENA“
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Projektas
Druskininkų uždarų kalnų slidinėjimo trasų su dirbtine sniego danga įrengimas
Skirtas finansavimas
39,9 mln. Lt

U

ž ES struktūrinių fondų paramos lėšas
2011 m. Druskininkuose pastatytas
uždaras slidinėjimo kompleksas „Snow
Arena“ – unikalus žiemos pramogų objektas, kokio nėra net tūkstančio kilometrų
spinduliu. Vos atsidaręs jis tapo vienu svarbiausių Druskininkų traukos objektų. Per
pirmuosius savo veiklos metus „Snow Arena“ sulaukė net 0,5 mln. lankytojų iš beveik
visos Europos ir tokių tolimų kraštų kaip
Jungtiniai Arabų Emyratai, Pietų Amerika.
Ši visus metus veikianti slidinėjimo
arena – viena naujausių, moderniausių
pasaulyje. Ją palankiai įvertino ne tik mėgėjai slidininkai bei snieglentininkai, bet ir
profesionalai – čia nuolat treniruojasi 5–7
įvairių kaimyninių šalių komandos, kurios
ruošiasi 2014 m. Sočyje (Rusija) vyksiančioms žiemos olimpinėms žaidynėms.

Arenoje ne tik pramogauja žiemos sporto mėgėjai, bet
ir treniruojasi profesionalūs sportininkai

Šalia Druskininkų išdygusi didžiulė žiemos pramogų arena jau tapo pamėgta laisvalaikio praleidimo vieta

Arenoje vyksta figūrinio slidinėjimo,
snieglenčių sporto renginiai. Ji turi Tarptautinės slidinėjimo federacijos išduotą
sertifikatą, kuris suteikia teisę rengti tarptautines varžybas.
„Snow Arenos“ kalnų aukštis – iki 66 m,
nuolydis – iki 25 proc. Trasų plotis – nuo
53 m iki 63 m. Kalnų slidininkų čia laukia
patogi 150 m ilgio pradedančiųjų ir 460 m
ilgio pagrindinė slidinėjimo trasa.
Snieglentininkams skirta atskira zona –
šiuo metu didžiausias pasaulyje uždarų
trasų sniego parkas su 13 figūrų. Kad jos
snieglentininkams nenusibostų ir kiekvieną kartą atvykus lauktų maloni staigmena – jos kas mėnesį keičiamos.
Žiemą, kai temperatūra lauke nukrinta
iki –3, atidaroma 640 m ilgio lauko trasa.Visais metų laikais – nesvarbu, ar lauke

spigina karštis, ar spaudžia šaltukas – arenos viduje maloni – 2–3 °C temperatūra.
Pasak „Snow Arenos“ lankytojų, didžiausi jos privalumai, kad čia viskas nauja, ją
kuriant naudotos šiuolaikiškos technologijos, sniegas gaminamas be jokių cheminių
priedų, joje puikios sąlygos ir pirmąjį kartą
atsistojusiems ant slidžių ar snieglentės, ir
patyrusiems slidininkams bei snieglentininkams – kiekvienas gali pasirinkti atkarpą
pagal savo jėgas. Net didžiausio piko metu
arenoje netenka stovėti eilėse prie keltuvų – modernūs šveicariški keltuvai per valandą pakelia po 2 tūkst. žmonių.
Atvykę į „Snow Areną“ rasite viską, ko
reikia slidinėjimui ar snieglenčių sportui.
Nuomos punkte gausite naujausią įrangą
bei aprangą, visus reikalingus aksesuarus.
Jei nemokate slidinėti ar čiuožti snieglente,

Slidinėjimo arena yra viena naujausių ir moderniausių ne tik Baltijos šalyse, bet ir pasaulyje

taip pat ne bėda – Jums padės slidinėjimo
mokyklos „DruSkiSchool“ instruktoriai.
Išalkę po aktyvių pramogų neskubėkite
išvykti iš „Snow Arenos“ – komplekse veikia net 8 kavinės bei restoranai. Ypač įspūdingas 50 m aukštyje įsikūręs restoranas
„Aero Gallery“, pro kurio langus atsiveria
nuostabūs pušynais apaugę Nemuno vingiai. Slidinėjimo trasų viršuje aplankykite
vienintelį Baltijos šalyse ledo barą, kur iš
ledo pagaminta beveik viskas: nuo suolų,
stalų iki stikliukų ir žvakidžių.
„Snow Arena“ stengiasi, kad visi jos klientai čia smagiai praleistų laisvalaikį. Jei
nenorite ar negalite slidinėti, išbandykite
sniego padangas – jas ypač mėgsta jaunimas, trokštantis aštrių pojūčių. Iš anksto
susitarus galima surengti pasivažinėjimą
šunų kinkiniais ar romantišką fotosesiją

Arenoje pramogauti gali ir mažieji
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LIŠKIAVOS BAŽNYČIOS IR VIENUOLYN O ANSAMBLIS
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Liškiavos bažnyčios ir
vienuolyno ansamblis

Pavargę ar išalkę galite apsilankyti „Snow Arena“ restoranuose ir baruose

sniege. Kol tėveliai slidinės, jų mažyliai puikiai praleis laiką pramogų parke
„DruFunPark“. Nors jo tema – žiemos

pramogos, čia šilta ir jauku, o svarbiausia – saugu, nes vaikus prižiūri rūpestingos
auklės.
Liškiavos bažnyčios ir vienuolyno ansamblis
Liškiava, Varėnos r.
Tel. +370 310 44 210, +370 610 66844
El. p. lkc@liskiava.lt
www.liskiava.lt

Bilietų kaina:
Bilietų ir įrangos nuomos kainas rasite www.snowarena.lt

II–VII 10.00–12.00 val. ir 14.00–16.00 val.
Galima užsisakyti gidą tel. +370 671 88 644

Kiti lankytini objektai Druskininkuose:
•
•
•
•
•
•
•

„Draugystės“ sanatorija, Krėvės g. 7
„Eglės“ sanatorija, Eglės g. 1
„Grand SPA Lietuva“, V. Kudirkos g. 45
„SPA Vilnius SANA“, K. Dineikos g. 1
Druskininkų gydykla, Vilniaus al. 11
Druskininkų vandens parkas, Vilniaus al. 13
Sveikatos ir grožio centras „Afroditė“, V. Krėvės g. 7

0 km

Vienas iš restoranų įrengtas 50 m aukštyje: nuo jo terasos atsiveria kvapą gniaužiantis Druskininkų kraštovaizdis

Druskininkų autobusų stotis
Gardino g. 1, Druskininkai
 ~12 km
Druskininkų turizmo ir verslo
informacijos centras
Gardino g. 3, Druskininkai
Tel. +370 313 60 800
El. p. information@druskininkai.lt
www.info.druskininkai.lt
 ~12 km

2

Nuotraukoje viršuje – Švč. Trejybės bažnyčios ir dominikonų vienuolyno pastatų kompleksas
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LIŠKIAVOS BAŽNYČIOS IR VIENUOLYN O ANSAMBLIS
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Projektas
Liškiavos XVII a. architektūrinio ansamblio dalies – buvusios šeimyntrobės (ūkinio pastato) atkūrimas bei pritaikymas
VšĮ Liškiavos kultūros centro reikmėms
Skirtas finansavimas
3,19 mln. Lt

Restauruotoje Liškiavos vienuolyno šeimyntrobėje
vyksta įvairūs renginiai

K

airiajame Nemuno krante įsikūrusi
Liškiava – sena gyvenvietė, galinti didžiuotis savo turtinga istorija. Šiose
apylinkėse žmonės gyveno jau II tūkstantmetyje pr. Kr., o rašytiniuose šaltiniuose
gyvenvietė minima nuo 1044 metų.
Turistus į Liškiavą traukia ne vienas
objektas: įspūdingas piliakalnis su XV a.
pilies bokšto liekanomis, Bažnyčios kalnas, ant kurio stovėjo pirmoji XV a. bažnyčia, mitologiniai akmenys. Bet daugiausiai žmonių atvažiuoja pasigrožėti
Lietuvos vėlyvojo baroko šedevru – Liškiavos XVII a. pabaigos architektūriniu
ansambliu. Šį ansamblį sudaro puošni
Švenčiausiosios Trejybės bažnyčia, buvęs
dominikonų vienuolynas, ūkinis pastatas. Šventorių juosia XVIII a. tvora, jame
stovi XIX a. varpinė, paminklinis stulpas
su šv. Agotos skulptūra. Bažnyčios viduje – daug XVII–XX a. dailės paminklų,
7 baroko ir rokoko stiliaus altoriai, seni

autentiški suolai su medžio inkrustacijomis, ją puošia italų dailininkų tapytos
freskos.
Ansamblis žavi lankytojus iš viso pasaulio ne tik tobulomis pastatų formomis, čia
saugomomis meno vertybėmis, bet ir be
galo gražia apylinkių gamta – jis įsikūręs
itin vaizdingame Nemuno vingyje. Ypač
įspūdingai jis atrodo, jei į Liškiavą atvykstama garlaiviu iš Druskininkų.
Liškiavoje gyvenęs didikas Jurgis Kosyla 1697 m. savo turtą ir Liškiavos žemes
testamentu užrašė vienuoliams dominikonams su sąlyga, kad jie čia pastatys
Švenčiausios Trejybės garbei skirtą bažnyčią bei įkurs vienuolyną. Vienuoliai jo valią
įvykdė, tačiau savo sukurtame nuostabiame ansamblyje šeimininkavo neilgai. Tuo
metu Lietuvą valdęs Rusijos caras draudė
į vienuolyną priimti naujokus, tad netrukus ordinas sunyko. 1813 m. mirė paskutinis Liškiavos dominikonas.

Liškiavos bažnyčios ir vienuolyno ansamblis saulėtą žiemos dieną

Vienuolyno pastatai su bažnyčia buvo
perduoti parapijai. Po Pirmojo pasaulinio
karo čia veikė valsčiaus centras, paštas, parduotuvės ir kelios kitos įstaigos, 1939 m.
įkurta turizmo stotis, į kurią atvykdavo
turistinės grupės iš užsienio. Taigi Liškiava
buvo savotiškas kurortas.
1997 m. Švenčiausiosios Trejybės bažnyčia buvo restauruota. Bažnyčioje yra

Vakare akį traukia apšviestas įspūdingas XVII a. pabaigos Liškiavos architektūrinis ansamblis

XVII–XX a. liturginio meno ekspozicija,
o jos rūsyje galima pamatyti XVIII a. vienuolių dominikonų laidojimo vietas su
palaikais.
1998 m. ansamblį perėmė Liškiavos
kultūros centras, kuris ne tik rūpinasi jo
išsaugojimu, gražinimu, bet ir priima turistus, organizuoja ekskursijas, parodas,
įvairius kultūrinius bei švietėjiškus renginius. Buvusiame vienuolyne rengiamos
konferencijos, įsikūrę svečių namai, teikiamos maitinimo paslaugos, yra pirtis,
baseinas.
Ansamblis ir toliau puoselėjamas, siekiant jį padaryti patraukliu turistų traukos
objektu. ES struktūrinių fondų lėšomis atkurtas ansamblio ūkinis pastatas – buvusi
šeimyntrobė. Čia įrengta renginių salė,
virtuvė, kuri naudojama įgyvendinant
kulinarinio paveldo projektus, kambariai
piligrimams.

Kiti lankytini objektai Varėnos rajone:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bažnyčios šventoriuje stovi Šv. Agotos skulptūra

„Lino kelio“ ekspozicija, Subartonių k.
Akmuo su jaučio pėda ir Raganų akmuo, Liškiava
Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės lankytojų centras, Vilniaus g. 3, Merkinė
Liškiavos piliakalnis, Liškiava
Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus, S. Dariaus ir S. Girėno a. 1, Merkinė
Merkinės piliakalnis su papiliu, Merkinė
Rašytojo Vinco Krėvės-Mickevičiaus namas-muziejus, Subartonių k.
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, V. Sladkevičiaus g. 10, Merkinė
Totorių etnokultūrinis buities muziejus, Subartonių k.
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Alytaus sporto ir
rekreacijos centras
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Projektas
Daugiafunkcinis pramogų ir sporto kompleksas
Dviračių ir pėsčiųjų takų išplėtimas Alytaus mieste
Skirtas finansavimas
10,8 mln. Lt
Krepšinio salėje treniruojasi gabūs jaunieji krepšininkai

V

Alytaus sporto ir rekreacijos centras
Naujoji g. 52, Alytus
Tel. +370 315 37 622
El. p. centras@asrc.lt
www.asrc.lt

Alytaus turizmo informacijos centras
Rotušės a. 14A, Alytus
Tel. +370 315 52 010
El. p. info@alytus-tourism.lt
www.alytus-tourism.lt

Dviračių ir pėsčiųjų takai
nuo Lietuvos tūkstantmečio tilto
iki Sanatorijos miško

0m

aizdingoje Nemuno kilpoje įsikūręs
Alytus – miestas parke. Žalumas,
vaizdingos kalvos, čia pat tekantis Nemunas lėmė, kad tarpukariu (nuo 1932 m.
iki Antrojo pasaulinio karo) jis buvo populiarus kurortas. Ilgainiui Alytus kurorto
statuso neteko, bet graži gamta, audringą
krašto istoriją menantys objektai niekur
nedingo – jie saugomi, puoselėjami, todėl
auga ir turistų susidomėjimas jais.
Alytus – puikus miestas aktyvų poilsį
gamtoje mėgstantiems žmonėms. Pačiame mieste veši įstabaus reljefo 452 ha
ploto Vidzgirio miškas. Jame augančius
retus ir didelę botaninę vertę turinčius
augalus pamatysite keliaudami ekologiniu pažintiniu taku, apylinkes apžvelgsite

150

Nuotraukoje viršuje – daugiafunkcis pramogų ir sporto kompleksas Alytuje

Centre įrengtas olimpinius standartus atitinkantis baseinas

užkopę į įspūdingą Radžiūnų piliakalnį,
nepakartojamų įspūdžių patirsite šalia piliakalnio įsikūrusiame „Tarzanijos“ nuotykių parke. Be Vidzgirio miško, mieste yra
ir keletas parkų: Miesto sodas, Kurorto ir
Jaunimo parkai, ąžuoliukų parkas „Kabulo
ašara“, „Drevinuko“ skulptūrų parkas, Likiškių ir Gulbynės parkai. Vaikščiodami po
juos mėgausitės ne tik nuostabia Dzūkijos
gamta, bet ir joje harmoningai įkomponuotomis skulptūromis – jų mieste ir jo
parkuose itin gausu.
Paprastai aktyvūs turistai, lankydamiesi Alytuje, užsuka ir į Alytaus sporto ir rekreacijos centrą – net 15 tūkst.
kv. m užimantį modernų daugiafunkcį
pramogų ir sporto kompleksą, neseniai
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Atnaujintas miesto stadionas itin mėgstamas gyventojų, čia vyksta sporto renginiai, varžybos

Keliaudami naujai įrengtu taku pasigrožėsite ne tik čia pat tekančiu Nemunu, bet ir susipažinsite su miestu

atnaujintą ES struktūrinės paramos lėšomis. Tai vienas didžiausių sporto centrų
Lietuvoje ir didžiausias sporto kompleksas Pietų Lietuvoje.
Šio centro pasididžiavimas – olimpinius
standartus atitinkantis baseinas. Kol kas
tai geriausias ir didžiausias plaukimo baseinas Lietuvoje, tinkamas aukščiausio lygio tarptautinėms plaukimo, penkiakovės,
vandensvydžio varžyboms. Alytiškiai netruko įvertinti ne tik puikų baseiną, bet ir
šalia jo įrengtą modernų pirčių kompleksą.
Centro arenoje, taip pat rekonstruotoje už ES struktūrinės paramos lėšas,

bazėmis ir susipažinti su Alytumi, jo istorija, gamtovaizdžiu.
Arena skaičiais
• Bendras arenos plotas – daugiau kaip
5 000 m2.
• Sėdimų vietų skaičius – 5 000.

Alytaus dviratininkai

telpa daugiau nei 5 tūkst. žiūrovų. Atskyrus erdves, vienu metu joje gali vykti net keletas sporto, pramoginių ar
kitokių renginių. Bene reikšmingiausias
ir didžiausias Alytaus arenos įvykis –
2011 m. Europos vyrų krepšinio čempionato C pogrupio varžybos.
Alytaus sporto ir rekreacijos centre
veiklos netruks daugelio sporto šakų mėgėjams. Jame galima užsiimti baidarių ir
kanojų irklavimu, boksu, dviračių sportu,
dziudo, futbolu, krepšiniu, lengvąja atletika, tinkliniu, šachmatais. Yra pneumatinio
šaudymo tiras, kulkinio šaudymo šaudykla,
nestandartinio dydžio lengvosios atletikos
maniežas, lengvojo kultūrizmo treniruoklių
salė, šokių studija, bušido ir aikido salės.
Alytaus sporto ir rekreacijos centrui
priklauso ir miesto stadionas, kuriame
įrengtos šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios tribūnos 4 tūkst. žiūrovų. Teniso
mėgėjus net iš kitų miestų atvilioja 4 atnaujinti teniso kortai.
Alytaus sporto ir rekreacijos centras sudaro galimybes Europos ir pasaulio sporto meistrams pasinaudoti miesto sporto

N

eformaliai vadinamoje etnografinio
Dzūkijos regiono sostinėje buvo
praplėstas dviračių ir pėsčiųjų takų tinklas.
Takas driekiasi nuo vos prieš keletą metų
pastatyto Lietuvos tūkstantmečio tilto
per Nemuną iki pat Sanatorijos miško.
Keliaudami šiais Nemuno pakrantėmis

Takas prasideda prie Lietuvos tūkstantmečio tilto
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vingiuojančiais takais, miesto lankytojai
gali mėgautis nuostabiu apylinkių kraštovaizdžiu, atsipalaiduoti gamtos prieglobstyje, pasigrožėti pačiu Nemunu. Kelionei
įvairovės teikia netoliese išlikę kultūros ir
urbanistikos paveldo objektai – legendomis apipintas jau minėtas Alytaus piliakalnis, XX a. pradžios sinagoga, geležinkelio
pylimas.
Keliautojams, vandens turistams ir
miesto bendruomenei įrengtos aktyviam ir pasyviam poilsiui skirtos zonos –
poilsio aikštelės, paplūdimys, vaikų žaidimų aikštelės.
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Projektas
Rekreacinės teritorijos įrengimas Dauguose
Skirtas finansavimas
0,74 mln. Lt

Naujai įrengta krepšinio aikštelė

D

Daugų miestas
Alytaus r. savivaldybės teritorija,
~ 22 km į rytus nuo Alytaus

0 km

Alytaus turizmo informacijos centras
Rotušės a. 14A, Alytus
Tel. +370 315 52 010
El. p. info@alytus-tourism.lt
www.alytus-tourism.lt

zūkijoje, netoli Alytaus, įsikūrę Daugai – nuostabi vieta poilsiui. Tai ežerų
supamas ir ramybe dvelkiantis miestas, jo
apylinkėse yra apie 12 ežerų, kurių didžiausias ir giliausias – Didžiulio (arba Daugų)
ežeras. Vingiuotos ežero pakrantės, pusiasaliai, įlankos, nedidelės apskritos salos – tikra atgaiva tiek norintiesiems ramiai
pailsėti, tiek žūklės ir vandens pramogų
mėgėjams.
Daugai – viena seniausių vietovių Lietuvoje – pirmą kartą kryžiuočių kronikose
paminėti dar 1384 m. Vietovę supantys
ežerai apipinti legendų ir pasakojimų – padavimai sako, kad savo vardą Daugai gavo
dėl nepaprastos gausybės jau Mindaugo
laikais buvusių sodybų, girių, kuriose knibždėte knibždėjo įvairių žvėrių ir paukščių.
Pasakojama, jog palaukėse driekėsi derlingos žemės, o pačiame šių šimtamečių
girių viduryje tyvuliavo gilus ir žuvingas

1

Nuotraukoje viršuje – Daugų kraštas garsėja ežerais

Daugų ežerą kviečiama apžiūrėti ir baidarėmis

Atsinaujinusi Daugų Dievo apvaizdos bažnyčia turi modifikuotų gotikos, klasicizmo ir baroko stiliaus bruožų

ežeras – visko čia buvo labai daug. Vėliau
šiose vietose įkurtas ir dvaras.
XIV–XV a. Dauguose stovėjo valdovų
medžioklės pilis, buvo įkurtas žvėrynas. Kunigaikščio Vytauto laikais Dauguose buvo
Lietuvos didžiojo kunigaikščio rezidencija. Čia jis dažnai užsukdavo pamedžioti ir
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Lazdijų hipodromas

Aktyvų poilsį mėgstantys miesto gyventojai ir svečiai visuomet ras, kaip smagiai praleisti laisvalaikį

Lazdijų hipodromas
Buktos k., Lazdijų r.
Tel . +370 318 51 178
Lazdijų autobusų stotis
Vilniaus g. 48, Lazdijai
 ~3 km

Lazdijų turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 1, Lazdijai
Tel. +370 611 10 855
El. p. turizmas@lazdijai.lt
www.lazdijai-turizmas.lt
 ~3,5 km

Alyt
us

LAZDIJAI

0m

1500

Nuotraukoje viršuje – Lazdijų hipodromo tribūnos

kai
kinin
Drus

Mažuosius Daugų gyventojus džiugina įrengta vaikų
žaidimo aikštelė

kapinės, veikusios iki Antrojo pasaulinio
karo, Lietuvos partizanų kapas ir paminklas Daugų miestelio kapinėse. Daugų
apylinkėse, Bukaučiškėse, yra ir buvusio
Vasario 16-osios akto signataro, kunigo,
ministro pirmininko, kariuomenės kapeliono Vlado Mirono dvaro XIX a. raudonų plytų romaninio stiliaus su neogotikos
elementais koplytėlė. Pasak legendų, ant
kalvos, kurios viršūnėje pastatyta koplyčia, kadaise augo seni ir labai aukšti klevai,
o juose gyveno daugybė gandrų ir saugojo
paslaptingus laiptus, kuriais dorų mirusiųjų dvasios patekdavo į dangų.
Didžiulio ežero šiaurinės atšakos kyšulyje
stūkso Salos (arba Daugų) piliakalnis. Tai
stačius šlaitus turintis gynybinis II tūkstm.
pradžios įtvirtinimas. Pasakojama, kad kalną supylė laumė: ankstyvą rytmetį ji nešė
pilną prijuostę žemių, bet, netikėtai užgiedojus gaidžiams, iš išgąsčio suklupo ir žemes išpylė.
Pastebimai išgražėjusiame mieste turistai gali aplankyti ir pagrindinę Daugų
miesto aikštę, gimnazijos sporto aikštynus.
Mėgstantys pasilepinti saulės spinduliuose
ir mėgautis vandens vėsa puikiai jausis gražiai įrengtuose viešuosiuose paplūdimiuose. Rekreacinėje teritorijoje, esančioje šalia
Daugų irklavimo bazės, projekto lėšomis
yra įrengta krepšinio, paplūdimio tinklinio,
vaikų žaidimų aikštelės, sutvarkytas paplūdimys, įrengti ir apšviesti pėsčiųjų takai,
ežerą galima apžiūrėti vikingų laivu ar baidarėmis, plaustu ar pėsčiomis.

a
ri j
lva
Ka

pailsėti. Daugų svarbą kunigaikščiams liudija ir tai, kad XIV a. pabaigoje Vytautas
nurodė pastatyti bažnyčią, į kurios parapiją
įėjo ir Alytus. Dauguose lankėsi karalius
Vladislovas Vaza su savo gražuole prancūze
žmona Marija Liudvika.
Turistai kviečiami aplankyti nemažai
čia esančių objektų. Senojoje miestelio
dalyje yra medžiais apaugęs Šventapetrio kalnelis, kadaise buvęs piliakalnis.
Vėliau, kaip manoma, ant jo pastatyta
pirmoji Daugų bažnyčia, dabar čia stovi
medinis kryžius. Istorinės Daugų miesto
dalys – mūrinė trijų navų bebokštė Dievo
apvaizdos bažnyčia, turinti gotikos, klasicizmo ir baroko stilių bruožų, pastatyta
1858–1862 metais, senosios Daugų žydų
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Baltajo ir Metelio ežerų
pakrantės

Projektas
Lazdijų hipodromo modernizavimas ir
pritaikymas kompleksiniam turizmo paslaugų teikimui
Skirtas finansavimas
3,82 mln. Lt

Šaltukas ir žvarbus oras – ne kliūtis ristūnų lenktynėms

L

azdijų kraštas garsėja gardžiu maistu ir natūralia gamta. Lazdijų rajone
suskaičiuojama bemaž pusantro šimto
ežerų. Čia tyliai savo vandenis į krantus
pliuškena legendomis apipinti Metelys,
Veisiejis ir Seirijis – džiaugsmas žvejams.
O Dusią – vieną didžiausiųjų rajono ežerų, ypač pamėgo būriuotojai – vasarą, kur
bežvelgsi vis balti sparnai sklendžia per
bangas. Gamta Lazdijus nuo likusio pasaulio atskyrė upėmis, tarsi gynybinėmis
sienomis – šiaurėje ribą brėžia Lietuvos
upių tėvas Nemunas, o pietuose vandenis
neša Baltoji Ančia ir Seira.
Gera tarp vandenų ne tik vietiniams,
bet ir svečiams, pavargusiems nuo miestų
šurmulio. O ir dzūkai moka jais pasirūpinti. Daugiau kaip keturiasdešimties kaimo
turizmo sodybų šeimininkai ir pavalgydins, ir apnakvydins, o ryte pailsėjusiam ir
krašto grožybes aprodys.
Lazdijuose rasite tūkstantmečius menančių archeologijos, istorijos ir gamtos
paminklų. Tų, kas pasiilgo gamtos, laukia
ošiančių miškų turtai: medžiotojų – laukiniai žvėrys, žvejų – ežerų ir upių žuvys,
smaližių – uogos ir grybai. Jei kraujyje

trūksta adrenalino, lazdijiškiai siūlo valtimis ir baidarėmis keliauti srauniomis
upėmis arba pasijodinėti gracingais žirgais.
Lazdijai turi gilias žirgininkystės tradicijas. Daugiau kaip pusę amžiaus tūkstančius žiūrovų ir dalyvių sutraukia Lazdijų
hipodrome rengiamos žirgų lenktynės.
Dažniausiai – ristūnų, vežimaičius traukiančių žirgų.
Neseniai hipodromas buvo rekonstruotas už ES struktūrinės paramos lėšas. Lenktynių entuziastus pasitiks 500
vietų tribūna, bėgimo ir jojimo takai.
Pasirūpinta ir žirgais – įrengtos patogios
stoginės jiems laikyti. Žiūrovus nuo nemalonių netikėtumų saugos barjerai,
o visa teritorija apjuosta tvora. Hipodromo lankytojams patogu atvykti –
automobilius galima palikti stovėjimo
aikštelėse.
Modernus hipodromas svarbus objektas
ne tik Lazdijams, bet ir visai Lietuvai – čia
vyks tarptautinės ir respublikinės ristūnų
varžybos, žirgininkų klubų organizuojami
renginiai, laukiami varžybų aistruoliai ir
sportinio azarto mėgėjai.

Baltajo ežero paplūdimys
Šiaurės rytų pakrantė
Metelio ežero paplūdimys
Vakarinė ežero pakrantė
Pėsčiųjų ir dviračių takai
Nuo Lazdijų miesto parko iki Baltajo
ežero paplūdimio
Nuo Kalvelių kaimo iki Veisiejų miesto
Kapčiamiesčio Plento gatvės

Kiti lankytini objektai Lazdijų mieste ir rajone:
•
•
•
•
•

Aštriosios Kirsnos dvaro sodyba, Aštriosios Kirsnos k., Lazdijų r.
Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejus, Taikos g. 11, Kapčiamiestis, Lazdijų r.
Lazdijų krašto muziejus, Seinų g. 29, Lazdijai
Šv. Onos bažnyčia, Dainavos g. 4, Lazdijai
Šv. Trejybės bažnyčia, Rudamina, Lazdijų r.

0 km

2

Nuotraukoje viršuje – paplūdimys prie Baltajo ežero

Lazdijų turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 1, Lazdijai
Tel. +370 611 10 855
El. p. turizmas@lazdijai.lt
www.lazdijai-turizmas.lt
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Ilgio ežero pakrantė
Pivašiūnuose

Projektas
Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra
Lazdijų rajono savivaldybėje
Skirtas finansavimas
1,39 mln. Lt

Baltajo ežero paplūdimyje įrengta vaikų žaidimo aikštelė

L

azdijai – puiki vieta ne tik žirgų mylėtojams, bet ir po Lietuvą keliaujantiems turistams bei miesto gyventojams.
ES struktūrinėmis lėšomis iš dalies buvo
prisidėta prie Lazdijų miesto kraštovaizdžio gražinimo ir infrastruktūros kūrimo.
Ežerų gausa garsėjančiame mieste ir
jo apylinkėse poilsiautojus atsipalaiduoti kviečia net du naujai įrengti paplūdimiai. Toli nuo miesto nutolti nenorintys
poilsio ieškotojai atsipūsti gali prie vos
už 2 km į pietus esančio ornitologiniu
draustiniu paskelbto Baltajo ežero. Mažieji
poilsiautojai čia mėgausis naujai įrengta
vaikų žaidimo aikštele su sūpynėmis,
judančiu ratu, smėlio dėže, čiuožimo loviu
ar karusele. Jaunimas ir vyresnieji išbandys
čia pat ant metalinių polių įrengtą lieptą
su ąžuolo medžio danga ar šuolių į
vandenį tramplyną.
Dar vienas paplūdimys įrengtas Metelių
regioniniame parke prie vieno didžiausių
Dzūkijos vandens telkinių – Metelio ežero. Prie šio skaidriu vandeniu ir paukščių,
augalų bei žuvų įvairove besididžiuojančio
ežero smagiai laisvalaikį praleis tiek vyresnieji, tiek mažieji poilsiautojai.
Norintys Lazdijų miesto apylinkes apžiūrėti turistai kviečiami išbandyti naujai įrengtus dviračių ir pėsčiųjų takus.
Daugiau nei 2 km besidriekiantis takas
prasideda Lazdijų miesto parke ir tęsiasi
iki pat Baltajo ežero paplūdimio

Besivaikščiodami ar riedėdami šiuo
taku išvysite turistų itin mėgstamus
Lazdijų miesto objektus: Romos katalikų
dvasininko, poeto, vertėjo, literatūros ir
kultūros tyrinėtojo, pedagogo Motiejaus
Gustaičio kapą, 1992 m. įkurtą Laisvės
kovų muziejų, kelis kartus griautą ir vėl
atgimusią Lazdijų Šv. Onos bažnyčią,
tarybų valdžios nugriautą ir Sąjūdžio
metais atstatytą Nepriklausomybės
paminklą, Lazdijų krašto muziejų ir
Motiejaus
Gustaičio
memorialinį
muziejų.
Kitas 0,7 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių
takas prasideda Lazdijų rajone esančiame Kalvelių kaime ir tęsiasi iki Veisiejų
miesto Kapčiamiesčio Plento gatvės,
kur susijungia su kitu, per visą miestelį
einančiu taku. Juo keliaudami turėsite
galimybę susipažinti su gražiausiais Veisiejų turistiniais objektais: skulptūrų parku „Vaikystės sodas“, Veisiejų miestelio
istoriniu centru, Veisiejų parku, čia išlikusiu dvaro pastatu, įspūdinga liepų alėja,
esperanto kalbos kūrėjo Liudviko Lazario
Zamenhofo paminklu, tiek mažus, tiek
didelius jau seniai žavinčiu grojančiu
šviesos fontanu, Veisiejų krašto muziejumi, vieno pirmųjų lietuvių muziko chorvedžio Juozo Neimonto kapu ir paminklu,
Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčia bei 2001 m.
įrengtu medžio skulptūrų parku.

Ilgio ežero pakrantė
Pivašiūnai, Alytaus r.
Alytaus autobusų stotis
Naujoji g. 17L, Alytus
 ~ 28 km

0 km

Alytaus turizmo informacijos centras
Rotušės a. 14A , Alytus
Tel. +370 315 52010
El. p. info@alytus-tourism.lt
www.alytus-tourism.lt
 ~25 km

2

Nuotraukoje viršuje – apžvalgos aikštelė suteikia galimybę pasigrožėti Ilgio ežero panorama
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Projektas
Rekreacinės teritorijos įrengimas Pivašiūnuose
Skirtas finansavimas
0,59 mln. Lt

Ilgio ežeras – Pivašiūnų puošmena

P

rie Pivašiūnų–Gineitiškių miško tarp
kalvų tyvuliuojantis vaizdingas Ilgio
ežeras yra Pivašiūnų miestelio puošmena.
Pivašiūnai, vienas iš labiausiai lankomų
Alytaus rajono miestelių, ypač garsėja
kasmet čia švenčiamais Žolinių atlaidais.
Pasak legendos, kadaise ežero vietoje buvusioje lygumoje driekęsi pievos,
aplinkui augę milžiniški ąžuolynai, o ant
kalvelės pastatytame aukure kūrenta
šventoji ugnis. Santaika ir darna vyravo iki
krikščionių vienuoliai ant vienos iš kalvelių pasistatę bažnyčią. Vienuoliams ėmus
niekinti pagonis, žyniai vienuolius prakeikę
su visa bažnyčia, sakydami: „Tebūnie čia
ežeras, toks ilgas kaip pievomis apaugusi
lyguma.“ Po žynių žodžių staiga sudrebėjusi žemė, suskambėjęs bažnyčios varpas
ir viskas pradėję grimzti gilyn. Prasmegus
vienuoliams ir varpui su bažnyčia, lygumą
užliejęs vanduo. Taip atsiradęs nuostabaus grožio Ilgio ežeras.

Rašytiniuose šaltiniuose Pivašiūnai minimi nuo XVII a., tačiau netoli Pivašiūnų
esantys pilkapiai rodo, kad šioje vietoje
žmonių gyventa gerokai anksčiau.
Medinė bažnyčia greta gyvenvietės iškilo 1630 m. Jos fundatorius Jonas Klockis – Kauno stalininkas, Seimo narys,
Medilo seniūnas – prieš mirtį aplinkines
žemes ir bažnyčią testamentu paliko
Trakų benediktinų vienuolynui. Vienuoliai šiose žemėse šeimininkavo beveik du
amžius: plėtė miestelį, įkūrė tris kalves ir
plytinę, įrengė kelias karčemas.
Bene įdomiausia Pivašiūnų meninė ir
kultūrinė vertybė yra J. Klockio iš užsienio
parvežtas Švč. Mergelės Marijos paveikslas. Per karus ir gaisrus nenukentėjęs, paveikslas ėmė garsėti kaip stebuklingas ir
XVII a. buvo tokiu pripažintas bažnytinės
vyresnybės. Sakoma, jog stebuklinga galia
ir amžiumi jis prilygsta Aušros vartų Madonos paveikslui.

Vasarą Ilgio ežero paplūdimys kviečia poilsiautojus ir vandens pramogų mėgėjus

Kardinolas Vincentas Sladkevičius
1988 m. vainikavo Pivašiūnų Mergelę su
Kūdikiu popiežiaus Jono Pauliaus II dovanotomis karūnomis ir suteikė jai Nuliūdusiųjų guodėjos titulą.
1825 m. pastatyta dabartinė medinė
Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų
bažnyčia yra garsiausia Alytaus krašte.
Ši klasicistinio stiliaus šventovė įtraukta
į Jono Pauliaus II-ojo piligrimų kelią Lietuvoje.
Pivašiūnai – Dzūkijos Šiluva – nuo seno
garsūs rugpjūčio mėnesį visą savaitę vykstančiais Žolinės atlaidais. Į juos kasmet suplaukia tūkstančiai maldininkų iš Lietuvos
ir užsienio.
Ilgio ežero paplūdimys Pivašiūnuose
buvo įrengtas bei sutvarkytas ES struktūrinės paramos lėšomis siekiant pritaikyti
miestelyje esančius sakralinius kultūrinio
paveldo objektus piligrimystei bei religiniam turizmui. Dabar atvykę piligrimai ir

turistai gali lankyti šiuos objektus, naudotis turizmo paslaugomis.
Pivašiūnų lankytojams atsirado galimybė grožėtis nuostabiu Ilgio ežero pakrantės gamtovaizdžiu nuo Skrynios kalvos
apžvalgos aikštelės bei pailsėti pavėsinėse.
Mėgstantiems aktyvų laisvalaikį poilsio
zonoje įrengta sporto aikštelė su reguliuojamo aukščio krepšinio lentomis. Teritorija
naktį apšviečiama.
Vandens pramogų mėgėjus džiugina
į ežerą nuleista vandens čiuožykla bei
lieptelis. Poilsio zonoje įrengti geriamojo
vandens fontanėliai, nutiesti pasivaikščiojimo takai. Žmonėms su judėjimo negalia
įrengtas specialus medinis takas pasiekti
ežerą. Čia galima ne tik pailsėti, bet ir puikiai praleisti laiką.
Turistų grupės ar nuosavu automobiliu
atvykę keliautojai savo transportą saugiai
gali palikti naujoje automobilių stovėjimo
aikštelėje.

Kiti lankytini objektai Pivašiūnuose:
•
•
•
•
•

Palei pakrantę nutiestais takais gera pasivaikščioti ar važinėtis dviračiu

Odinių (Odinčių) giminės koplyčia-mauzoliejus
Pivašiūnų geomorfologinis draustinis
Pivašiūnų piliakalnis
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Švč. Mergelės Marijos su kūdikėliu Jėzumi skulptūra greta bažnyčios varpinės
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Projektas
Birštono miesto centrinio parko sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui ir
turizmui
Skirtas finansavimas
6,5 mln. Lt

Birštono miesto centrinis parkas – tai miškas mieste,
kuriame natūraliai susiformavęs takų tinklas

N

Birštono miesto centrinis parkas
Kęstučio g. / Algirdo g., Birštonas
Birštono autobusų stotis
Vaižganto g. 2, Birštonas
 ~300 m

0m

Birštono turizmo informacijos centras
B. Sruogos g. 4, Birštonas
Tel. +370 319 65 740
El. p. info@visitbirstonas.lt
www.visitbirstonas.lt
 ~1,5 km

120

Nuotraukoje viršuje – iš laukų atvežti rieduliai atkartoja Nemuno kilpų vingius

epaprasto grožio Nemuno kilpų
regioniniame parke įsikūręs Birštonas nuo seno yra poilsio ir pramogų vieta.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais
(XIII–XVIII a.) čia buvęs didžiųjų kunigaikščių medžioklės dvaras. Ypač Birštono apylinkėse medžioti su savo svita ir ilsėtis mėgdavęs vienas iškiliausių Lietuvos valdovų
Vytautas Didysis (~1350–1430), Lietuvos
didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Kazimieras Jogailaitis (1427–1492) ir jo šeima.
Rašytiniuose šaltiniuose – kryžiuočių
kronikose – Birštonas minimas nuo XIV a.
Prūsijos kronikininkas Vygandas Marburgietis (~1365–1409) „Naujojoje Prūsijos
kronikoje“ rašo, kad maršalas Kunas fon
Hatenšteinas 1382 m. žygio į Lietuvą metu
kariuomenę padalijo į tris dalis – Puniai,

Ramybės ieškantiems žmonėms įkurtas „Skulptūrų takas“, kurį puošia aštuonios žinomų Lietuvos menininkų
skulptūros („Mergaitė“, skulptorius Romualdas Kvintas)

Alytui ir Birštonui pulti. XIX a. pradžioje
istorijos tyrinėtojas Teodoras Narbutas
(1784–1864) Karaliaučiaus archyvuose
rado apie dvidešimt 1384–1402 m. kryžiuočių žvalgų raportų apie Lietuvą, kuriuose minima „sodyba ties sūriu vandeniu“
Birsten, Birstan ir ant stataus Nemuno
skardžio stovinti gerai įtvirtinta pilis.
Balneologinis kurortas, kuriame gydoma
vandeniu, saule ir oru, Birštone pradėtas
kurti XIX a. viduryje. 1846 m. Stakliškių kurorto gydytojas Benediktas Bilinskis į Birštoną gydytis atsiuntė ligonę, kuriai nepadėjo Stakliškių gydomieji šaltiniai. Birštone
moteris pasveiko. Tada pradėti Birštono
šaltinių vandens tyrimai ir 1854 m. carinės Rusijos, kuri tuo metu valdė Lietuvą,
vidaus reikalų ministras pasirašė leidimą
steigti Birštono kurortą ir jau kitais metais
čia buvo pastatyta pirmoji gydykla. Kurortas labai greitai išpopuliarėjo visoje Rusijos
imperijoje: čia gydytis atvykdavo žmonės iš
tolimiausių jos kampelių.
Per Pirmąjį pasaulinį karą Birštonas
smarkiai nukentėjo. Jį atgaivinti pasišovė
Lietuvos Raudonojo kryžiaus organizacija
ir jai tai padaryti pavyko. Tarpukaris buvo
Birštono, vienintelio tuo metu Lietuvos
gydomojo kurorto, klestėjimo metas:
įrengtos purvo gydyklos, viena po kitos
kilo sanatorijos, vilos, sutvarkytas parkas,
ant Vytauto kalno įrengti rezervuarai gėlam ir mineraliniam vandeniui. Pats miestelis taip pat augo, gražėjo, vasaromis čia
suvažiuodavo inteligentija, virė kultūrinis
gyvenimas.
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Dviračių takai Birštone

Parke įrengtos aktyvaus poilsio zonos: dviračių ir pėsčiųjų takai, vaikų žaidimo, krepšinio ir riedlenčių aikštelės, mini golfo
takeliai, treniruokliai

Birštonas yra populiarus kurortas iki
šiol. Čia atvyksta ieškantys gydančių
gamtos galių, švaraus oro, ramaus poilsio
gamtos apsuptyje. Ko jau ko, o gamtos
Birštone netrūksta – juk 82 proc. Birštono savivaldybės teritorijos yra vieno didžiausių ir gražiausių Lietuvoje Nemuno
kilpų regioninio parko teritorijoje. Ieškant
gamtos net nereikia išvažiuoti į užmiestį –
pačiame mieste yra net 25 ha užimantis
centrinis miesto parkas.
Ilgą laiką tai buvo daugiau natūralus
miškas nei parkas, pamėgta birštoniečių ir poilsiautojų pasivaikščiojimo vieta.
Nusprendus padidinti parko patrauklumą
miesto gyventojams bei svečiams, suteikti
jiems įvairesnių poilsio, veiklos galimybių, buvo įgyvendintas ES struktūrinės
paramos lėšomis finansuotas projektas, ir
miškas virto sporto, laisvalaikio ir kultūros
pažinimo parku, bet kartu išlaikė pirmykštį
natūralumą ir seno, laukinio miško įspūdį.
Dalis parko pritaikyta aktyviam poilsiui ir turizmui. Parką raižo dviračių takai,

jame rasite krepšinio, riedlenčių aikšteles,
mini golfo takelius, stalo teniso stalus,
modernius treniruoklius – kiekvienam pagal pomėgius.
Kita parko dalis skirta ramiam poilsiui.
Vaikštinėdami nuošaliais, romantiškais
parko takeliais pajuskite gamtos ir meno
harmoniją – šalia takų rymo Lietuvos
skulptorių sukurtos skulptūros. Prisėskite ant suolelio ir pasimėgaukite medžių
ošimu, paskaitykite knygą, pamuzikuokite
specialiai tam sukurtose erdvėse.
Parką puošia ir išmoningai panaudoti iš
laukų atvežti rieduliai: iš jų sudėliotas pažintinis „Nemuno kilpų“ pasivaikščiojimo
takas, atkartojantis Nemuno kilpų vingius,
kurie juosia Birštono savivaldybę.

Dviračių takai Birštone
Nuo įvažiavimo į miestą, per centrą,
aplink Žvėrinčiaus mišką
Birštono miesto centrinis parkas
Kęstučio g. / Algirdo g., Birštonas

Kiti lankytini objektai Birštone ir jo apylinkėse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atminties takas, Alksniakiemio miškas
Birštono sakralinis muziejus, Birutės g. 10, Birštonas
„In Jazz“ (skulptorius
Kunotas Vildžiūnas)
Kalnų slidinėjimo trasa, N. Silvanavičiaus g. 4, Birštonas
Nemuno kilpų regioninio parko lankytojų centras, Tylioji g. 1, Birštonas
Nemuno krantinė, Birštonas
Paverknių piliakalnis, Paverknių k.
Siponių atodanga,  Siponių k.
Škėvonių atodanga, Nemuno upės šlaitas
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia, Nemajūnai

0 km

1

Nuotraukoje viršuje – poilsio aikštelė prie Birštono centrinio parko

Birštono turizmo informacijos centras
B. Sruogos g. 4, Birštonas
Tel. +370 319 65 740
El. p. info@visitbirstonas.lt
www.visitbirstonas.lt
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Birštono kurhauzas

Projektai
Dviračių tako atkarpos Birštono savivaldybės Škėvonių kaime įrengimas
Dviračių trasų plėtra Birštono kurorte
Skirtas finansavimas
3,38 mln. Lt

Takai apšviesti modernių formų šviestuvais

N

ors gražusis Birštonas lankytojams
labiau žinomas kaip sveikatinimo, reabilitacinio gydymo kurortas su sanatorijomis, SPA paslaugomis bei mineralinių vandenų ištekliais, jame laisvalaikį turiningai
praleis ir aktyvaus poilsio mėgėjai. Miestą
kerta nacionalinis Keturių sostinių dviračių
žiedas, regioninis gamtinio ir kultūrinio pobūdžio Dzūkijos parkų žiedas ir Nacionalinė
dviračių trasa.
Nuo 2014 m. lankytojus Birštonas pasitinka ES lėšomis atnaujintomis ir pailgėjusiomis dviračių ir pėsčiųjų trasomis, į bendrą
tinklą jungiančiomis pagrindines kurorto
aktyvaus poilsio zonas: stadioną, poilsio
zoną prie miesto tvenkinių, Nemuno krantinę, miesto Centrinį parką ir senąsias dviračių trasas Žvėrinčiaus miške, besitęsiančias
iki pat Prienų miesto ribos.
Viena naujųjų dviračių trasų prasideda
šalia įvažiavimo į miestą ir veda į kurorto
centrą, antroji driekiasi nuo Nemuno krantinės per Žvėrinčiaus mišką, kuria keliaudami apžiūrėsite ramybe dvelkiančius miesto
tvenkinius. Trečioji trasa eina pro minėtą
įvažiavimą, prekybos centrą ir miesto stadioną, o ketvirtoji jungia naujai besiformuojantį gyvenamąjį kvartalą Škėvonių kaime
su kurortu bei senosiomis Žvėrinčiaus miško dviračių trasomis – čia susidaro 10 km
dviračių takų žiedas. Pats sudėtingiausias
penktasis takas kyla šlaitu ir Birštono miestą jungia su kita gyvenviete – Vienkiemio
kaimu. Važiuojant šiuo maršrutu, galima
pasiekti tokius Birštono savivaldybės kaimo

apylinkėse esančius lankytinus objektus
kaip medinė Nemajūnų bažnyčia, Moravskio koplyčia, etnografinis Siponių kaimas ir
Siponių atodanga.
Norintiesiems aktyviau pasportuoti šalia
miesto stadiono yra įrengta ir penkių daugiafunkcių lauko treniruoklių aikštelė, poilsiui skirti suoliukai, pavėsinė pasislėpti nuo
kaitrios saulės ar lietaus, aikštelė dviračiams
pastatyti su unikaliais gervės formos dviračių stovais. Dar dvi aikštelės dviračiams pastatyti įrengtos vaizdingose kurorto vietose:
prie miesto tvenkinių ir ant Nemuno kranto, netoli vasaros estrados, – iš jų patogu
stebėti Nemunu praplaukiančius laivus ar
žvejų valteles.
Didžioji trasų dalis apšviesta modernių
energiją taupančių šviestuvų, kad dviratininkai ir pėstieji tamsiuoju paros metu
būtų saugesni. Sportininkams ir aktyvaus
poilsio mėgėjams sudarytos puikios sąlygos
užsiimti įvairesne sportine veikla: sportiniu
ėjimu, bėgimu, vaikščiojimu su lazdomis,
pasivažinėjimu dviračiais bei riedučiais, o
žiemą – lygumų slidinėjimu naujomis trasomis. Taip pat atsirado galimybė organizuoti
daugiau įvairių sporto varžybų.

Birštono kurhauzas
B. Sruogos g. 2, Birštonas
Tel. +370 319 65 740
El. p. info@visitbirstonas.lt
www.visitbirstonas.lt
Birštono autobusų stotis
Vaižganto g. 2, Birštonas
 ~700 m

0m

Birštono takai puikiai tiks norintiesiems pabėgti nuo
miesto triukšmo

Birštono turizmo informacijos centras
B. Sruogos g. 4, Birštonas
Tel. +370 319 65 740
El. p. info@visitbirstonas.lt
www.visitbirstonas.lt
 ~50 m

80

Nuotraukoje viršuje – Birštono kurhauzas – vienas iš nedaugelio išlikusių tokių pastatų Lietuvoje
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Mineraliniai Birštono
vandenys

Projektas
Birštono kurorto kultūros paveldo vertybių kompleksinis pritaikymas turizmo
paslaugų plėtrai
Skirtas finansavimas
4,72 mln. Lt

Čia įsikūrė Birštono turizmo informacijos centras

B

irštonas – populiarus Lietuvos kurortas, traukiantis poilsiautojus gražia
gamta, išpuoselėta turizmo infrastruktūra, sveikatinimo paslaugomis ir kultūros
renginiais.
Vaikštinėjant po romantišką miesto
centrą akį patraukia įdomių formų žalias
medinis pastatas. Tai – Birštono kurhauzas, vienas iš nedaugelio išlikusių tokio
tipo pastatų Lietuvoje, architektūros paveldo objektas.
1885 m. Birštone statytas medinis
restoranas tarpukariu buvo iš esmės atnaujintas ir tapo kurhauzu – poilsio namų
koncertų ir šokių sale su bufetu, jame

Kurhauzas vėl taps kultūriniu traukos objektu

įkurta viena pirmųjų Lietuvoje dietinio
maitinimo įstaigų.
Santūrus kurhauzo interjeras buvo dekoruotas Kazio Šimonio pano, vaizduojančiais miestelio apylinkes, įrengta pakyla
muzikantams, lauko terasa.
Tarpukariu Birštonas išgyveno aukso
amžių, o kurhauzas tuo metu buvo populiaraus kurorto kultūrinio gyvenimo centras. Birštoniečiai ir miesto svečiai čia rinkdavosi pasiklausyti džiazo, pasigardžiuoti
sveiku maistu ir tiesiog pabendrauti.
Antrojo pasaulinio karo metu medinis
kurhauzas nukentėjo nuo gaisro, tarybiniais metais buvo rekonstruotas ir įgavo
modernesnę išraišką.
Turizmo bei kultūros reikmėms ES
struktūrinės paramos lėšomis kurhauze
įrengtos daugiafunkcės ir ekspozicijų salės, buvusiame archyvo pastate – parodų
ir meninių plenerų salės. Administraciniu
pastatu šiandien naudojasi turizmo informacijos centras.
Po rekonstrukcijos kurhauzas vėl tapo
kultūriniu traukos objektu. Čia vyksta kultūriniai ir Birštoną reprezentuojantys renginiai, veikia meno galerija.

Birštono miesto centrinis parkas
Kęstučio g. / Algirdo g., Birštonas

Kiti lankytini objektai Birštone:
•
•
•
•
•

Birštono muziejus, Vytauto g. 9
Birštono piliakalnis (Vytauto kalnas), Vytauto parko pietrytinė dalis
Biuvetė, B. Sruogos g. 3
Kalnų slidinėjimo trasos, N. Silvanavičiaus g. 4
Skulptūra Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir karaliui Vytautui Didžiajam (apie
1350–1430), Vytauto parkas

0 km

1

Nuotraukoje viršuje – Mineralinio vandens garinimo bokštas

Birštono turizmo informacijos centras
B. Sruogos g. 4, Birštonas
Tel. +370 319 65 740
El. p. info@visitbirstonas.lt
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Šv. arkangelo Mykolo
bazilika ir marijonų
vienuolynas

Projektas
Birštono mineralinio vandens panaudojimas poilsiui ir turizmui (I ir II etapai)
Skirtas finansavimas
6,22 mln. Lt

Centriniame Birštono parke įrengtas orą mineralų
prisotinantis garinimo bokštas, kuris parko lankytojams
leis pasijusti tarsi prie jūros

V

ienu žymiausių Lietuvos balneologijos
kurortų laikomas Birštonas, nuo seno
garsėjantis ne tik nuostabiu kraštovaizdžiu,
kurį atveria Nemuno vingiai, bet ir savo gydomaisiais mineraliniais vandenimis. Balneoterapinio kurorto teisės šiam miestui buvo
suteiktos dar 1860 m.
Tačiau sveikatai ypač naudingo vandens
turtingas kraštas traukė žmones daug anksčiau nei buvo įkurtas Birštono kurortas. Jau
1382 m., kai pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose buvo paminėtas Birštono miesto
vardas, kryžiuočiai savo magistrą informavo netoli Nemuno aptikę „sodybą prie sūraus vandens“.
Gausūs mineralinio vandens ištekliai,
kuriais gali pasigirti vienas lankomiausių
Lietuvos kurortų, tapo bene pagrindiniu
ir svarbiausiu miesto gyvavimą ir augimą
užtikrinančiu gamtos turtu. 1924 m. savo
veiklą pradėjo ir iki šiol tebeveikia seniausia
vandens pilstymo įmonė.
Tačiau Birštonas žinomas ne tik dėl kokybiško geriamojo vandens. Purvo ir vandens terapijomis garsiame Birštone šiuo
metu veikia trys itin žmonių pamėgtos
sanatorijos: „Eglė“, „Tulpė“ ir „Versmė“.
Šios gydyklos, kuriose kasmet gydosi nemažai žmonių iš visos Lietuvos ir užsienio
šalių, aprūpinamos gydymo procedūroms
reikalingu, ypatingomis savybėmis pasižyminčiu mineraliniu vandeniu, kuris ne
tik veikia atpalaiduojančiai, šalina susikaupusį nuovargį ir įtampą, bet ir atstato
bendrą organizmo būklę iš vidaus: gerina

kraujotaką, medžiagų apykaitą bei deguonies pasisavinimą.
Birštono sanatorijos ir gydyklos siūlo įvairias procedūras, kurioms naudojamas mineralinis vanduo: baseinus, gydomuosius dušus,
vonias, povandeninius masažus, inhaliacijas,
Kneip terapiją, atkeliavusią iš Vokietijos. Vienas pagrindinių šios terapijos tikslų – atkurti ir
palaikyti kūno ir dvasios pusiausvyrą. Tai ypač
efektyvi ligų prevencijos priemonė, kurią siekiama aktyviai taikyti ir Lietuvoje.
Ypatingą gydomąjį poveikį turintys mineraliniai vandenys tapo vienu iš Birštono simbolių ir turistų traukos objektų. Už
ES skirtas lėšas turizmo ir kultūros reik
mėms buvo įrengti mineralinio vandens
panaudojimo statiniai, pritaikyti poilsiui ir
turizmui. Savabėgio gręžinio „Versmė“ mineralinis vanduo naudojamas minėtosios
Kneip terapijos procedūroms. Tam žaliojo
Birštono kampelio – Vytauto parko – prieigose įrengti šiai terapijai reikalingi elementai.
ES parama taip pat suteikė galimybę Birštono centriniame parke panaudoti „Rūtos“
gręžinį. Jo mineralinis vanduo tiekiamas į
specialų garinimo bokštą, kurio sienomis tekantį mineralinį vandenį saulė ir vėjas išgarina
savaime. Mineralinio vandens lašų prisodrintas oras priverčia pasijusti tarsi pajūryje – jo
poveikis toks pat, kaip ir kvėpuojant jūros oru.
Birštono mineraliniai vandenys pelnytai
tapo miesto vizitine kortele. Būtent jie padėjo
suklestėti šiam vienam iš populiariausių Lietuvoje sveikatinimo kurortų.

Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo
bazilika ir marijonų vienuolynas
J. Bendoriaus g. 1, Marijampolė
Tel. +370 343 50 275
El. p. info@marijampolesbazilika.lt
www.marijampolesbazilika.lt
Spalis–balandis
7.00–19.00 val.
Gegužė–rugsėjis
7.00–20.00 val.

0m

Marijampolės autobusų stotis
Stoties g. 2B, Marijampolė
 ~1 km
Marijampolės kultūros ir istorinio
paveldo turizmo centras
J. Bendoriaus g. 3, Marijampolė
Tel. +370 343 50 938
 ~70 m

80

Nuotraukoje viršuje – Šv. arkangelo Mykolo bazilikos bokštai tapo ryškiu ne tik miesto, bet ir apylinkių kraštovaizdžio
akcentu
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Projektai
Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikos ir marijonų vienuolyno pritaikymas turizmo reikmėms (I, II etapai)
Skirtas finansavimas
8,31 mln. Lt

Marijonų vienuolyno pastate įkurtas Jurgio Matulaičio
muziejus

M

arijampolės marijonų vienuolynas
ir Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia – permainingos vienuolių marijonų
istorijos liudininkai, svarbus piligrimų
centras – popiežiaus Jono Pauliaus II piligrimų kelio Lietuvoje dalis, palaimintojo
Jurgio Matulaičio (1871–1927) amžinojo
poilsio vieta. Taip pat tai vertingi architektūros paminklai, kuriuose saugoma
nemažai meno vertybių: XVIII a. portretų,
keletas meniškai sukurtų arnotų – kunigo
viršutinių drabužių, vilkimų per šv. Mišias, Šv. Antano ir Švč. Mergelės Marijos
atvaizdai, dengti kalstytais sidabriniais
aptaisais, XIX a. ir XX a. pradžios šventųjų
paveikslų kolekcija.

Vienuolių marijonų istorija Marijampolėje prasidėjo 1750 m., kai grafienės Pranciškos Ščiukaitės-Butlerienės (apie 1693–
1769) kvietimu į prie Šešupės besikuriantį
Starapolės miestelį atvyko pirmasis vienuolis marijonas čekas Adalbertas Vaitiekus Strachas. Marijonų ordinas greitai
čia įsitvirtino, išaugo, vienuoliai aktyviai
dalyvavo vietos bendruomenės gyvenime,
rūpinosi labdara, įsteigė mokyklą. Jų įtaka
taip išaugo, kad net miesteliui suteiktas
Marijampolės vardas.
Iš pradžių grafienė marijonams pastatė
medinį vienuolyną bei bažnyčią. 1791 m.
iškilo dabartinis mūrinis vienuolyno
pastatas, o sudegus medinei bažnyčiai

Marijonų vienuolyne įrengtos dvi ekspozicijos: galerijoje, jungiančioje vienuolyną su šventoriumi – „Baltieji
marijonai“, vienuolyno mansardoje – „Palaimintasis
arkivyskupas Jurgis Matulaitis“

Ekspozicija „Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis“ atskleidžia aktyvią Jurgio Matulaičio veiklą, sudėtingą biografiją ir gilų dvasinį gyvenimą

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio autentiškų dokumentų ir daiktų ekspozicija

1824 m. – nauja mūrinė, skirta marijonų
globėjui arkangelui Mykolui. Marijampolė
tapo šios vienuolijos centru Lietuvoje.
XIX a. marijonų vienuolija pradėjo nykti. Ypač sunkus metas buvo 1831 m. ir
1863 m. sukilimai: daug vienuolių ištremta į Sibirą, dalis emigravo. Po 1863 m.
sukilimo Marijampolės vienuolynas, kitaip
nei kiti Lietuvos vienuolynai, nebuvo panaikintas, bet jo teisės ir veikla buvo labai
suvaržyta. Čia persikėlė ne tik kitų uždarytų vienuolynų vienuoliai, bet ir suvežti
psichiniai ligoniai, nusikaltėliai. 1904 m.
vienuolynas buvo uždarytas, o 1911 m.
Marijampolėje mirė paskutinis šio ordino
vienuolis.
Lietuvoje marijonų ordinas neišnyko tik
iš Marijampolės kilusio kunigo, marijonų
vienuolio, arkivyskupo Jurgio Matulaičio
dėka. Jis užsienyje slapta atnaujino marijonų veiklą ir 1917 m. marijonai sugrįžo
į Marijampolę. Tarpukariu vienuolynas
suklestėjo, tapo stambiausiu, veikliausiu
marijonų centru: čia įsteigta klasikinė marijonų gimnazija, kelios amatų mokymo
įstaigos, spaustuvė.

1934 m. bažnyčios Švč. Jėzaus Širdies
koplyčioje įrengtame sarkofage palaidoti iš Kauno katedros kriptos pervežti
arkivyskupo J. Matulaičio palaikai. Dabar
ši koplyčia vadinama jo vardu. 1987 m.
J. Matulaitį paskelbus palaimintuoju, bažnyčia tikintiesiems įgijo ypatingą reikšmę,
tapo Lietuvos ir kitų šalių piligrimų traukos centru. 1992 m. jai suteiktas mažosios
bazilikos titulas.
1948 m. sovietai išvarė vienuolius iš
vienuolyno, atėmė jų turtą. Keletą dešimtmečių vienuolyno patalpose veikė
įvairios mokymo įstaigos. 1991 m. marijonams sugrąžinti vienuolyno, buvusios
spaustuvės bei gimnazijos pastatai.
Šiuo metu vienoje vienuolyno dalyje
gyvena apie 10 vienuolių, kitoje įsikūręs
Vilkaviškio vyskupijos pastoracijos centras.
Siekiant tinkamai pagerbti J. Matulaičio
atminimą ir plėtoti Marijampolėje piligriminį turizmą, ES struktūrinės paramos
lėšomis vienuolyno ir bazilikos komplekse
įrengtas piligrimų informacijos centras
ir J. Matulaičio muziejus. Jo ekspozicija
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Ekspozicija „Baltieji marijonai“ skirta pažinčiai su Marijampolės miesto pradžia ir marijonų vienuolyno istorija

Neseniai įsikūrę Palaimintojo Jurgio Matulaičio svečių namai „Domus Beati“

„Baltieji marijonai“ supažindina lankytojus su Marijampolės miesto pradžia ir
marijonų vienuolyno istorija. Čia eksponuojami autentiški dokumentai, meno
dirbiniai, bažnytiniai reikmenys, dovanoti vienuolynui jo fundatorės grafienės
P. Ščiukaitės-Butlerienės.
Kita ekspozicija skirta palaimintajam
Jurgiui Matulaičiui. Ji atskleidžia aktyvią
kunigo, vyskupo, arkivyskupo, profesoriaus, vienuolio, socialinio veikėjo, diplomato veiklą, sudėtingą biografiją ir gilų
dvasinį gyvenimą. Vienas įdomiausių
muziejaus eksponatų yra J. Matulaičio
kaukė – tikras jo veido atvaizdas. Taip pat
čia galima pamatyti nemažai palaimintajam priklausiusių daiktų, su juo susijusių

apsistoti čia įsikūrusiuose Palaimintojo
Jurgio Matulaičio svečių namuose „Domus
Beati“, vienu metu galinčiuose priimti iki
50 svečių. Pakeleiviams įrengta dviviečių,
triviečių ir keturviečių kambarių, sudarytos sąlygos apsigyventi su šeima, pasirūpinta neįgalių asmenų poreikiais. Svečiai
nemokamai gali naudotis internetu, jiems
siūlomos edukacinės programos, sudaryta
galimybė užsisakyti maitinimą arba maistą
ruošti patiems – įrengta virtuvė, valgomasis. Šalia svečių namų – nuostabus Poezijos
parkas. Jo vingiuoti takeliai, vandens fontanai, čia pat tekanti Šešupė – tinkamiausia
vieta ramiam pasivaikščiojimui. Vaikams
čia įrengtos žaidimų aikštelės, aktyviems
suaugusiems lankytojams – treniruokliai.

Piligrimų centro bibliotekos skaitykla

dokumentų ir fotografijų. Muziejuje sukaupta daug unikalios garso ir vaizdo medžiagos.
ES paramos lėšomis rekonstruota buvusi vienuolyno spaustuvė, kurioje kadaise buvo spausdinami periodiniai leidiniai
ir knygos, – joje įrengtas Palaimintojo Jurgio Matulaičio piligrimų centras. Centre
įkurta biblioteka, o retų spaudinių fondų
dokumentus, tarp kurių, pavyzdžiui, kunigo ir istoriko Jono Totoraičio rankraščiai,
gali studijuoti ne tik vienuolyną lankantys
piligrimai, bet ir marijampoliečiai bei visi
suinteresuoti asmenys.
Einantiesiems popiežiaus Jono Pauliaus II piligrimų kelią ir kitiems ramios nakvynės ieškantiems keliauninkams siūloma
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Piligrimų centre įrengta ir konferencijų
salė su visa rekolekcijoms, konferencijoms, seminarams reikalinga įranga: skait
meniniu projektoriumi, garso įranga, apšvietimu ir kt. Vienu metu salėje gali tilpti
apie 70 asmenų.

Autentiškos svečių namų rūsio lubos

Svečių namuose „Domus Beati“ Jūsų laukia jaukus interjeras ir komfortiškas poilsis
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Paežerių dvaras
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Projektai
Paežerių dvaro rūmų restauravimas ir
pritaikymas viešojo kultūrinio turizmo
reikmėms (I, II etapas)
Vilkaviškio rajono Paežerių dvaro ledainės (sandėlio) pastato rekonstrukcija ir
pritaikymas turizmui
Skirtas finansavimas
6,67 mln. Lt

Dvaro rūmuose vaikų ir ponų kambariuose išklotas unikalus skydinis parketas

G
Paežerių dvaras
Paežerių k., Vilkaviškio r.
Tel. +370 34 246 375
El. p. administracija@paezeriai.info
www.paezeriai.info
I–V 8.00–17.00 val.

0 km

Vilkaviškio autobusų stotis
Vytauto g. 103, Vilkaviškis
 ~5 km
Vilkaviškio turizmo ir verslo
informacijos centras
J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis
Tel. +370 342 20 525
El. p. info@vilkaviskisinfo.lt
www.vilkaviskisinfo.lt
 ~5 km

amta, turtingomis žemėmis ir plačiomis upėmis apdovanojusi Suvalkijos kraštą, ežerus atidavė Aukštaitijos
smėlynams. Vis dėlto vieną kitą galima
rasti ir čia. Vienas didžiausiųjų – Paežerių.
Prie šio ežero verta nuvykti ne tik dėl jo
žydrų vandenų, bet ir dėl puikaus klasicistinio dvaro – garsaus architekto Martyno
Knakfuso (1742–1821) kūrinio.
XV a. neįžengiami Paežerių miškai priklausė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės veikėjui kunigaikščiui Mykolui Glinskiui (1460–1534). XVI–XVII a.
sustiprėjus ūkiui, buvo pradėti tiesti keliai – jie išvagojo ir neįžengiamas girias.
Tuo pasinaudojo naujakurys Valaitis, – netoli svarbaus Kybartų vieškelio, kuris vedė
pro didžiulį ežerą, jis iškirto mišką ir ten
apsigyveno. Legenda pasakoja, kad dvaro
įkūrimo proga buvo pasodintas ąžuolas,
kuris dvaro parke ošia iki šiol.

2

Nuotraukoje viršuje – didingas Paežerių dvaro rūmų pagrindinis pietinis fasadas

Restauruotoje dvaro ledainėje rengiamos parodos ir
edukaciniai užsiėmimai

Nuo XVIII a. vidurio Paežeriai priklausė stambiems žemės magnatams
Raudondvario Zabieloms. Amžiaus pabaigoje dvarą valdęs Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės kavalerijos vicebrigadininkas Simonas Zabiela (1750–1816) priglaudė Vilniaus universiteto architektą
Martyną Knakfusą, mat architektas dalyvavo 1794 m. sukilime prieš caro valdžią
ir, sukilimui pralaimėjus, turėjo sprukti iš
Vilniaus. M. Knakfuso asmeninė tragedija
Paežerių dvarui išėjo į naudą – architektas
čia suprojektavo naujus rūmus, kurie buvo
pradėti statyti jau 1795 m.
32,5 m ilgio ir 16,5 m pločio dviejų
aukštų rūmai buvo pastatyti per penkerius metus. M. Knakfusas sumanė kambarius išpuošti gipso lipdiniais, langų ir durų
angas – mediniais apvadais. Rotondinę šokių salę dengė kupolinis skliautas, sienos
buvo išpuoštos šokėjų figūromis bei vešliais augaliniais ornamentais, o ant plataus
salės karnizo su konsolėmis buvo įrengtas
balkonas orkestrui.
Deja, S. Zabiela nespėjo įgyvendinti
visų architekto užmojų, – po jo mirties
Paežeriai atiteko dvarininkams Gavronskiams. Jie ir baigė įrengti rūmų interjerą.
1922 m. dvaro oficinoje mokytojo Juliaus Greimo (1882–1942), vėliau tapusio
garsiu semiotiku, mitologijos tyrinėtoju ir
eseistu, iniciatyva buvo įrengta pradžios
mokykla.
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Paežerių dvare nuolat vyksta įvairios šventės ir renginiai

XX a. ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje dvarą įsigijo Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataras, bankininkas Jonas Vailokaitis (1889–1944). Jis
nugriovė dalį rūmus puošusių dekoratyvinių koklių krosnių ir įrengė centrinį šildymą, rekonstravo interjerą. Tačiau dvare
pagyventi jam neteko – 1940 m. Sovietų
Sąjungai okupavus Lietuvą, bankininkas
buvo priverstas emigruoti į Vakarus.
Per Antrąjį pasaulinį karą dvarą privačia savo rezidencija buvo pavertęs
Reicho armijos generolas komisaras
Lietuvos sričiai Teodoras Adrianas fon
Rentelnas (1897–1946), kuris organizavo Lietuvos kolonizavimą ir germanizavimą, gyventojų vežimą priverstiniams
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Kultūros centre rengiami klasikinės muzikos ir poezijos vakarai, skamba kamerinės muzikos koncertai

darbams į Vokietiją ir naikinimą. Jo įsakymu dvarą remontavo olandų meistrai.
Tačiau Reicho kariuomenei pralaimint
vieną mūšį po kito ir užleidžiant okupuotas teritorijas, T. fon Rentelnui teko bėgti
iš Lietuvos. Tačiau prieš išvykdamas jis
dvarą apiplėšė. Dar labiau dvaras nukentėjo pokario metais: sugadintas parketas,
gipso lipdiniai, apleistas parkas.
Nuo 2004 m. Paežerių dvaro rūmuose
veikia Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras.
Pastaraisiais metais dvaro ansamblis
buvo tvarkomas už ES struktūrinės paramos lėšas. Visų pirma restauruotos reprezentatyviausios rūmų dalys: pagrindiniai
laiptai, antrojo aukšto patalpų dekoras,

rotondinės salės interjeras ir grindys, terasa bei balkonas. Taip pat pakeistos rūmų
durys, rekonstruoti langai. Vėliau restauruotas fasadas su kolonomis, karnizais ir
bareljefais, atnaujinta dvaro fojė bei kamerinių renginių salė ir ekspozicijų patalpos.
Už ES struktūrinės paramos lėšas restauruotas dar vienas Paežerių dvaro sodybos pastatas – buvusi ledainė. Ji skirta
Vilkaviškio krašto muziejaus parodoms
eksponuoti, čia vedamos edukacinės programos, renginiai. Šiuo metu ledainėje
pristatoma dailininkės Čikagoje (JAV) gyvenančios dailininkės Magdalenos Birutės
Stankūnienės (g. 1925, Vilkaviškio apskrityje) tapybos darbų ir asmeninių daiktų
paroda.

Kai buvo baigti darbai, dvaras atgijo:
kultūros darbuotojai gali pasikviesti gausų
būrį lankytojų, jiems organizuoti įvairius
renginius, parodas, koncertus, folkloro
šventes, edukacinius užsiėmimus.

Buvusios dvaro ledainės patalpose vyksta tapybos plenerai ir edukacinės programos

Kiti lankytini objektai Vilkaviškio rajone:
•
•
•
•
•
Restauruotoje dvaro ledainėje eksponuojamos įdomios parodos

Jono Basanavičiaus sodyba-muziejus, Ožkabalių k.
Piliakalnių piliakalnis, Bartinkai
Šilelio pažintiniai takai, Vištyčio regioninis parkas
Vinco Kudirkos gimtinės klėtelė-muziejus, Paežerių k.
Vištyčio regioninio parko direkcija, Vytauto g. 8, Vištytis
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Projektas
Zyplių dvaro sodybos pritaikymas kultūriniam turizmui
Skirtas finansavimas
4,97 mln. Lt

Zyplių dvare kasmet vyksta tautodailininkų plenerai,
kino ir muzikos festivaliai, kiti kultūriniai renginiai

S
Zyplių dvaras
Tubelių k., Šakių r.
Tel. +370 345 44 1 23
El. p. zypliu_dvaras@yahoo.com
I–VII 9.00–17.00 val.
Šakių autobusų stotis
Aušros g. 3, Šakiai
 ~7 km

0 km

2

Nuotraukoje viršuje – Zyplių dvaro centriniai rūmai

Šešupės euroregiono turizmo
informacijos centras
V. Kudirkos g. 61/1, Šakiai
Tel. +370 345 51 262
El. p. tourism@sesupe.lt
http://tic.sesupe.lt
 ~8 km

uvalkijoje, Šakių rajono lygumose,
prie Lukšių, kur suteka Siesartis ir Lenkupis, rymo Zyplių dvaras.
Net iki pat XVII a. šis kraštas buvo negyvenamas. Čia plytėjo milžiniškos girios,
kuriose buvo rengiamos karališkosios
medžioklės. Pirmasis šių žemių valdytojas buvo kunigaikštis generolas Juozapas Poniatovskis (1763–1813), Lenkijos
ir Lietuvos valdovo Stanislovo Augusto
Poniatovskio (1732–1798) sūnėnas. Okupuotus Lukšius bei keletą aplinkinių parapijų, tarp kurių buvo ir Zypliai, 1807 m.
jam padovanojo Prancūzijos imperatorius Napoleonas Bonapartas (1769–1821)
už tai, kad kunigaikštis prisidėjo prie
Prancūzijos kariuomenės, vos jai įžengus į Lenkijos ir Lietuvos valstybę. Deja,

Įrengtoje Zyplių dvaro galerijoje nuolat eksponuojama
daug meno dirbinių: paveikslai, rankdarbiai, medžio, keramikos, kalvystės, stiklo dirbiniai, drabužių kolekcijos

dovana generolas pasidžiaugti nespėjo –
iš pradžių su prancūzų kariuomene žygiavo į Rusiją, o jai atsitraukiant 1813 m.
netoli Leipcigo, dabartinėje Vokietijos
teritorijoje, buvo sužeistas ir plaukdamas
per upę nuskendo.
Lukšius ir Zyplius paveldėjo kunigaikščio sesuo Marija Teresė Tiškevičienė
(1760–1834). Nors Zypliams priklausė net
155 kaimai ir apie 300 valakų girios, kunigaikštienė nesiteikė nė pasižiūrėti į naująsias savo valdas, – ji prabangiai gyveno
Paryžiuje. Žemes ponia prisiminė tik tada,
kai pritrūko pinigų. Zypliai buvo skubiai
parduoti dvarininkui iš Polocko gubernijos Jonui Bartkovskiui (1760–1834), kuris
buvo pralobęs iš medienos verslo.
Naujasis šeimininkas nusprendė išpešti
naudos iš miško, todėl dvaro centrą ėmė
kurti toliau nuo Lukšių. Vėliau šiai vietai
prigijo Naujųjų Zyplių vardas. XIX a. viduryje J. Bartkovskis pastatė vieno aukšto
rūmus, vėliau – dvi oficinas, virtuvę su pirtimi ir medinius ūkinius pastatus.
Po J. Bartkovskio mirties, dvaras ėjo iš
rankų į rankas, kol jį nusipirko grafas Tomas
Potockis (1860–1912) ir ėmė gražinti dvarą. O kai 1897 m. užsidegus garo mašinai
supleškėjo visi mediniai pastatai, grafas nusprendė dvarą pertvarkyti iš esmės. Jo kūrinį atvažiavę į Zyplius matome ir šiandien.
Grafas pastatė naujus mūrinius ūkinius
pastatus, rekonstravo rūmus, parke įrengė
oranžeriją, voljerus fazanams, pavėsines.
Du tvenkinius su prieš rūmus buvusiais
baseinėliais, kuriuose purškė fontanai,
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Gelgaudiškio dvaras

Buvusiose dvaro arklidėse įrengta dailės galerija

jungė sudėtinga kanalų sistema. Per juos
buvo nutiesti tilteliai.
Po T. Potockio mirties iki Pirmojo pasaulinio karo dvarą valdė jo žmona Pelagija Bžožovska-Potocka (1875–1945).
Nors šeima turėjo du sūnus, tačiau dėl
karo jie nebegalėjo šeimininkauti dvare.
Todėl 1919 m. Sūduvą okupavus Lenkijos
kariuomenei, į Zyplius buvo perkelta Seinų kunigų seminarija. Tarpukario Lietuvoje rūmuose veikė žemės ūkio mokykla.
Antrojo pasaulinio karo metu Zypliuose
buvo įkurta apskrities ligoninė, o nuo
1945 m. – kolūkio valdyba. Per ilgus sovietmečio metus rūmai ir ūkiniai pastatai
buvo nuniokoti, parkas apleistas.
Tik prieš porą dešimtmečių dvaras
pradėtas gaivinti. Visų pirma buvusiose
arklidėse įsteigta dailės galerija. Dabar
čia nuolat eksponuojami meno kūriniai:
paveikslai, medžio ir akmens skulptūros, keramikos, kalvystės, stiklo dirbiniai,
įspūdingi pinti sodai ir drožtos Užgavėnių
kaukės. Karvidėje įkurta kalvė, medžio bei

akmens dirbtuvės, o svirne – keramikos
cechas. Kituose ūkiniuose pastatuose rengiamos parodos bei plenerai. Dvare repetuoja ir Zyplių dvaro kapela. Kasmet dvare
vykstančias konferencijas, kino festivalius,
šventes, tautodailininkų plenerus, vaikų
stovyklas ir netgi Pažaislio muzikos festivalio koncertus aplanko apie 30 tūkst.
žmonių.
ES struktūrinės paramos lėšomis restauruoti sodybos pastatai – rūmuose
dabar galima rengti konferencijas ir pobūvius. Turistų poreikiams pritaikytos
oficinos, arklidė. Dvaro šeimininkai įsigijo
ekspozicijos baldų ir įrangos.
Šiandien tai vienas jauniausių dvarų
Lietuvoje – jo istorija nesiekia nė 200 m.
Tačiau šį dvarą pelnytai galima laikyti vienu gražiausių: praėjus didžiulių ošiančių
medžių alėją, prieš akis atsiveria originalių
neobaroko formų rūmai – balti it gulbė,
puošti raudonu karnizu. O prieš juos –
klasicistinis reprezentacinis kiemas su
ovaliu parteriu ir dviem oficinomis.

Gelgaudiškio dvaras
Gelgaudiškis, Šakių r.
Iš anksto susitarus tel. +370 687 76 145
Šakių autobusų stotis
Aušros g. 3, Šakiai
 ~15 km

Kiti lankytini objektai Šakių rajone:
•
•
•
•
•

Kristaus Atsimainymo bažnyčia, Antano Skelčio g. 2A, Girškabūdis
Sintautų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia, Sintautai
Sudargo piliakalnių kompleksas, Sudargas
Vaiguvos upė-gatvė, Plokščiai
Zanavykų krašto muziejus, Muziejaus g. 1, Girėnų k.

0 km

2

Nuotraukoje viršuje – Gelgaudiškio dvaras šventės metu

Šešupės euroregiono turizmo
informacijos centras
V. Kudirkos g. 61/1, Šakiai
Tel. +370 345 51 262
El. p. tourism@sesupe.lt
http://tic.sesupe.lt
 ~15 km
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Projektai
Gelgaudiškio dvaro sodybos restauravimas ir kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms (2 projektai)
Skirtas finansavimas
6,35 mln. Lt

G

elgaudiškio dvaras – vienas originaliausių Lietuvos dvarų ansamblių.
Jis įdomus ne tik savo architektūra, bet ir
nepaprastai gražiu kraštovaizdžiu, legendomis apipinta istorija.
Dabartinius dvaro rūmus 1846 m. pastatė Prūsijos baronas Gustavas Koidelis.
Gelgaudiškio valda buvo didžiausia dvaro
valda Suvalkų gubernijoje, taigi G. Koidelis buvo labai turtingas žmogus. Jo rūmai
garsėjo prabanga: parketas, gipso lipdiniai,
oda bei šilku muštos sienos – tai galėjo
sau leisti ne kiekvienas net ir labai pasiturintis dvarininkas.
XX a. pradžioje dvaras buvo rekonstruotas ir įgijo tuo laikotarpiu madingų
klasikinių formų. Ypač gerai antikinę dvasią atspindi įspūdinga šiaurinė dvylikos
kolonų terasa su dailiomis baliustradomis,
gražiais metalo dirbiniais ir kitais puošybos elementais. Beje, iš jos matyti kitas
Nemuno krantas, kuriame raudonuoja

Gelgaudiškio dvaro fasadas, kurį puošia gerai išsilaikiusios kolonos ir dailios baliustrados

Dvaro architektūra ir interjeras išsiskiria antikiniais
elementais

Dvare vyksta plenerai pagal įvairius kūrybos žanrus:
keramikos, kalvystės, tapybos

Panemunės pilis. Kalbama, kad Gelgaudiškio ir Panemunės pilis jungia slaptas
požeminis tunelis, nutiestas po Nemunu.
Gelgaudiškio pasididžiavimas – net
118,5 ha parkas, pradėtas kurti dar XVI a.
Tai ne tik vienas didžiausių, bet ir seniausių
Lietuvos parkų. Parke suskaičiuojama apie
keturis šimtus didžiulių ąžuolų. Atkreipkite dėmesį į mūsų kraštuose retus medžius:
raudonąjį ąžuolą, paprastąjį buką, europinį maumedį, raudonžiedį kaštoną.
Pasivaikščiokite parko pažintiniu taku,
stabtelkite ties informaciniais stendais, atsikvėpkite gražiai įrengtose poilsio vietose.
Keliaudami taku pateksite į aikštelę,
vadinamą žvaigžde. Nekils abejonių, kodėl ji taip pavadinta. Iš jos aštuoniomis
pasaulio šalių kryptimis iškirstos proskynos. Legenda pasakoja, kad šioje vietoje
pietaudavo medžiojantys dvarininkai. Jie
įsakę iškirsti šias proskynas, kad matytų
prabėgančius žvėris.

Nepraeikite nelaimingos meilės istoriją pasakojančio „Asesoriaus kapo“. Pasak
legendos, čia palaidotas labai griežtas teisėjas. Jis pamilęs baudžiauninkę merginą,
bet pagal tų laikų papročius negalėjęs jos
vesti, todėl iš sielvarto nusižudęs būtent
šioje vietoje.
Gelgaudiškio parkas įtrauktas į turistinį dviračių maršrutą kairiuoju Nemuno
krantu.
Kaip ir daugelis dvarų, sovietmečiu Gelgaudiškis nebuvo tinkamai prižiūrimas, sunyko. Jam atgaivinti pasitelktos ES struktūrinių fondų lėšos. Už jas atlikta dvaro
rūmų rekonstrukcija. Baigiami suvarkyti ir
kumetyno bei oranžerijos pastatai. XIX a.
antrosios pusės neoklasicizmo stiliaus kumetyne bus įrengtas nedidelis viešbutis, o
atkurtoje XIX a. oranžerijoje – restoranas.
Taip pat tvarkoma ir dvaro aplinka: įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai. Taigi Gelgaudiškio dvaras tapo

patraukliu turistiniu objektu, jame atsiras
galimybė rengti konferencijas, pobūvius ar
kitokius renginius. Dvare steigiamas amatų centras, kuriame vyks molio lipdybos,
knygų rišimo užsiėmimai, bus galima pasisiūti senovinius drabužius.
Dvare gyvenimas ir toliau verda. Vietiniai žmonės ir svečiai suvažiuoja į pamėgtus renginius: šeštadienį prieš Motinos
dieną – į Stasiuko mugę, paskutinį gegužės
penktadienį – į literatų šventę „Pavasarinė mūza“, liepos 6 d. – į Valstybės dienos
minėjimą, o trečiąjį rugsėjo savaitgalį – į
Dvaro dieną.

Kiti lankytini objektai Šakių rajone:
• Didysis šaltinis, Lekėčių k.
• Maštaičių-Narkūnų piliakalnis (4 km
į vakarus nuo Gelgaudiškio, kelias
Gelgaudiškis–Kiduliai)
• Novaraisčio ornitologinis draustinis, netoli
Lekėčių k., Šakių ir Kauno rajonų riba
• Šventaduobė, Plokščiai
• Vaiguvos upelis-gatvė, Plokščiai
• Žemosios Panemunės piliakalnis su
senąja gyvenviete, Žemoji Panemunė
Sodybos pastatus supantis parkas – vienas didžiausių Lietuvoje

Ornamentuota koklių krosnis, išlikusi iki šių dienų
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Projektas
Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro
plėtra
Skirtas finansavimas
3,31 mln. Lt

Sukūrinė vonia

J
Šakių jaunimo kūrybos ir sporto
centras-baseinas
V. Kudirkos g. 64, Šakiai
Tel. +370 345 51 771
El. p. info@jksc.lt
www.jksc.lt
Sporto kompleksas
I–V 8.00–21.00 val.
VI–VII ir švenčių dienomis – pagal
treniruočių ir varžybų tvarkaraščius
Baseinas
II–V 8.00–21.00 val.
VI–VII 10.00–21.00 val.

Šakių autobusų stotis
Aušros g. 3, Šakiai
 ~600 m
Šešupės euroregiono turizmo
informacijos centras
V. Kudirkos g. 61/1, Šakiai
Tel. +370 345 51 262
El. p. tourism@sesupe.lt
http://tic.sesupe.lt
 ~400 m

aunimo kūrybos ir sporto centras – puiki
vieta miesto gyventojams aktyviai leisti
laisvalaikį. Sporto salėje lankytojai žaidžia
krepšinį ir tenisą, antrame komplekso aukšte veikia moderni treniruoklių salė.
Krepšinio salėje yra daugiau kaip 500 sėdimų vietų. Jaunimo kūrybos ir sporto centre jau vyko Lietuvos krepšinio lyga, Baltijos krepšinio lyga, Regiono krepšinio lyga
ir nacionalinės moksleivių krepšinio lygos
krepšinio varžybos, badmintono turnyrai.

2011 m. sporto komplekse ES struktūrinės paramos lėšomis įrengtas 25 m ilgio,
14 m pločio, nuo 1,4 iki 1,8 m gylio plaukimo baseinas, moderni sūkurinė vonia,
pirtys. Nepamiršti ir mažiausieji komplekso lankytojai – specialiai jiems įrengtas
45 cm gylio baseinas.
Jaunimo kūrybos ir sporto centre galima organizuoti privačius renginius, išsinuomoti visą centrą arba atskiras patalpas.

Moderniai įrengtoje krepšinio salėje vyksta daug svarbių rungtynių

Kiti lankytini objektai Šakių rajone:
•
•
•
•
•
Si es a rt
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Nuotraukoje viršuje – Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro baseinas

Dr. Vinco Kudirkos muziejus, V. Kudirkos g. 29, Kudirkos Naumiestis
Dr. Vinco Kudirkos paminklas, Šakių miesto centre, ant Šakių ežero kranto
Gamtos ir miškininkystės informacinis centras-muziejus, Lekėčių k.
Kristaus Atsimainymo bažnyčia, Antano Skelčio g. 2A, Griškabūdis
Prano Sederevičiaus skulptūrų ansamblis, P. Mašioto g. 42,
Kudirkos Naumiestis
• Sudargo piliakalnių kompleksas, ant Nemuno upės kranto, prie sienos su
Kaliningrado sritimi
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Projektai
Ledo rūmų Elektrėnuose plėtra
Elektrėnų ledo rūmų pastato energetinių
charakteristikų gerinimas
Skirtas finansavimas
7,69 mln. Lt

Tarptautinius reikalavimus atitinkanti ledo rūmų aikštė

E
Ledo rūmai
Draugystės g. 24, Elektrėnai
Tel. +370 528 22 184
El. p. esporto@centras.lt
www.esportocentras.lt

Ledo rūmai dirba pagal iš anksto
suplanuotą tvarkaraštį.
Daugiau informacijos
www.esportocentras.lt/ledorumai.htm
Autobusų sustojimo vieta
Šviesos g., Elektrėnai
 ~1 km

lektrėnų krašte tyvuliuoja daugiau
kaip 100 ežerų ir kitų vandens telkinių,
todėl čia populiarios vandens pramogos.
Elektrėnų marios, sukurtos užtvenkus Strėvos upę šiluminės elektrinės reikmėms, –
trečiasis pagal dydį dirbtinis Lietuvos vandens telkinys su dešimtimis salų ir įlankų.
Vasarą poilsiautojai mariose plaukioja
burlaiviais, važinėjasi vandens motociklais.
Poilsiautojus ypač traukia 1976 m. Elektrėnuose pastatyti ledo rūmai – pirmoji
dirbtinio ledo čiuožykla Lietuvoje, puikiai
įsikomponuojanti žaliuojančioje Elektrėnų
marių pakrantėje.
Elektrėnų ledo rūmuose sportinę karjerą pradėjo žymiausi Lietuvos ledo

Ledo aikštėje vyksta ledo ritulio varžybos ir treniruotės

ritulininkai – Darius Kasparaitis, Dainius
Zubrus, čia sportavo ir treniravosi kiti žiemos sporto šakų sportininkai, laisvalaikį
leido miesto gyventojai ir svečiai.
ES struktūrinės paramos lėšomis pagal
du – energetinį ir turistinį projektus atlikta
Elektrėnų ledo rūmų rekonstrukcija – strategiškai svarbus žingsnis, kuriuo skatinama ledo ritulio plėtra, didinamas kultūros
ir sporto populiarumas Lietuvoje.
Ledo aikštė, kurios dydis – 1860 kv. m,
atitinka tarptautinius reikalavimus. Čia gali
vykti tarptautinės ledo ritulio, dailiojo ir
greitojo čiuožimų, kerlingo varžybos. Čiuožykloje vienu metu gali sportuoti apie 200
čiuožėjų, o vietų skaičius tribūnose – 1778.
Nors Elektrėnai – ledo ritulio sostinė,
Ledo rūmų durys atviros ir kitų sporto
šakų atstovams. Ne sezono metu ledo
rūmuose gali būti žaidžiamas rankinis,
mažasis futbolas. Ledo rūmuose galima rengti valstybines ir miesto šventes,
parodas, koncertus.
Aktyvaus laisvalaikio mėgėjus Elektrėnai nustebins pramogų gausa. Čia kiekvienas, net išrankiausias turistas, atras sau
mėgstamą užsiėmimą.

Kiti lankytini objektai Elektrėnuose:

0m
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Nuotraukoje viršuje – Ledo rūmai, įsikūrę Elektrėnų miesto centre

•
•
•
•
•

Gatvinis rėžinis Grabijolų kaimas, Grabijolų k.
Kelių muziejus, Kauno g. 12, Vievis
Lietuvos geologijos muziejus, Kauno g. 1, Vievis
Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia, Atgimimo a. 1, Elektrėnai
Šv. Lauryno bažnyčia, Užupio g. 24, Semeliškės
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Elektrėnų marių pakrantė

271

Projektas
Elektrėnų marių akvatorijos statinių atnaujinimas ir paplūdimio įrengimas, pritaikant turizmui
Skirtas finansavimas
0,9 mln. Lt

Elektrėnų marios lankomos ekstremalaus sporto mėgėjų

A
Elektrėnų paplūdimys
Šiaurinė Elektrėnų marių pakrantė

0 km

Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų
centras
Draugystės g. 20, Elektrėnai
Tel. +370 528 39 578
El. p. esporto@centras.lt
www.esportocentras.lt

tsigaivinti šiltuoju metų laiku Elektrėnuose keliautojai gali ne tik Ledo
rūmuose, bet ir mėgstamoje bendruomenės poilsio vietoje – Elektrėnų marių
paplūdimyje. Šis vandens telkinys patiks
tiek norintiesiems pasilepinti tingiomis
atostogomis, tiek mėgstantiems aktyvų
vandens sportą – marios ypač mėgstamos
nardytojų ir buriuotojų. Pastarieji čia lankosi dėl virš marių vyraujančių stipresnių ir
lygesnių vėjų nei kituose ežeruose.
Elektrėnų marios (1240 ha) buvo sukurtos šiluminės elektrinės reikmėms
užtvenkus Strėvos upę. Būtent dėl elektrinės veiklos ledas mariose nutirpsta anksčiau, o vandens temperatūra būna keletu

1

Nuotraukoje viršuje – naujasis Elektrėnų paplūdimys

Elektrėnų paplūdimyje įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė

laipsnių aukštesnė. Giliausia vieta siekia
per 30 metrų, mariose gausu salų ir įlankų.
Panaudojus ES paramą, Elektrėnų marios tapo dar patrauklesnės – projekto
metu buvo suformuotas patogus smėlio
krantas, nutiestas takas. Palei krantinę
įrengtas apšvietimas, sutvarkyta maudykla, jos teritorija, įrengtos vaikų žaidimų
ir tinklinio aikštelės, pastatytas apžvalgos
tiltas, nusileidimo į vandenį kalnelis ir kiti
keliautojų patogumui skirti objektai.
Besisvečiuodami Elektrėnuose taip
pat nepamirškite aplankyti Elektrėnų
Švč. Mergelės Marijos kankinių karalienės bažnyčios bei Elektrėnų literatūros ir
meno muziejaus.
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Mažoji Lietuva ir Žemaitija

Mažosios Lietuvos lobis – Baltijos pajūris, kuris žiemą vasarą traukia besiilginčius jūros

N

ors ir tokia mažytė, Lietuva stebina
ir žavi savo įvairove: kraštovaizdžio,
tarmių, kultūros, žmonių mentaliteto.
Ypač iš kitų regionų išsiskiria Lietuvos
vakarai – Mažoji Lietuva ir Žemaitija. Mažosios Lietuvos savitumą lemia išskirtinės
gamtinės sąlygos – tai pajūrio kraštas – ir
keletas šimtmečių, praleistų Vokietijos sudėtyje. Žemaitija garsėja savo puikiais dvarais, kalvotu reljefu, dramatiška istorija.
Mažoji Lietuva apima Nemuno žemupį
ir Baltijos jūros pakrantę, Klaipėdos kraštą,
Palangos, Kretingos ir Neringos vietoves.
Nuo seno tai buvo vakarų baltų skalvių ir
nadruvių žemė. Šį kraštą XIII a. užgrobus
Kalavijuočių ordinui, senieji gyventojai
ėmė nykti. Ilgainiui iš jų likučių ir atvykėlių iš kitų Lietuvos regionų susidarė savita
lietuvininkų etninė grupė, deja, iki mūsų
laikų neišlikusi, tačiau palikusi reikšmingą
pėdsaką Lietuvos istorijoje, kultūroje ir
Mažosios Lietuvos kraštovaizdyje.
Mažoji Lietuva – Lietuvos raštijos
lopšys. Čia pasirodė pirmoji spausdinta

lietuviška knyga – Martyno Mažvydo (apie
1520–1563) „Katekizmas“, pirmoji „Lietuvių kalbos gramatika“, parašyta lotyniškai
Danieliaus Kleino (1609–1666), parodžiusio lietuvių kalbos gramatinį tobulumą.
Čia išleistas ir pirmasis grožinės literatūros kūrinys lietuvių kalba – Kristijono
Donelaičio (1714–1780) poema „Metai“,
atskleidusi nepaprastą lietuvių kalbos
meninę galią.
Atvykę į Mažąją Lietuvą iškart pastebėsite, kad jos architektūra visai kitokia nei
visoje Lietuvoje. Miestuose į akis krenta
kitiems regionams nebūdingi fachverkiniai
statiniai. Tai vokiečių kultūros pėdsakas –
keletą šimtmečių šis kraštas priklausė
vokiškai kalbėjusiai protestantiškai Prūsijos karalystei, vėliau Vokietijai. Išskirtinė
ir medinė kaimų architektūra, išpuošta
savitomis pjaustinėtomis vėjarodėmis,
o ypač – senosios lietuvininkų kapinės,
kuriose pamatysite itin archajiškus, tik
Mažajai Lietuvai būdingus antkapinius paminklus krikštus.

Be jokių abejonių, didžiausias šio krašto traukos objektas – Baltijos jūra su savo
balto smėlio paplūdimiais, nepaprastai
gražia pajūrio gamta, senais žvejų kaimais, populiariu kurortu Palanga. Bene
geriausias būdas pažinti šį kraštą – kelionė dviračiu. Turistų laukia nauja Pajūrio
dviračių trasa, iš Klaipėdos vedanti trimis
kryptimis – iki Palangos, iki Ventės rago ir
iki Nidos.
Keliaudami po Mažąją Lietuvą aplankykite prie gražiausių Europos kraštovaizdžio
objektų priskirtą Kuršių neriją, paukščių
karalystę Nemuno deltą, Lietuvos Venecija vadinamą Minijos kaimą, slėpiningąjį
Plazės ežerą. Užsukite į Palangos gintaro
muziejų, pasivaikščiokite buvusios senovinės Litorinos jūros dugnu, paplaukiokite
jachta po Kuršių marias, laivu po Baltijos
jūrą, leiskitės į baidarių žygį Minijos upe,
išbandykite jėgos aitvarus. Jei Jus traukia
kurorto bruzdesys, atvykite į Palangą, jei
ieškote naktinio gyvenimo linksmybių ir
didmiesčio pramogų, Jūsų laukia uostamiestis Klaipėda. O jei pasiilgote ramybės
nuostabaus grožio gamtoje, atradimo
džiaugsmo, tiesiog beskite pirštu į žemėlapį ir pataikysite ten, kur reikia. Mat
kiekvienas šio krašto kampelis kupinas
malonių staigmenų ir įdomybių.
Lietuvos šiaurės vakaruose esanti Žemaitija – tai gūdžių miškų ir aukštų kalvų
kraštas. Šatrijos, Medvėgalio, Moteraičio,
Girgždūtės kalnai ne tik atvers Žemaitijos
grožį, bet ir papasakos dramatišką ir jaudinančią jos istoriją.
Ne vieną šimtmetį Žemaitija tarsi skydas saugojo visą Lietuvą nuo kryžiuočių
puldinėjimo. „Atsidėkodami“ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovai ne kartą
žemaičius atidavė Vokiečių ordinui ir pasitaikius progai vėl juos susigrąžindavo. Matyt, nuolatinės kovos ir išdavystės nulėmė
išdidų žemaičių būdą bei užsispyrimą, apie
kurį sukurta daugybė komiškų pasakojimų.

Nors oficialiai Žemaitija nuo XII a.
buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
dalis, tačiau iki pat XIX a. išlaikė savotišką autonomiją: ir politinę, ir dvasinę. Dar
ir dabar dalis žemaičių nenori pripažinti
gyveną Lietuvoje. Neva Žemaitija – visai
atskira šalis.
Nuo visos Lietuvos Žemaitiją skiria ir
tarmė, kurią kitiems lietuviams suprasti
gana sunku. Mat aukštaičių, dzūkų ir suvalkiečių tarmės priklauso rytinei baltų
kalbų šakai. O žemaičių kartu su latviais
bei jau išnykusiais prūsais – vakarinei.
Žemaitija garsėja savo puikiais dvarais:
Plungės, Rietavo, Renavo, Plinkščių, Biržuvėnų ir kitais. Pastaraisiais metais daugelis
jų buvo intensyviai tvarkomi, atgavo pirmykštį grožį bei puošnumą ir atvėrė duris
lankytojams.
Lankydamiesi Žemaitijoje būtinai užsukite į įdomiausius jo muziejus: Vaclovo
Into akmenų muziejų, Užvenčio kraštotyros muziejų, Šaltojo karo muziejų, Žemaičių muziejų „Alka“, apžiūrėkite Dionizo
Poškos Baublius Bijotų dvaro sodyboje,
Žemaitijos kaimo ekspoziciją. Aktyvaus
turizmo mėgėjų nenuvils Žemaitijos
nacionalinis parkas, siūlantis ne vieną
patrauklų pėsčiųjų, dviračių, baidarių ar
automobilių maršrutą, kuriais keliaudami
ir pailsėsite, ir sužinosite daug įdomybių
apie Žemaitijos gamtą, istoriją ir žmones.

Prie Kuršių marių galima grožėtis auksinėmis Kuršių
nerijos kopomis ir didžiuliais mariose apsistojusių
paukščių būriais

274

ATRASK LIET U VĄ

ATRASK LIET U VĄ

275

Mažoji Lietuva ir
Žemaitija
27

17
16

26
19
18
21 20

25

39

29

33
35

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31

Kurtuvėnų dvaras / 370

32

Užvenčio kraštotyros muziejus / 373

33

Dionizo Poškos Baubliai
Bijotų dvaro sodyboje / 376

34

Dubysos vandens turizmo trasa / 378

35

Raseinių hipodromas / 381

36

Panemunės pilis / 384

37

Dviračių ir pėsčiųjų takas panemune / 388

38

Jurbarko dvaras / 391

39

Jūros upės vandens turizmo trasa / 395

40

Rietavo Oginskių dvaras / 399

41

Tauragės miesto parkas / 403

42

Tauragės pilis / 405

43

Šilutės miesto ir istorinio parko
dviračių bei pėsčiųjų takai / 408

44

Šilutės Hugo Šojaus dvaro sodyba / 411
Nacionaliniai ir regioniniai parkai

107
60
72
72
102
56
85
57
31
69
114
101
81
144
239

147
169
178
63
124
52
51
137
75
55
134
75
241
336

46
76
152
116
141
102
58
78
97
43
131
1 29
224

Atstumai iki miestų

49
163
1 28
147
118
70
119
150
89
143
83
178

170
98
157
1 28
42
135
172
118
149
86
186

74
11
56
131
80
108
147
26
236
331

71
95
62
124
153
157
53
184
284

45
115
70
97
136
23
219
314

86
30
58
97
62
191
286

97
144
100
111
127
228

50
73
92
191
286

80
120
228
299

159
146
213

215
310

101

Vilnius

13
14

Kaunas

11
12

Klaipėda

9
10

36

Šiauliai

7
8

38 37

Mažeikiai

5
6

39

Telšiai

4

42

Tauragė

2
3

„Švyturio arena“ / 276
Klaipėdos miesto poilsio parkas / 278
Viešbutis „Memel Hotel“ / 280
Pajūrio kempingas / 282
Delfinų terapijos centras / 284
Klaipėdos pilies ir bastionų
kompleksas / 287
Viešbutis „Europa City Aurora“ / 291
Viešbutis „Amberton Green“ / 293
Dviračių ir pėsčiųjų takas Palangoje / 296
Viešbutis „Vanagupė“ / 300
Palangos koncertų salė / 303
Palangos gintaro muziejus ir
botanikos parkas / 306
Viešbutis „Palanga SPA Design“ / 310
Poilsio ir laisvalaikio kompleksas
„Meguva Resort Hotel“ / 313
Kretingos dvaras / 316
Respublikinis Vaclovo Into
akmenų muziejus / 320
Renavo dvaras / 324
Šaltojo karo muziejus / 328
Platelių ežero turizmo trasos / 332
Platelių dvaro sodyba / 336
Bukantės dvaro sodyba / 339
Plungės Mykolo Oginskio dvaras / 342
Žemaitijos kaimo ekspozicija / 346
Biržuvėnų dvaro sodyba / 350
Angelų malūnas / 353
Paragių dvaro sodyba / 356
Jurakalnio geologinis pažintinis takas / 359
Sprūdės kalnas / 362
Paršežerio ežero pakrantė / 364
„Rūtos“ šokolado muziejus / 367

Plungė

41

Kretinga

4443

1

34

39

Šilutė

40

Palanga

7

Jurbarkas

4

31

32

28

Raseiniai

2
6

30

24

Kelmė

5

1
3

23

22

Skuodas

11 14 15
8 10
12 13

Šilalė

9

276

MAŽOJI LIET UVA IR ŽEMAITI JA

„ŠVYT URIO ARENA“

„Švyturio arena“

277

Projektas
Daugiafunkcis sporto ir pramogų kompleksas
Skirtas finansavimas
36,59 mln. Lt

Įspūdingo eksterjero Klaipėdos „Švyturio arena“

K

„Švyturio arena“
Dubysos g. 10, Klaipėda
Tel. +370 46 241500, +370 640 23858
El. p. info@svyturioarena.lt
www.svyturioarena.lt

0m

Bilietų į renginius ieškoti
www.bilietai.lt
El. p. info@bilietai.lt

atamaraną primenančia forma ir įspūdingu stiklo eksterjeru išsiskiriantis statinys – „Švyturio arena“ – vienintelė arena
Vakarų Lietuvoje, kurioje telpa 6000 krepšinio varžybų žiūrovų ir daugiau nei 7000 koncertų klausytojų. Iki šiol Klaipėda buvo vienintelis iš didžiųjų Lietuvos miestų, neturėjęs
universalios sportiniam, pramoginiam ir kultūriniam turizmui būtinos arenos, tačiau
nuo 2011 m. miesto gyventojai ir svečiai gali
džiaugtis čia iškilusiu daugiafunkciu sporto ir
pramogų kompleksu.
Dėl vietos, kurioje iškils tuomet dar Klaipėdos arena vadintas statinys, buvo apsispręsta 2005 m. – pastatą statyti numatyta
teritorijoje, kurioje stovėjo kadaise pradėto ir
nebaigto statyti sporto komplekso statiniai.
Dėl statybų galutinai apsispręsta 2008 m.
kovą ir maždaug po pusantrų metų oficialiai
pradėtos Klaipėdos arenos statybos, kurias iš
dalies finansavo ES struktūriniai fondai.
Tiek klaipėdiečiai, tiek miesto svečiai
Dubysos gatvėje iškilusia „Švyturio arena“
galėjo džiaugtis jau 2011 m. Uostamiesčio
sporto ir kultūros renginių kompleksas naują

vardą gavo tais pačiais 2011 m., bendrovėms
„Klaipėdos arena“ ir „Švyturys-Utenos alus“
pasirašius bendradarbiavimo susitarimą.
Didžiausioje Vakarų Lietuvos regiono
scenoje jau pasirodė žymūs šalies ir užsienio
atlikėjai, tiek vaikus, tiek jų tėvelius linksmino
įvairūs tarptautiniai cirkai, pasirodymai ant
ledo, vyrus džiugino krepšinio, kovinio ir automobilių sporto turnyrai, moterų širdis jaudino garsūs dainininkai, čia vyko nuostabaus
grožio parodos, skambėjo miuziklai, pasirodė
baleto meistrai, humoristai, nepamirštamas
akimirkas dovanojo ir kiti renginiai.
„Švyturio arena“ tapo nepamainoma
laisvalaikio vieta ir visiems krepšinio mėgėjams. Uostamiesčio gyventojai džiaugiasi, kad „Švyturio arena“ yra ir Klaipėdos
„Neptūno“ krepšinio komandos namų
arena. 2011 m. šiame sporto ir pramogų
komplekse vyko Europos krepšinio čempionatas, 2013 m. – FIBA pasaulio jaunių
merginų iki 19 metų krepšinio čempionatas, o 2014 m. Lietuvos krepšinio rinktinė
kartu su kitomis šalimis čia ruošėsi FIBA
pasaulio krepšinio čempionatui.

50

Nuotraukoje viršuje – pasirodymo ant ledo „Švyturio arenoje“ laukimo akimirka

Didžiausioje Vakarų Lietuvos regiono scenoje koncertus rengia žymūs šalies ir užsienio atlikėjai
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K LAIPĖDOS MIES TO POILSIO PARKAS

Klaipėdos miesto
poilsio parkas

279

Projektas
Klaipėdos miesto poilsio parko sutvarkymas ir pritaikymas turizmo bei kitoms
viešoms reikmėms, I etapas
Skirtas finansavimas
2,91 mln. Lt

Atgimstantis poilsio parkas jau laukia lankytojų

K

Klaipėdos miesto poilsio parkas
Teritorija tarp Pušyno g., H. Manto g.,
P. Lideikio g. ir geležinkelio
Klaipėdos autobusų stotis
Butkų Juzės g. 9, Klaipėda
 ~2 km

Klaipėdos turizmo ir kultūros
informacijos centras
Turgaus g. 7, Klaipėda
Tel. +370 46 41 21 86
El. p. tic@klaipedainfo.lt
www.klaipedainfo.lt
 ~3 km

laipėda, seniausias Lietuvos miestas,
iš kitų šalies miestų išsiskiria savita
uostamiesčio dvasia, tik šiam Lietuvos
regionui būdinga fachverkine (vok. Fach –
plokštė, Werk – statinys) architektūra –
XV a. Vokietijoje atsiradusiu plokštinės
statybos būdu, kai medinės konstrukcijos
paliekamos pastato išorėje.
Kiekvienas čia atvykęs turistas būtinai
aplanko Klaipėdos širdimi vadinamą Teatro aikštę, Danės upės krantinę, pasivaikšto po nedidelį, bet žavų, skulptūromis
išpuoštą senamiestį. Tai žalias miestas,
turintis net keletą parkų: Skulptūrų, Trinyčių, Draugystės, Treko ir kt. Pastaruoju
metu žmonės ypač pamėgo ES struktūrinių fondų lėšomis sutvarkytą Klaipėdos
miesto poilsio parką.
Šis 28 ha parkas įkurtas 1948–1949 m.
šiaurinėje miesto dalyje, šalia Klaipėdos
universiteto. Pokario metais tai buvo viena lankomiausių Klaipėdos vietų. Čia buvo
daug atrakcionų, sporto ir šokių aikštelės,
šachmatų, šaškių, biliardo klubai, gamtos
muziejus, biblioteka, apžvalgos ratas.

Dabar ir vėl stengiamasi parkui grąžinti
buvusį populiarumą, pritraukti į jį žmones, paversti saugia, gražia, patrauklia
poilsio vieta. Įgyvendinus ES struktūrinės
paramos lėšomis finansuojamą projektą
parkas tarsi atgimė. Iškirtus nereikalingus
medžius jis tapo šviesesnis, atnaujinus jo
prieigų ir takų dangas atsirado tvarkos ir
jaukumo pojūtis. Naujame žiediniame
pėsčiųjų ir dviračių take bėgiojančių, važinėjančių dviračiu ar riedučiais, vaikštinėjančių žmonių sutiksi net gana vėlų
vakarą, nes takas apšviestas. Saugumą
užtikrina parke įrengtos vaizdo kameros.
Parke pastatyti suoliukai ir šiukšliadėžės,
dviračių stovai ir informaciniai stendai, naujose žaidimų aikštelėse krykštauja mažyliai.
Nepamirštas ir jaunimas. Jiems įrengta riedlentininkų ir riedutininkų aikštelė.
Joje treniruojamasi, leidžiamas laisvalaikis,
vyksta varžybos. Aktyvaus poilsio mėgėjų
laukia 1,8 km ilgio medžių trasos.
Netrukus parkas pasiūlys ir daugiau
pramogų, planuojama įrengti lauko teniso, krepšinio aikšteles.

Kiti lankytini objektai Klaipėdoje:

0m
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Nuotraukoje viršuje – Klaipėdos miesto poilsio parko vaikų žaidimų aikštelė

• „ALBATROSAS“ – paminklas žuvusiems jūrininkams ir nuskendusiems laivams,
Smiltynė
• Klaipėdos pašto centriniai rūmai, Liepų g. 16
• Klaipėdos universiteto pastatų kompleksas, H. Manto g. 81
• Laikrodžių muziejus, Liepų g. 12
• Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija, Liepų g. 33
• Lietuvos jūrų muziejus ir delfinariumas, Smiltynės pl. 3
• Skulptūrų parkas, K. Donelaičio ir Liepų g.
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VIEŠBUTIS „MEMEL HOTEL“

Viešbutis
„Memel Hotel“

281

Projektas
Kultūros paveldo pastato Bangų g. 4,
Klaipėdoje, pritaikymas apgyvendinimo
paslaugų veiklai
Skirtas finansavimas
1,94 mln. Lt

Vasarą lankytojai mėgsta prisėsti viešbučio lauko kavinėje

K
Viešbutis „Memel Hotel“
Bangų g. 4, Klaipėda
Tel. +370 46 47 49 00
El. p. info@memelhotel.lt
www.memelhotel.lt
I–VII 00.00–24.00

Klaipėdos autobusų stotis
Butkų Juzės g. 9, Klaipėda
 ~2,5 km
Klaipėdos turizmo ir kultūros
informacijos centras
Turgaus g. 7, Klaipėda
Tel. +370 46 41 21 86
El. p. tic@klaipedainfo.lt
www.klaipedainfo.lt
 ~700 m

laipėdos miesto senamiestis kiekvienam čia apsilankiusiajam palieka gilų
įspūdį. Jo jaukios gatvelės, romantiška Danės upės krantinė, iš pažiūros trapūs vokiško stiliaus namai, vis išnyrančios skulptūros skatina neskubėti, apsidairyti, giliau
įkvėpti jūra persismelkusio oro ir pajusti
seniausio Lietuvos miesto dvasią.
Klaidžiodami po senamiestį greičiausiai
užklysite ir į Bangų gatvę, o joje pamatysite
šviežiai restauruotą šviesų dviaukštį pastatą su grakščiu bokšteliu. Tai XIX a. statinys,
priklausęs Klaipėdos akcinio alaus bravoro
ir degtinės statinių kompleksui. Jame kadaise gyveno alaus daryklos darbuotojai.

Šiuolaikiškai įrengti kambariai atitinka ir keliaujančių
verslo reikalais, ir poilsiaujančių poreikius

Šis į Lietuvos kultūros registro sąrašą
įtrauktas pastatas 2012 m. buvo rekonstruotas ES struktūrinių fondų lėšomis
ir jame įsikūrė 3 žvaigždučių viešbutis
„Memel Hotel“. Jame – 50 dviviečių numerių, konferencijų salė, kurioje telpa 40
žmonių, posėdžių kambarys su visa reikalinga įranga. Čia galėsite naudotis bevieliu
interneto ryšiu, užkąsti ar išgerti visą parą
veikiančiame bare. Yra kambarys, pritaikytas neįgaliesiems.
Įrenginėjant viešbutį stengtasi išlaikyti
XIX a. dvasią. Tai padaryti pavyko – pastelinės kambarių spalvos, gražiai parinkti
baldai sukuria santūrios elegancijos įspūdį. Istoriją mena ir viešbučio pavadinimas.
Memelis – senasis Klaipėdos vardas. Taip ji
vadinta nuo XIII a. iki XX a.
„Memel Hotel“ – puiki vieta svečiams,
nes svarbiausi miesto objektai visai šalia.
Apsistoję čia miesto pramogas, teatrus,
restoranus, parduotuves ir lankytinus
objektus lengvai pasieksite pėsčiomis.
Viešbutis patiks ir tiems, kurie mėgsta
važinėtis dviračiu. Čia jį galite tiesiog pasiskolinti ir smagiai pralėkti senamiesčiu ar
išsirengti į ilgesnę iškylą.

Kiti lankytini objektai Klaipėdoje:

0m
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Nuotraukoje viršuje – renovuotame XIX a. pastate įsikūręs viešbutis „Memel Hotel“

•
•
•
•
•
•
•
•

Jono kalnelis, Turgaus g.
Kalvystės muziejus, Šaltkalvių g. 2, 2A
Klaipėdos dramos teatras ir paminklas Simonui Dachui, Teatro a.
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro „Meno kiemas“, Daržų g. 10
Klaipėdos miesto senoji architektūra, tarp Didžiosios Vandens g. ir Turgaus a.
Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas, Žvejų g. 12
Klaipėdos pilies muziejus, Pilies g. 4
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Didžioji Vandens g. 2
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Projektas
Apgyvendinimo paslaugų plėtra Klaipėdoje, įrengiant kempingą pajūryje, II etapas. Stacionarių namelių poilsiui Girulių
kempinge įrengimas
Skirtas finansavimas
0,34 mln. Lt
Kempingas įsikūręs ramioje vietoje

K

Pajūrio kempingas
Šlaito g. 3, Klaipėda (Giruliai)
Tel. +370 677 73227
El. p. camping@klaipedainfo.lt
www.campingklaipeda.lt

0m

Klaipėdos turizmo ir kultūros
informacijos centras
Turgaus g. 7, Klaipėda
Tel. +370 46 41 21 86
El. p. tic@klaipedainfo.lt
www.klaipedainfo.lt

eliautojai, mėgstantys poilsiauti
gamtoje, jau kelerius metus džiaugiasi Giruliuose, vos 8 km nuo Klaipėdos
miesto centro, greta Pajūrio regioninio
parko, įsikūrusiu Pajūrio kempingu. Ši keturių žvaigždučių europinius reikalavimus
atitinkanti stovyklavietė yra vos už pusės
kilometro nuo jūros.
Iki šiol į stovyklavietę buvo kviečiami
turistai su palapinėmis ir nameliais ant
ratų, tačiau ES struktūrinių fondų lėšomis
2014 m. čia buvo pastatyta ir 12 šildomų
stacionarių poilsio namelių, kuriuose galima apsistoti ne tik šiltuoju, bet ir šaltuoju
metų laiku. Keturviečiai poilsio nameliai
aprūpinti būtiniausia buitine technika, apstatyti baldais, suskirstyti į miegamąją ir
poilsio zonas, juose įrengta mažytė virtuvėlė, dušas, tualetas. Vienas namelis pritaikytas poilsiautojams su fizine negalia.

Stovyklavietės teritorija apima 2,8 ha,
tad vietos pakanka ir ramiam poilsiui, ir
aktyviai veiklai: čia yra universali sporto
aikštelė krepšinio, tinklinio ir teniso mėgėjams, laužavietės vakarojimams, mažiesiems įrengtos vaikų žaidimo aikštelės.
Administraciniame pastate skirtos patogios patalpos maistui gaminti ir ramiai
pavalgyti. Svečių patogumui čia įrengta
pirtis, mamos ir vaiko kambarys, bendro
naudojimo prausyklos, dušai, tualetai ir
kitos patalpos.
Visa stovyklavietė suskirstyta į tris
zonas: kemperiams, nameliams ir palapinėms. Nesvarbu, ar keliausite automobiliu, autobusu, dviračiu ar kemperiu, Pajūrio kempingo lankytojams bus užtikrintas
maksimalus komfortas ir kompleksinės
paslaugos už patrauklią kainą.

100

Nuotraukoje viršuje – Giruliuose įsikūrusio Pajūrio kempingo nameliai

Poilsio nameliuose galima apsistoti tiek šiltuoju, tiek šaltuoju metų laiku
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Delfinų terapijos
centras

285

Projektai
Jūros teikiamų pramogų, poilsio, sveikatingumo paslaugų ir pažinimo parkas
Kopgalyje (Delfinų terapijos centro įkūrimas (I, II, III etapai))
Skirtas finansavimas
31,05 mln. Lt

Lietuvos jūrų muziejus gausus gyvųjų eksponatų

K

Lietuvos jūrų muziejus
Smiltynės g. 3, Klaipėda
Tel. +370 46 49 22 50
www.muziejus.lt
Bilietų kasos
Tel. +370 46 49 07 54

0m

Klaipėdos turizmo ir kultūros
informacijos centras
Turgaus g. 7, Klaipėda
Tel. +370 46 41 21 86
El. p. tic@klaipedainfo.lt
www.klaipedainfo.lt

opgalio tvirtovė, arba kitaip – Nerijos fortas, stovi vienoje gražiausių
pajūrio vietų, šiauriausiame Kuršių nerijos
taške Kopgalyje – čia baigiasi 98 km ilgio
Kuršių nerijos pusiasalis ir atsiveria Klaipėdos uosto vartai. Šią gynybinę pajūrio
tvirtovę sudarė centrinis redutas, gynybinis griovys, pylimai, po jais esantys kazematai, parako saugyklos. Tai vienintelis
išlikęs XIX a. antrosios pusės Prūsijos karinio paveldo objektas Lietuvoje. 1979 m.
rekonstruotame forte įsikūrė Lietuvos jūrų
muziejus, iš karto tapęs vienu lankomiausių šalyje. Muziejus užima net 33 000 m2
plotą.
Čia kompleksiškai pristatoma tiek jūrų
gamta, tiek pajūrio istorija: muziejuje eksponuojami jūrų paukščiai, žinduoliai, plaukioja apie 40 rūšių Lietuvos upių, ežerų,
Kuršių marių, Baltijos ir tropinių jūrų žuvų.
Akvariume akį džiugina spalvingi kietieji
bei minkštieji koralai, aktinijos. Muziejuje

susipažinsite ir su Lietuvos pajūrio istorija,
apsilankysite etnografinėje pajūrio žvejo
sodyboje.
Vos įsikūrus muziejui, iš karto į jį buvo
atvežti ir neskraidantys jūriniai paukščiai
pingvinai. Jie apgyvendinti specialiai įrengtame pingvinariume. Lauko baseinuose
plaukioja Baltijos pilkieji ir Rytų Atlanto
paprastieji ruoniai bei didžiausi muziejaus
gyvieji eksponatai – šiaurės jūrų liūtai.
Po tvirtovės pylimais įrengta laivybos
istorijos ekspozicija: lankytojai gali pamatyti laivų modelių, archeologinių radinių,
kitos dokumentinės medžiagos. Buvusiose pabūklų aikštelėse puikuojasi senovinių
ir šiuolaikinių inkarų kolekcija, o senojoje
žvejybos laivų aikštelėje, esančioje muziejaus prieigose, eksponuojami didžiausi
muziejaus eksponatai – kadaise jūros platybes raižę laivai.
Viena muziejaus sudedamųjų dalių – delfinariumas – yra vienintelis tokio pobūdžio

600

Nuotraukoje viršuje – Delfinariumas, viena sudedamųjų Lietuvos jūrų muziejaus dalių

Delfinariume rengiami įspūdingi delfinų – Juodosios jūros afalinų – pasirodymai
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Klaipėdos pilies ir
bastionų kompleksas

Nuo 2001 m. delfinariume pradėtas vykdyti ypatingas delfinų ir vaikų bendravimo projektas – delfinų terapija

turistinis objektas ne tik Lietuvoje, bet ir
visoje rytinėje Baltijos jūros pakrantėje. Į
1994 m. atidarytą delfinariumą pirmieji
penki delfinai anuomet atkeliavo iš Sevastopolio. Delfinariume rengiami įspūdingi delfinų – Juodosios jūros afalinų – ir Kalifornijos
jūrų liūtų pasirodymai.
2001 m. delfinariume pradėtas ypatingas šių vienų intelektualiausių jūros
žinduolių ir vaikų bendravimo projektas – delfinų terapija. Pasaulyje ši terapija atsirado septintajame praėjusio
amžiaus dešimtmetyje. Delfinai – ypatingi gyvūnai, jie geba jausti žmogaus
jausmus, nuotaiką, supranta rodomus
gestus, o bendravimas su jais, galiausiai virstantis žaidimu, visiems suteikia
begalę teigiamų emocijų. Nuo seno yra
pasakojama daug legendų apie delfinų
pasiaukojimą ir pagalbą ištikus nelaimei.
Sakoma, kad delfinai – vieninteliai gyvūnai, su žmonėmis bendraujantys ne dėl
savanaudiškų tikslų.
Delfinų terapija dažniausiai taikoma sunkias emocijas išgyvenantiems, uždariems,
autizmo bei raidos sutrikimų turintiems,
sergantiems cerebriniu paralyžiumi vaikams, nuo depresijos kenčiantiems suaugusiesiems, judėjimo sutrikimų turintiems
žmonėms. Būtent žaidimas yra vienas iš
pagrindinių būdų, padedantis pailsėti ir
sugrąžinti psichines funkcijas tiek vaikams,

tiek suaugusiesiems. Vaikus, nemokančius
užmegzti ir palaikyti kontakto, delfinai
moko bendrauti jaučiant vienas kitą. Tokia
terapija neabejotinai gerina psichoemocinę būklę, elgesį ir ugdo socialinius įgūdžius.
2015 m. Klaipėdoje bus pabaigta delfinariumo rekonstrukcija ir atidarytas
naujas modernus Delfinų terapijos centras. Tai – ES struktūrinių fondų lėšomis
įgyvendinamas projektas. Be bendravimo
su delfinais, centre bus plėtojamos ir kitos
ekologinės, draugiškos žmogui terapijos,
vykdoma šviečiamoji ir mokslinė veikla.
Vaikai bus priimami ne tik šaltuoju metų
laiku, kaip buvo iki tol, bet ir šiltuoju. Užsiėmimams įrengti trys specialūs skirtingo
gylio baseinai, į vieną iš jų galima bus įvažiuoti ir su neįgaliojo vežimėliu.
Trijų projekto etapų metu rekonstruotas delfinariumo pastatas: atnaujintas
pasirodymų baseinas, pagerintos delfinų
gyvenimo sąlygos, įrengta nauja technologinė vandens paruošimo sistema,
sutvarkyta delfinariumo infrastruktūra,
skirta lankytojams aptarnauti. Pastatytas Delfinų terapijos centro korpusas su
gyvūnų gyvenamaisiais baseinais, skirtais
neįgaliesiems. Čia įrengtos ir edukacinės
klasės socialinei adaptacijai ir reabilitacijai. Lankytojus džiugins ir lagūna su
amfiteatru po atviru dangumi, kur bus
rengiami edukaciniai delfinų pristatymai.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda
Pilies muziejus
Pilies g. 4, Klaipėda
Tel. +370 46 41 05 27
Pilies muziejaus darbo laikas
II–VI 10.00–18.00 val.

0m

100

Nuotraukoje viršuje – sutvarkytas pilies kiemas

Ekskursijų laikas
II–IV 10.00–17.00 val.
V 10.00–16.00 val.
Edukacinių užsiėmimų laikas
II–V 10.00–16.00 val.
Išankstinė registracija ekskursijoms ir
edukaciniams užsiėmimams
I–V 9.00–16.00 val.
Tel. +370 46 41 05 27
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Projektas
Esamų Klaipėdos pilies princo Frydricho
ir princo Karlo bastionų rekonstrukcija,
išvystant Mažosios Lietuvos istorijos
muziejų
Skirtas finansavimas
1,5 mln. Lt

Į

Klaipėdą atvykę kruiziniu ar pramoginiu
laivu pirmiausia pateksite į įspūdingą istoriją menančią uostamiesčio piliavietės
teritoriją, kur kadaise stovėjo miestą gynusi Klaipėdos pilis. Šiandien visi miesto
svečiai kviečiami apžiūrėti šio istorinio architektūros paminklo liekanų – čia turėsite
galimybę pereiti seniausiu Klaipėdoje XVI a.
grindiniu, o užlipę ant Frydricho bastiono, –
pasigrožėti nuostabia miesto panorama.
Klaipėdos pilies statyba laikoma viso
miesto pradžia. Pirmą kartą šaltiniuose ji
minima 1252 m., kai Kuršo vyskupas Heinrichas sudarė sutartį su Vokiečių ordino
didžiuoju magistru Eberhardu fon Zeine –
joje numatyta Nemuno ir Dangės upių
santakoje statyti pilį ir per dvejus metus
prie jos įkurti miestą.
Medinė pilis, vadinta Memelburgu,
kairiajame Dangės upės krante pastatyta dar tais pačiais metais: pilies pagrindą
sudarė rentiniai pastatai, o šalia stovėjo

Įėjimas į Pilies muziejų – Frydricho poterną

Ekspozicijos Frydricho poternoje fragmentas

Ekspozicijos Karlo poternoje fragmentas

du priešpiliai, kurie kartu su pilimi buvo
apsupti griovių ir pylimų su palisadomis.
Pilį ir aplink buvusius pastatus anuomet
saugojo medinis gynybinis bokštelis, pastatytas pačioje Kuršių marių pakrantėje.
Dešiniajame Dangės upės krante buvo
numatyta statyti Klaipėdos miestą, bet
1253 m. dėl klampaus kairiojo kranto
dešiniajame krante apsispręsta statyti ir
mūrinę pilį. Stačiakampio plano tvirtovės
kieme stovėjo mūriniai ir mediniai pastatai, čia turėjo iškilti ir pirmoji koplyčia. Kaip
ir medinę pilį, ją saugojo grioviai, pylimai
ir palisados. Priešpilyje po truputį turėjo
kurtis numatytas miestas, tačiau Klaipėda
į tokį neišaugo iki pat XV−XVI a. sankirtos.
1379 m. kraštą užpuolus lietuviams, sudegė tiek pilis, tiek pradedantis kurtis miestas. Atstatymo darbai dėl lėšų trūkumo,
deja, vyko lėtai, o atstatytas pagrindinis
gynybinis bokštas – bergfrydas – vėl sudegė per žemaičių antpuolį.

Prižiūrint ordino įgaliotiniams, pilies atstatymo imtasi 1399 m. − per 10 metų atstatymo darbai buvo baigti, tačiau pilis vis
dar buvo puldinėjama žemaičių, kuriems
kartais talkindavo ir Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės kariuomenė. Klaipėdos pilis vis dar buvo strategiškai reikšminga – po
Žalgirio mūšio lietuviai su sąjungininkais ir
toliau reiškė pretenzijas į Klaipėdos kraštą.
Pagal 1422 m. pasirašytą Melno taikos
sutartį ordinas atsisakė bet kokių teisių į
Žemaitiją, tačiau pasiliko Klaipėdos kraštą ir tęsė pilies atstatymo darbus. Vėl
pradėti pilti pylimai, atstatytas malūnas.
Visi gynybinės sienos sutvirtinimai baigti
XV a. 4−5 dešimtmetyje. Gynybinę pilies
sistemą, pritaikytą gintis nuo paraku šaunamojo ginklo, sudarė bokštai, pilies gynybinė siena, pirmasis griovys, pylimas su
gynybiniais statiniais bei antrasis griovys.
Klaipėdos pilies architektūra buvo panaši
į kitų ordino pilių: ornamentuoti masyvūs

gotikiniai mūrai iš raudonų plytų, kontraforsai, dantytos sienos, skiedromis dengti
stogai.
Bėgant metams ir tobulėjant artilerijai, senoji pilies gynybinė sistema tapo
nebetinkama, tad vėl pradėti pilies įtvirtinimo darbai. Pirmojoje XVI a. pusėje pilis
buvo kapitaliai perstatyta – čia iškilo netaisyklingo kvadrato formos statinys su
vartais pietvakarių pusėje, stovėjo Didysis, Didysis parako, Mažasis parako ir Kunigaikščio bokštai. Prie vidinių ir išorinių
pilies sienų buvo pristatyti gyvenamieji ir
ūkiniai pastatai.
XVII a. pr. pilis buvo apjuosta keturiais
senovės olandų sistemos bastionais –
princo Karlo, princo Frydricho, princo Liudvigo ir Frydricho Vilhelmo. Tvirtovės pylimus sutvirtino akmenų ir plytų atraminės
sienos su kontraforsais. XVII a. pilis labai
nukentėjo – ją apiplėšė ir apgriovė švedai,
du kartus niokojo gaisras. Nors XVIII a.

Buvusios pilies vietoje paklota danga, žyminti pilies rūmų bei išorinių bastionų ir kurtinų kontūrus

Istorinio architektūros paminklo – Klaipėdos pilies – liekanos
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Viešbutis
„Europa City Aurora“
ES lėšos padėjo konservuoti ir restauruoti tyrimų metu atkastus archeologinius mūrus ir grindinių atodangas bei
suremontuoti juos dengiančias stogines

pirmojoje pusėje pilį dar bandyta tvirtinti,
per Septynerių metų karą, Klaipėdą užpuolus Rusijos imperijos kariuomenei, 1763 m.
tvirtovė buvo apleista ir pamažu nyko.
Netrukus pradėta pardavinėti ir naikinti
išoriniai įtvirtinimai, o pastatai naudoti
miesto reikalams. Deja, neremontuojama
pilis pradėjo griūti: 1872−1874 m. nugriauti paskutinieji pilies rūmai.
Šiandien piliavietėje įrengtas Mažosios
Lietuvos istorijos muziejus, kviečiantis lankytojus apžiūrėti net kelias skirtingos tematikos ekspozicijas, iš kurių svarbiausia – Pilies
muziejus. Ši ekspozicija įrengta 2002 m.,
klaipėdiečiams švenčiant 750 metų miesto
jubiliejų, – nuo tada Klaipėdos piliavietė tapo
prieinama visiems miesto istorija besidomintiems svečiams.
Pilies muziejus įsikūręs po princo Frydricho bastionu esančiame požeminiame
koridoriuje, kuriame dar XVII a. buvo laikoma artilerija. Šioje poternoje susipažinsite
su įdomia Klaipėdos pilies ir miesto raida
XIII−XVII a.: žvalgydamiesi šioje poternoje apžiūrėsite eksponatus, stenduose
išdėstytus pagal atskirus raidos etapus,
išvysite savitai ir turtingai kuršių kultūrai
priklausiusius ginklus ir papuošalus, turėsite galimybę pamatyti pilies ir miesto
įsteigimo raštų kopijas, čia rastus įvairius
vėlesnių amžių buities daiktus bei ginklus
ir vieną svarbiausių muziejaus eksponatų – kvapą gniaužiantį Renesanso epochos
auksinį, brangakmeniu inkrustuotą žiedą.
Patys smalsiausi lankytojai papildomos

informacijos ras muziejuje įrengtame
kompiuterių terminale.
Po kelerių metų nuo muziejaus atidarymo buvo restauruota ir princo Karlo
bastiono poterna bei kazematai – čia lankytojai kviečiami susipažinti su vėlesne
XVIII−XX a. Klaipėdos pilies ir miesto raidos istorija. Šioje muziejaus dalyje išvysite
stendus su miesto vaizdais, planais, žemėlapiais, žymiausių miestiečių portretais, istorinius įvykius iliustruojančiais dokumentais, fotografijomis, taip pat archeologinius
radinius – buities reikmenis bei ginklus.
Prie išskirtinės nacionalinės vertybės –
Klaipėdos piliavietės – atkūrimo prisidėjo
ir ES struktūriniai fondai. Jų lėšomis restauruotos princo Frydricho ir princo Karlo
bastionų ir šiaurinės bei rytinės kurtinos
atraminės sienelės, konservuoti ir restauruoti tyrimų metu atkasti archeologiniai
mūrai ir grindinių atodangos, suremontuotos juos dengiančios stoginės, klojant
dangą, žyminčią pilies rūmų bei išorinių
bastionų ir kurtinų kontūrus, sutvarkytas
pilies kiemas, taip pat mažoji architektūra.

Viešbutis „Europa City Aurora“
Nemuno g. 51, Klaipėda
Tel. +370 46 297 000
El. p. klaipeda@europacity.lt
I–VII 00.00–24.00 val.
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Ekspozicijos Frydricho poternoje fragmentas

Klaipėdos turizmo ir kultūros
informacijos centras
Turgaus g. 7, Klaipėda
Tel. +370 46 41 21 86
El. p. tic@klaipedainfo.lt
www.klaipedainfo.lt
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Nuotraukoje viršuje – rekonstruotas buvusio kino teatro pastatas, sujungtas su nauju ir šiuolaikišku tą patį „Auroros“
vardą gavusiu viešbučiu
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Viešbutis
„Amberton Green“

Projektas
Ekonominės klasės viešbučio statyba ir
daugiafunkcio kultūros renginių ir konferencijų centro „Aurora“ įkūrimas
Skirtas finansavimas
9,28 mln. Lt

Naujai atgimusiame kino teatro pastate įrengta
konferencijų salė

A

nt Kuršių marių kranto, šalia Naujosios Smiltynės perkėlos 1953 m.
buvo pastatytas vyresnės kartos atmintyje puikiai išlikęs Klaipėdos kino teatras
„Aurora“ – daugelis klaipėdiečių mena ne
tik čia kadaise rodytus kino filmus, bet
ir vykusius šokius. Legendomis apipintas
buvęs „Auroros“ kino teatras paslaptingos
istorijos iki galo taip ir neatskleidė – per
trumpą laiką pastatas degė tris kartus.
Po pirmojo gaisro kino teatrą buvo nuspręsta atstatyti – vos po kelių mėnesių
„Aurora“ vėl kvietė pramogauti Klaipėdos
miesto gyventojus, deja, neilgam. Pastatas dar kartą sudegė ir kurį laiką stovėjo
nenaudojamas, kol pagaliau atgijo – tik šį
kartą ne kaip kino teatras, o kaip psichiatrijos ligoninė. Skaudžiausias buvo trečiasis,
visus tuometinės ligoninės pacientus pasiglemžęs gaisras, po kurio apie pastatą ėmė
sklisti įvairios mistinės istorijos.
2013 m., išsaugant čia stovėjusio kino
teatro fasado kolonas ir kitas autentiškas
detales, sukurtas tikras senovės ir modernumo derinys: pastatas buvo rekonstruotas ir sujungtas su šiuolaikišku, jaukiai įrengtu, tą patį vardą gavusiu viešbučiu „Europa
City Aurora“. Aštuonių aukštų pastate net
144 kambariai, kuriuose patogios lovos,
antialerginė patalynė. Kambariai dviviečiai,
yra skirtų visai šeimai, net 7 kambariai specialiai pritaikyti neįgaliesiems. Viešbučio
restonane-bare gaminami gardūs pusryčiai,
pietums ar vakarienei siūloma paragauti
virtuvės „House specials“ gaminamų patiekalų ir, žinoma, kvapnios kavos.

Restauruotame kino teatro pastate
įrengtas dviejų salių konferencijų centras,
kuriame, prireikus, vis dar gali būti demonstruojami filmai. Čia organizuojamos
konferencijos, mokymai, banketai, pristatymai ir kiti renginiai, salėse vienu metu
gali tilpti apie 350 dalyvių. Viešbučio svečiams bei konferencijų dalyviams įrengta
požeminė automobilių stovėjimo aikštelė.
Viešbutis „Europa City Aurora“ įsikūręs
ypač patogioje vietoje – per keletą minučių
pasieksite jūrą, šiek tiek pavažiavę grožėsitės Klaipėdos senamiesčiu, o iki svarbiausių
pramogų ir laisvalaikio centrų bei „Švyturio
arenos“ – vos kilometras kelio.

Čia pat esančiame restorane-bare pasimėgausite
gardžia vakariene ir kvapnia kava

Viešbutis „Amberton Green“
M. Valančiaus g. 1, Palanga
Tel. +370 460 48085
El. p. palanga@amberton.lt
www.ambertonhotels.com/palanga

0m

Palangos turizmo informacijos centras
Kretingos g. 1, Palanga
Tel. +370 460 48 811
El. p. info@palangatic.lt
www.palangatic.lt
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Nuotraukoje viršuje – „Amberton Green“ įsikūręs pačiame Palangos centre
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Projektas
Poilsio namų rekonstrukcija pritaikant
juos turizmo poreikiams
Skirtas finansavimas
5,06 mln. Lt

V

iešbutis „Amberton Green“ duris
svečiams atveria ypatingoje Palangos vietoje – šalia ryškiausio miesto akcento, visų akį traukiančios neogotikinės
Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų
bažnyčios. Čia pat vingiuoja Rąžės upelis, o vos už kelių žingsnių nuo ankstyvo
pavasario iki vėlyvo rudens pramogauti
kviečia Jono Basanavičiaus gatvė.
„Amberton Green“ labai išsiskiria iš
kitų kurorto viešbučių. ES struktūrinių
fondų lėšomis rekonstruojant buvusius
poilsio namus daugiausia dėmesio buvo
skirta ekologiškumui – atnaujinant pastatą panaudota net apie 80 proc. ekologiškų medžiagų. Visų kambarių grindys medinės, kitų patalpų – akmeninės;

Rekonstruojant buvusius poilsio namus daugiausia naudotos ekologiškos medžiagos – medis, akmuo, metalas

Viešbutis siūlo erdvius kambarius ir visavertį poilsį

Svečių patogumui kambariuose įrengtos virtuvėlės

kitoms interjero detalėms, be akmens
ir medžio, taip pat naudotos natūralios
medžiagos – metalas, stiklas. Viešbučio
sienos statytos iš plytų, o langams pasirinktas aplinkai nekenkiantis, nuo triukšmo apsaugantis ir svečiams ramybę užtikrinantis stiklas.
Viešbučio „Amberton Green“ baseino vanduo šildomas saulės baterijomis,
įrengtomis ant stogo. Pro kitą, stiklinę,
viešbučio stogo dalį besiskverbiantys
saulės spinduliai net ir žiemą įšildo keturių aukštų viešbučio holą. Vasarą, svečių
ir darbuotojų patogumui, stogo langai
yra atidaromi, kad būtų galima kvėpuoti
grynu oru ir tiesiog sėdint hole mėgautis
danguje plaukiančiais debesimis. Gamtos

įspūdį sustiprina akmens grindys ir žalia
gyvos augmenijos siena, kylanti nuo grindų iki pat viršutinio aukšto.
Viešbutis svečiams siūlo erdvius kambarius ir visavertį poilsį: harmoningą
interjerą, patogų kambario erdvių išdėstymą, leidžiantį susikurti atskiras jaukias
oazes vaikams ir suaugusiesiems. Kambariuose yra ir virtuvėlės, tad pasitikti rytą
su kavos puodeliu galima tiesiog lovoje
ar terasoje. Norintieji išbandyti viešbučio
restorano virtuvę apgaubiami itin atidaus personalo dėmesiu, o lauko terasa
su upės krantinės panorama vasarą – nepamainomas malonumas.
„Amberton Green“ viešbutyje įrengtos 3 konferencijų salės, kurias prireikus

galima sujungti į vieną erdvę – tai puikus
sprendimas, jei norima surengti konferenciją, pristatymą, darbo sesiją ar net
kelių dienų seminarą. Salėse telpa iki
200 žmonių. Garsui nepralaidūs vitrininiai langai su vaizdu į bažnyčią ir visa
moderni konferencinė įranga sukuria
malonią darbo atmosferą.
Atgauti jėgas svečiai kviečiami viešbučio SPA centre – pailsėti baseine, garo
pirtyje ar saunoje, išbandyti siūlomus
masažus. Asmenims, mėgstantiems privatumą, sukurta privati SPA oazė su sūkurinėmis voniomis po atviru dangumi
ir uždarose patalpose, atskiros poilsio
zonos.

Viešbučio hole atmosferą kuria gyvos augmenijos siena

Teikiamais pusryčiais galėsite mėgautis čia pat esančiame restorane

Viešbučio restorane „Kopos“ Jūsų laukia ne tik skanus maistas, bet ir maloni aplinka
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Projektas
Dviračių turizmo plėtra Palangos miesto savivaldybėje, rekonstruojant Meilės
alėją
Skirtas finansavimas
1,83 mln. Lt

Aktyviai praleidus dieną, jėgas galima atgauti smėlėtame Baltijos pajūryje

J

Dviračių ir pėsčiųjų takas Palangoje
Meilės al., Palanga
Palangos autobusų stotis
Kretingos g. 1, Palanga
 ~2 km

0m

Palangos turizmo informacijos centras
Kretingos g. 1, Palanga
Tel. +370 460 48 811
El. p. info@palangatic.lt
www.palangatic.lt
 ~2 km

au du šimtus metų Palanga garsėja kaip
viena puikiausių poilsiaviečių Lietuvos
pajūryje: gaivus oras, pušynai, saulė, kopos ir balto smėlio paplūdimiai.
Mažas žvejų kaimelis kurortu tapo
grafų Tiškevičių dėka. Pirmasis Palangos
pajūriu susidomėjo Mykolas Tiškevičius
(1761–1839). Tai jis XIX a. pradžioje nusipirko Palangos dvarą. Tik dvarui perėjus
į M. Tiškevičiaus sūnaus Juozapo Tiškevičiaus (1835–1891) rankas, Palanga pradėjo stipriai keistis. 1875 m. šalia Palangos
esančiame Kretingos dvare grafas įrengė
šeimos rezidenciją. Po dvejų metų Palangoje buvo atidarytas erdvus restoranas,
pastatytas Kurhauzas, kelios vilos. Iš viso
grafo iniciatyva buvo pastatyti net keli
vasarnamių kompleksai, įkurtas vasaros
teatras, miške nutiesti pasivaikščiojimo
takai, paplūdimyje pastatytos maudymosi
kabinos, įrengtos maudyklės su marmurinėmis voniomis ir šildomu vandeniu.
J. Tiškevičius mėgo naujoves, ypač technikos. Palangoje pastatęs plytinę, jis ėmėsi

200

Nuotraukoje viršuje – naujai įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas Meilės alėjoje Palangoje

Palanga – dviratininkų pamėgtas vasaros kurortas

prieplaukos projekto. Tačiau buvo pastatyta ne tik prieplauka, bet ir 630 m ilgio
tiltas, nuo kurio grafo garlaivis „Feniksas“
plukdė į Liepoją (Latvija) plytas ir žemės
ūkio produkciją.
Mirus J. Tiškevičiui, Palangą paveldėjo jo jauniausiasis sūnus Feliksas Tiškevičius (1870–1933). Vedęs iš Poznanės
(Lenkija) kilusią Antaniną Koržbek-Lack
(1870–1952), Feliksas nusprendė Palangoje įsikurti nuolatos. Iš pradžių jaunoji
šeimyna glaudėsi mediniame dvaro pastate, kuris stovėjo kairiajame Rąžės upelio krante, prie kelio į Klaipėdą. Tačiau
netrukus pora sumanė pasistatyti naujus
rūmus. XIX a. pabaigoje pajūryje prie pat
kopų iškilo puikus klasicistinis pastatas
su vaizdingu parku.
F. Tiškevičius tėvo pavyzdžiu besikuriančiame Palangos kurorte statė vilas,
įrengė artezinį šulinį, įkūrė parduotuvę,
išplėtė Kurhauzą ir jame įsteigė viešbutį, skaityklą, biliardinę bei kazino. Grafas
buvo ir pagrindinis naujos bažnyčios fundatorius, skyrė patalpas „Saulės“ draugijos
mokyklai, dovanojo pastatą gimnazijai.
Feliksui mirus, Palangą valdė sūnus
Stanislovas Tiškevičius (1907–1974), kuris
prasidėjus Antrajam pasauliniam karui pasitraukė į Vakarus.
Kurortas Palangoje buvo įkurtas
1888 m., dar prieš F. Tiškevičiui pastatant rūmus ir užveisiant parką. Šiuolaikinės kurortologijos specialistai teigia, kad
kurorto steigėjai žinojo ką daro: Palangos
oras ypatingas: švarus, turi daug ozono,
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Vakarais nuo Palangos tilto poilsiautojai palydi saulę

jonizuotų ir augmenijos fitoncidinių dalelių. Nuo jūros vėjas į paplūdimį atneša
chloro, jodo ir druskų. Kopos bei pušynai
sudaro natūralią užuovėją, o karštomis
dienomis po kvepiančiomis pušimis galima pasislėpti nuo kaitrių saulės spindulių.
Daugiau kaip šimtą metų Palanga sutraukia minias poilsiautojų. Dieną naktį šurmuliuojanti J. Basanavičiaus gatvė nuo aukštais
bokštais miestelį puošiančios bažnyčios
veda iki pat Palangos tilto. Iš čia atsiveria
beribė Baltijos platybė. Kiekvieną vakarą
nuo tilto kurorto svečiai palydi miegop saulę. Įsimylėjėliai čia skiria pasimatymus. Bet
kuriuo paros metu ant tilto sutiksite ir būrius žvejų, kurie iš jūros vieną po kitos trauka
stintas, plekšnes, – nelygu koks metų laikas.
Vakarais, ypač po audros, būriai basakojų žmonių pasipila į paplūdimį – tai gintaro – legendinės jūrų karalienės Jūratės
sudužusių rūmų likučių rinkėjai. Pasiklausyti legendos ir įsivaizduoti, kaip atrodė
dieviškosios Jūratės rūmai ir, žinoma,

susipažinti su Baltijos turtais geriausia
Gintaro muziejuje – buvusioje grafų Tiškevičių rezidencijoje. Šis muziejus didžiuojasi bene unikaliausia, įspūdingiausia gintaro ir inkliuzų kolekcija pasaulyje.
Į rūmus pateksite tik per Tiškevičių įkurtą parką. Nepraleiskite progos pasivaikščioti žaviais parko takeliais, pasigrožėti
išpuoselėtais gėlynais ir tvenkinių vandenis
skrodžiančiomis išdidžiomis gulbėmis nebylėmis. Ten visuomet sutiksite ir šeimų,
maitinančių būrius raibakaklių ančių. Neabejotinai praeisite ir graudžios lietuviškos
pasakos „Eglė žalčių karalienė“ motyvais
sukurtą Roberto Antinio skulptūrą – vieną
populiariausių vaizduojamosios dailės kūrinių šalyje.
Jei jus sužavės balzganas gintaro švytėjimas, apsilankykite netoli muziejaus
veikiančioje gintaro dirbtuvėje. Ten pamatysite, kaip gintaro gabalėlis tampa
elegantišku papuošalu, o gal net savo rankomis jį pasigaminsite.

Pavasarį ir rudenį Palanga dvelkia ramybe, pušimis ir jūra kvepiantis oras užtikrina kokybišką poilsį

Jei jūs ratuoti, lėtai mindami dviračio
pedalus, sukite į naujai ES struktūrinės paramos lėšomis rekonstruotą Meilės alėją.
Keliaujantiems dviračiais įrengtas patogus pusantro kilometro ilgio 3 m pločio
takas. Pailsus galima prisėsti ant patogių
suoliukų. Meilės taku pro gražiausias kurorto vietas numinsite iki pat legendomis
apipinto Birutės kalno. Ten papėdėje jūsų
laukia grafo F. Tiškevičiaus įrengta Lurdo grota – platus ir negilus horizontalus
urvas skliautiškomis lubomis – su Dievo
Motinos skulptūra. O pakilus viršun – ant

aukščiausiosios Palangos pajūrio kopos,
kvapą užgniauš į jūrą atsiveriantis vaizdas.
Tarp išlakių pušų rasite ir koplyčią, kuri,
anot legendos, žymi vaidilutės, Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Kęstučio žmonos Birutės kapą.
Meilės alėja – „Eurovelo“ trasos dalis.
Iš Palangos ja galima keliauti net trimis
kryptimis – pro Klaipėdą iki Nidos Kuršių Nerijoje, ar iki Ventės rago, kitapus
Kuršių marių. O pasukus į priešingą pusę,
maršrutu galima pasiekti Latvijos paplūdimius.

Kiti lankytini objektai Palangoje:
•
•
•
•
•
•
•
•
Palanga išraižyta kokybiškais dviračių takais

Dviratis – viena patogiausių susisiekimo priemonių
kurorte vasarą

Antano Mončio namai-muziejus, S. Daukanto g. 16
Birutės kalnas ir koplyčia, Birutės al.
Gintaro muziejus, Vytauto g. 17
Jūros tiltas, J. Basanavičiaus g.
Jono Šliūpo memorialinė sodyba, Vytauto g. 23A
Palangos kurhauzas, Vytauto g. 45
Vaikų parkas, Naglio al. / Šermukšnių g.
Žemaičių alkas, Kuršių takas, Šventoji
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Projektai
Konferencijų centro viešbutyje „Vanagupė“ sukūrimas
Sveikatingumo ir poilsio centro paslaugų
prie viešbučio „Vanagupė“ išplėtimas
Skirtas finansavimas
4,34 mln. Lt
Visapusišką poilsį garantuosiantis viešbučio SPA centras

P

Viešbutis „Vanagupė“
Vanagupės g. 31, Palanga
Tel. +370 460 41199
El. p. reservation@vanagupe.lt
www.vanagupe.lt
I–VII 00.00–24.00 val.

Konferencijų organizavimas
Tel. +370 656 89602
El. p. sales@vanagupe.lt
SPA centras
Tel. +370 460 49409
El. p. spa@vanagupe.lt
Palangos turizmo informacijos centras
Kretingos g. 1, Palanga
Tel. +370 460 48 811
El. p. info@palangatic.lt
www.palangatic.lt

0m

alangoje įsikūręs 5 žvaigždučių viešbutis „Vanagupė“ kviečia pailsėti
ramybės ir malonios aplinkos išsiilgusius
svečius. Čia įrengti net 98 šiuolaikiški,
erdvūs ir patogūs kambariai bei apartamentai. Kiekviename – stilingi itališki
natūralaus medžio baldai, ramių spalvų
interjeras, minkšti čiužiniai, alergijos nekelianti patalynė ir kitos malonios viešbučio
siūlomos smulkmenos.
Be poilsio kambariuose, „Vanagupėje“
mėgaujamasi ir SPA paslaugomis – pirtimis, baseinais, puikia restorano virtuve
bei baro siūlomais gėrimais. Aukštos klasės europietiškų tradicijų restorane svečiams siūlomi originalūs Viduržemio jūros
regiono patiekalai ir ypatingi vynai, o čia
pat esančiame bare, jaukios ir stilingos

aplinkos apsuptyje, puikiai praleisti laiką
galima tiek su šviežios arbatos ar kavos
puodeliu, tiek su ypatingu kokteiliu ar viskio taure.
ES lėšomis iš dalies finansuotas didžiausio ir moderniausio Vakarų Lietuvoje
konferencijų centro įkūrimas. Tai puiki galimybė ir pailsėti, ir padirbėti pajūrio gamtos apsuptyje. Vienu metu konferencijų
centre galima rengti didesnes nei 700 dalyvių konferencijas, be to, jis lengvai pritaikomas įvairaus dydžio ir pobūdžio dalykiniams ar pramoginiams renginiams.
Viešbučio konferencijų centras siūlo net
10 skirtingų salių. Struktūrinių fondų lėšomis čia įrengta ir laukiamoji zona: holas,
liftas, pagalbinės patalpos, darbuotojų
persirengimo kambariai, atlikti eksterjero
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Nuotraukoje viršuje – poilsį užtikrinsiantis viešbučio „Vanagupė“ baseinas

Viešbutyje įkurtas moderniausias Vakarų Lietuvoje konferencijų centras
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Palangos koncertų salė

SPA centras siūlo atpalaiduojamąsias procedūras tiek vyrams, tiek moterims, poroms ar visai šeimai

darbai – sutvarkyta aplinka ir šalia esanti
teritorija.
Visose salėse įdiegtos reikalingos modernios priemonės, taip pat ir sinchroninio
vertimo įranga. Viešbutis, turintis patirties
organizuoti tiek mažesnio masto įmonių
mokymus, seminarus, tiek tarptautinius
renginius ir konferencijas, siūlo ir iškilmingų pobūvių, banketų ir priėmimų paslaugas. Negana to, konferencijų dalyviai gali
mėgautis visomis viešbučio teikiamomis
paslaugomis: restorano virtuve, SPA centro baseino ir pirčių kompleksais, masažais, sveikatingumo procedūromis, teniso
kortais ir kitomis laisvalaikį praturtinsiančiomis paslaugomis.
Viešbutyje veikiantis SPA centras stebina net pačius išrankiausius lankytojus.

ES paramos lėšomis čia įrengtas modernus pusiau dengtas lauko baseinas su atvira poilsio zona bei šalia esančiu restoranu – vasarą restoranas transformuojamas
į atvirą, o vėsesniu metų laiku į uždarą
restoraną. SPA centras siūlo atpalaiduojamąsias procedūras tiek vyrams, tiek
moterims, poroms ar visai šeimai. Nuo
pusvalandžio iki penkias dienas trunkančių programų metu galima išbandyti Rytų
Azijos ritualus, įvairius atpalaiduojamuosius masažus, sūkurines žolelių vonias,
aromatines pirtis, pasimėgauti vandens,
muzikos ir šviesos terapija, grožio ir energijos teikiančiomis paslaugomis. Šalia SPA
centro svečių patogumui įrengtas ir sporto
kompleksas: treniruoklių salė, teniso kortai, krepšinio aikštelė.

Palangos koncertų salė
Vytauto g. 43, Palanga
Palangos autobusų stotis
Kretingos g. 1, Palanga

0m

Kiekviename kambaryje svečių laukia stilingi itališki natūralaus medžio baldai ir ramių spalvų interjeras
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Nuotraukoje viršuje – būsimos Palangos koncertų salės vizualizacija

Palangos turizmo informacijos centras
Kretingos g. 1, Palanga
Tel. +370 460 48 811
El. p. info@palangatic.lt
www.palangatic.lt
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Projektas
Vasaros koncertų salės Palangoje rekonstravimas – daugiafunkcio kultūros
pastato įrengimas, I etapas
Skirtas finansavimas
10 mln. Lt

Planuojama, kad Vasaros koncertų salė duris atvers
jau 2015 m.

D

auguma muzikos mėgėjų puikiai
pamena Palangoje buvusią Vasaros
estradą, kurioje klausytojus linksmino
žymiausi Lietuvos estrados atlikėjai ir
nemažai užsienio žvaigždžių. Būtent Vasaros estradoje savo karjerą pradėjo visų
lietuvių taip mylimas dainininkas Stasys
Povilaitis.
Planuojama, kad 2015 m. garsioji Vasaros estrada vėl atvers savo duris – šįkart
neatpažįstamai pasikeitusi. Moderni, daugiafunkcė Palangos koncertų salė lankytojus kvies visus metus. Rekonstrukcijos
darbų pradžia buvo paskelbta dar 2013 m.
Tais simboliniais metais Palangai sukako

760 metų, Palangos kurortui – 125 metai,
o pati Vasaros estrada lankytojus jau buvo
kvietusi garbingus 40 metų.
Unikalioje miesto dalyje, turinčioje kul
tūros paveldo objekto statusą, duris atvers penkiolikos metrų aukščio pastatas,
kurio bendras plotas užims apie 4,3 tūkst.
kvadratinių metrų. Čia planuojama įrengti
koncertų salę, kurioje tilps net 2200 žiūrovų, o transformavus sėdimas vietas,
kad arčiau scenos liktų aikštelė stovimoms vietoms, šioje erdvėje sutilps net
3000 pramogautojų.
Prisukamą muzikinę dėžutę priminsiantis pastatas bus pritaikytas ne tik

Muzikinę dėžutę primenančiame pastate planuojama įrengti modernią koncertų salę

Koncertų salė talpins daugiau nei 2 tūkst. žiūrovų

populiariosios muzikos ir kameriniams
koncertams, bet ir kitai kompleksinei
veiklai: šviečiamiesiems, laisvalaikio ir
pramogų renginiams, konferencijoms,
kolektyvų repeticijoms ir net televizijos
projektams – planuojama įrengti studiją,
kamerų aikšteles ir kitą reikalingą instaliaciją. Dalyvių ir lankytojų patogumui

Palangos korcertų salės pastate bus įrengtos dar dvi mažesnės salės.
Skirtingą miesto architektūrą – šalia
esantį skverą, Kurhauzą ir kitus statinius –
jungianti Palangos koncertų salė džiugins
ramiomis, aplinkos neužgošiančiomis
spalvomis – pastatų fasadams parinkta
tinko apdaila ir žalios spalvos stiklas.

Palangos koncertų salė bus pritaikyta tiek populiariosios, tiek kamerinės muzikos koncertams
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Palangos gintaro muziejus
ir botanikos parkas

307

Projektai
Palangos gintaro muziejaus reprezentacinių rūmų restauracija ir jų pritaikymas
šiuolaikiniams kultūrinio turizmo poreikiams
Palangos botanikos parko istorinės dalies
restauracija ir pritaikymas viešosioms
reikmėms (I, II etapai)
Skirtas finansavimas
9,4 mln. Lt

Botanikos parkas – turbūt vienintelė ramybės oazė
šurmuliuojančiame Palangos kurorte

K
Palangos gintaro muziejus
Vytauto g. 17, Palanga
Tel. +370 460 53 501
El. p. gintaro.muziejus@ldm.lt
www.pgm.lt
Rugsėjis–gegužė
II–VI 11.00–17.00 val.,
VII 11.00–16.00 val.
Birželis–rugpjūtis
II–VI 10.00–20.00 val.,
VII 10.00–19.00 val.
Nedirba pirmadieniais ir valstybinių švenčių
dienomis, o valstybinių švenčių išvakarėse
muziejus dirba viena valanda trumpiau

0m

Palangos autobusų stotis
Kretingos g. 1, Palanga
 ~1,5 km
Palangos turizmo informacijos centras
Kretingos g. 1, Palanga
Tel. +370 460 48 811
El. p. info@palangatic.lt
www.palangatic.lt
 ~1,5 km

ai Baltijos bangos daužosi į kopas ir
šiaurus vėjas į krantą ridena gintaro gabalėlius, anapus kopų, tarp išlakių
pušų, tylu ir jauku. Tokioje vietoje, mažame pajūrio miestelyje Palangoje, XIX a.
pabaigoje grafas Feliksas Tiškevičius
(1869–1933) su žmona Antanina Tiškevičiene (1870–1951) ėmė kurti didingą vasaros rezidenciją.
Iš Vokietijos buvo pakviestas architektas Francas Heinrichas Švechtenas (Franz
Heinrich Schwechten, 1841–1924). Jis
visuotinį pripažinimą buvo pelnęs Berlyno Anhalto stoties projektu, o už ypač
svarbią kaizerio Vilhelmo I (1871–1888)

120

Nuotraukoje viršuje – grafų Tiškevičių rūmuose įkurtas Palangos gintaro muziejus

Palangos botanikos parko didysis parteris

atminimo bažnyčią jam buvo suteiktas
karališkojo architekto titulas bei slaptojo
architektūros patarėjo pareigos. Palangoje F. H. Švechtenas suprojektavo neoklasicistinius rūmus. Taisyklingų formų
pastatas su lenktu fasadu ir terasa, į kurią
pakylama dvipusiais laiptais, iki šiol žavi
grakštumu bei įspūdinga architektūros ir
gamtos derme.
Pietinį rūmų fasadą puošė kolonų portikas ir terasa su baliustrada (vertikalių
stulpelių (baliustrų) užtvara, kurių viršus
sujungtas horizontaliais turėklais). Iš čia
buvo galima nusileisti į rožyną. Prie vakarinio fasado 1908 m. buvo pristatyta
neorenesansinio stiliaus bruožų turinti aštuonia-kampė koplyčia su kupolo formos
stogu.
Įspūdingas buvo ir rūmų interjeras.
Slaptajame Prūsijos valstybės kultūros
paveldo archyve Berlyne (Vokietija) atrasti dokumentai liudija, kad rūmai buvo
aprūpinti tų laikų naujausiais techniniais
įrenginiais: kanalizacija, karštu ir šaltu
vandeniu, centriniu šildymu, o patiekalus
iš virtuvės į Raudonąjį saloną, kur prie raudonmedžio stalo pietaudavo grafo šeima,
kėlė liftas. Tiškevičių šeimos herbais puošti
servizai buvo laikomi indaujose šalia buvusioje didžiulėje pokylių salėje.
Visi Tiškevičių giminės dvarai garsėjo
puikiais parkais, tačiau Palangos rezidencija buvo ypatinga. Iškilus Prancūzijos
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Iš pietų pusės rūmus juosia pusapvalės formos rožynas, kuris laiptais sujungtas su rūmų terasomis

Reprezentacinėse rūmų salėse atkurta aristokratų rezidencijos aplinka, kurioje eksponuojami XVIII a. pab. – XIX a. didikų rūmų interjerų kūriniai iš Lietuvos dailės muziejaus išsaugotų grafų Tiškevičių kolekcijų (autorius Romualdas Budrys)

peizažo specialistas ir botanikas Eduardas panorama į jūrą. Šiaurinėje šio kalno paAndrė (Édouard François André, 1840– pėdėje 1899 m. grafas F. Tiškevičius įren1911), kartu su sūnumi Renė Eduardu gė Lurdo grotą – platų ir negilų horizontaAndrė (René Édouard André, 1867–1942) lų urvą skliautiškomis lubomis – su Dievo
ir jiems talkinusiu parkų želdintoju iš
Motinos skulptūra.
Belgijos Buisenu de Kulonu (Buys1933 m. mirus grafui, grafienė
sen de Coulon), kelias vasaras
A. Tiškevičienė bandė rūmus
praleido Palangoje ir sukūrė
parduoti, nes po įvykdytos že101 ha dydžio parką, kurio vinmės reformos nebeįstengė
giuoti takai nuo Baltijos jūros
jų išlaikyti. Dvarą panoro įsismėlėtų paplūdimių ir kopų
gyti valstybė ir jame įrengti
per jaukias laukymes, paslapLietuvos prezidento Antano
tingus tvenkinius bei erdvius
Smetonos (1874–1944) vaparterius vedė į rūmus. Einant
saros rezidenciją. Užklupus
šiais takais, kaip kaleidoskope
Antrajam pasauliniam karui
keitėsi vaizdai, vieną nuotai- Botanikos parko mažąjį A. Tiškevičienė buvo priversta
parterį papuošė balto
ką keitė kita. Aikštelėse buvo
trauktis į Vakarus. Rūmai liko
marmuro moterų
įrengti gėlynai, per tvenkinius skulptūros, vaizduojančios be šeimininkų. Tačiau neilgam.
metų laikus
permesti tilteliai, o vakare maJais netruko pasinaudoti ir vogišką aplinką kurdavo meistriškai parink- kiečių, ir rusų kariuomenės. O joms pati šviestuvai. Nuo legendomis apipinto sitraukus apie rezidencijos didybę neliko
vaidilutės Birutės kalno atsivėrė puiki nė užuominos.

Vis dėlto palangiškiams pavyko įtikinti
sovietų valdžią, kad rūmai būtų atiduoti
kultūros reikmėms. 1963 m., po ilgų remontų, Tiškevičių rūmuose duris atvėrė
Gintaro muziejus, kuris traukė lankytojus
savo unikaliais rinkiniais.
2010–2011 m. už ES struktūrinės paramos lėšas reprezentaciniai grafų rūmai
buvo restauruoti. Atkurtos ne tik pastato
fasadą puošusios vazos, bet ir dalis interjerų. Dabar muziejaus svečiai gali pamatyti
autentišką aristokratų rezidencijos aplinką. Lankytojams atvertas Didysis salonas,
Grafienės buduaras, Mėlynoji svetainė,
Grafo kabinetas ir Mažoji svetainė, dar vadinta grafo priimamuoju.
Šiose salėse eksponuojami XVIII a.
pabaigos–XIX a. Lietuvos dailės muziejuje išsaugoti grafų Tiškevičių bei kitų

Lietuvos didikų baldai, kilimai, tekstilė,
dailės kūriniai bei jų rinkti senoviniai meno
dirbiniai. Beje, senienomis domėjęsis
E. Tiškevičius savo rinkinį buvo perdavęs
tuo metu Vilniuje veikusiam Senienų muziejui. Dabar dalį grafo daiktų galima pamatyti Palangoje.
Lietuvos dailės muziejus antrame rūmų
aukšte įrengė naują gintaro ekspoziciją,
kurioje pristatoma daugiau kaip 5 tūkstančiai eksponatų.
ES lėšomis struktūrinės paramos atgaivintas ir parkas: sutvarkyti takai, želdynai, tvenkiniai, atnaujinti elektros apšvietimo tinklai,
restauruoti fontanai ir Birutės kalno laiptai.
Svečių muziejuje laukia ne tik nuolatinės
ekspozicijos, bet ir įvairios parodos, edukaciniai užsiėmimai, o vasaromis rūmų terasoje
rengiami klasikinės muzikos koncertai.

Bilietų kaina:
Suaugusiesiems – 8 Lt
Moksleiviams, studentams, būtinosios tarnybos kariams, senjorams, Lietuvos
dailininkų sąjungos nariams, asmeniui, lydinčiam neįgalųjį – 4 Lt
Nemokamai ekspozicijas ir parodas gali lankyti ikimokyklinio amžiaus vaikai, vaikų
namų auklėtiniai, neįgalieji, muziejininkai, mokytojai, lydintys 10 mokinių grupes,
turizmo firmų, gidų gildijos nariai, kurie lydi ne mažiau kaip 10 Lietuvos piliečių
grupę ar ne mažiau kaip 5 užsieniečių grupę
Kiti lankytini objektai Palangoje:

Muziejaus rinkiniuose sukaupta apie 29 tūkst. gintaro eksponatų, iš jų apie 4,5 tūkst. rodoma ekspozicijoje, kuri
kasmet atnaujinama, papildoma unikaliais archeologiniais radiniais, gintaro inkliuzais ir kitais vertingais eksponatais

• Birutės kalnas ir koplyčia, Birutės al.
• Gintaro dirbtuvės, Vytauto g. 21 / S. Dariaus ir S. Girėno g. 27
• Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Vytauto g. 55
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Viešbutis
„Palanga SPA Design“
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Projektas
SPA ir talasoterapijos centro įkūrimas
Skirtas finansavimas
2,45 mln. Lt

Pačiame Palangos centre įsikūrusi poilsio oazė

N

Viešbutis „Palanga SPA Design“
Birutės al. 60, Palanga
Tel. +370 460 41 411
El. p. info@palangahotel.lt
www.design.palangahotel.lt

0m

Palangos turizmo
informacijos centras
Kretingos g. 1, Palanga
Tel. +370 460 48 811
El. p. info@palangatic.lt
www.palangatic.lt

uostabi aplinka, natūralių medžiagų
šiluma, išskirtinė, su gamta deranti architektūra, garsių dizainerių kurtas
interjeras, aukščiausios kokybės paslaugos – kiekvieno, pavargusio nuo greito
gyvenimo tempo, svajonė. Taip keliautojus pailsėti kviečia šalia pajūrio, pušynų
apsuptyje, įsikūrę viešbučio korpusai „Palanga SPA Design“ ir „Palanga SPA Luxury“. Vos už 50 m nuo viešbučio ramiems
pasivaikščiojimams kviečia Birutės alėja,
o už 200 m į kitą pusę šurmuliuoja Jono
Basanavičiaus promenada.
„Palanga SPA Design“ patiks išskirtinumą mėgstantiems svečiams. Tai vienintelis pasaulyje viešbutis, kurio grindys pasvirusios 7 laipsnių kampu – poilsiautojai

čia jausis tarsi kitoje realybėje. Viešbučio
lauko, vestibiulio ir SPA baldus kūrė žymūs Italijos meistrai – dizainerė Paola
Lenti, kompanijos „Baxter“, „Catellani &
Smith“. Laiptų turėklai išpuošti Lietuvos
kalvių-menininkų sukurtomis vario gėlėmis. Interjere naudotos tik natūralios
aukščiausios kokybės medžiagos: graikiškas marmuras, norvegiškas kvarcitas,
alyvmedžio ir kedro mediena, autentiški
persiški kilimai, varinės interjero detalės.
Kambariuose svečius džiugina natūralios
vilnos kilimai. Viešbučio numerių baldus
kūrė žymūs lietuvių dizaineriai.
Viešbutyje įrengtas erdvus ir jaukus restoranas, kurio interjeras kuria lengvą kurorto atmosferą – jis dekoruotas natūralia

200

Nuotraukoje viršuje – viešbutis „Palanga SPA Design“

„Palanga SPA Design“ svečius pasitinka prabangus, su gamta derantis interjeras
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Poilsio ir laisvalaikio
kompleksas
„Meguva Resort Hotel“
Fizines ir dvasines jėgas atgauti padės įvairios sveikatinimo ir grožio procedūros

tiko mediena ir egzotiškais augalais. Besimėgaudami virtuvės specialistų ir padavėjų meistriškumu, pro didžiulius langus
gėrėsitės ir atsiveriančio pušyno grožiu.
Verslo reikalams viešbutyje rasite konferencijų salę su visa reikalinga įranga.
2013 m. čia atidarytas SPA ir talasoterapijos centras, kuriame atitrūksite nuo kasdienių rūpesčių ir pasilepinsite. Fizines ir
dvasines jėgas atgauti padės įvairios sveikatinimo ir grožio procedūros. Žinoma,
čia rasite ir sporto centrą. Viešbučio SPA
ir pirčių kompleksuose kviečiami pailsėti
tiek viešbučio klientai, tiek kiti Palangos
svečiai.
ES struktūrinių fondų lėšomis buvo iš
dalies finansuotas SPA ir talasoterapijos centro įkūrimas. Talasoterapija – tai

gydomosios ir tonizuojamosios procedūros, kurioms naudojami natūralūs gamtiniai ištekliai. Tai jūrinis klimatas, vanduo,
dumbliai ir jūros purvas, saulės vonios,
smėlio terapija. Jūros vanduo ypatingas
tuo, kad jame gausu mineralinių druskų ir
mikroelementų, kurie teikia žmogui energijos, padeda nusiraminti, įveikti stresą ir
nuovargį, gerina medžiagų apykaitos procesus.
Gaivus oras, saulė, individualios treniruotės pajūryje, subalansuota mityba,
vandens maudyklės, talasoterapija, gydomojo purvo procedūros – klimatiniai
kurortiniai veiksniai, teigiamai veikiantys
žmogaus organizmą ir skirti visiems, norintiems sustiprinti sveikatą ir pasilepinti.

„Meguva Resort Hotel“
Venecijos aklg. 4, Žibininkai,
Kretingos r.
Tel. +370 610 00450
info@meguvaresorthotel.com
www.meguvaresorthotel.com
I–VII 00.00–24.00 val.

0m

Viešbučio SPA ir pirčių kompleksuose kviečiami pailsėti tiek viešbučio klientai, tiek kiti Palangos svečiai

Kretingos rajono turizmo informacijos
centras
Vilniaus g. 2B, Kretinga
Tel. +370 445 73 102
El. p. vadybininke@kretingosturizmas.info
www.kretingosturizmas.info

600

Nuotraukoje viršuje – poilsio ir laisvalaikio kompleksas „Meguva Resort Hotel“
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Projektas
Mėguvos kaimas
Skirtas finansavimas
8,36 mln. Lt

V

akarų Lietuvoje, Žibininkų kaime, ramybe dvelkiančiame miško masyvo
pakraštyje įkurtas aktyvaus poilsio, apgyvendinimo, dalykinio turizmo, maitinimo
ir pažintinio turizmo paslaugas teikiantis
Mėguvos kaimas. Idėja atkurti čia kadaise
buvusią Mėguvos gyvenvietę paremta išlikusiomis istorinėmis žiniomis – XI–XIII a.
ši teritorija buvo vadinta Mėguva.
Dabar čia – poilsio ir laisvalaikio kompleksas „Meguva Resort Hotel“. Tai
260 vietų turintis viešbutis, kurio teritorijoje pastatytos 7 vienaukštės ir 17 dviaukščių apgyvendinimui skirtų rąstinių vilų. Jų
apdailai pasitelkti XVI a. Mėguvos-Kuršo
architektūros elementai. Dviaukštės vilos – tai šeimoms skirti numeriai su didele
erdvia svetaine ir lauko terasa pirmajame

Kadaise šioje teritorijoje buvo įsikūrusi Mėguvos
gyvenvietė

Mėguvos kaimas įsikūręs tikrame gamtos prieglobstyje

aukšte bei dviem atskirais dviviečiais miegamaisiais antrajame vilos aukšte. Šiaurinėje teritorijos pusėje, pagal lietuviškų sodybų principus, pastatytas kluonas, troba,
išlaikę autentišką etnografinį eksterjero
fasadą. Prie Mėguvos gyvenvietės įkūrimo
nemaža dalimi prisidėjo ir ES struktūrinių
fondų suteikta parama.
Etnografiniame Mėguvos kaime teikia
mos naujos ir originalios turizmo paslaugos: demonstruojami tradiciniai senieji
amatai, organizuojami vienos ar kelių dienų tradicinių amatų mokymai svečiams,
savaitės trukmės edukacinės programos
vaikams ir jaunimui (pvz., audimo, pynimo, mezgimo, siuvinėjimo, verpimo,
odos papuošalų ir amuletų gamybos,
puodininkystės, gintaro apdirbimo ir kt.),

rengiamos vaikų ir jaunimo stovyklos,
organizuojamos kalendorinės šventės, tradicinės šeimos šventės. Čia siekiama puoselėti Mėguvos krašto kultūrą, papročius ir
tradicijas.
Jaukiame 100 vietų restorane-bare
„Meguva Resort Hotel“ ankstyviems lankytojams siūlomi sotūs pusryčiai, skubantiems – verslo pietūs, smaližiams –
restorano konditerių sukurta saldėsių
įvairovė. Čia malonu pietauti, romantiškai
vakarieniauti ar rengti iškilmingą pobūvį,
o virtuvės darbuotojai vadovaujasi nuostata, kad viskas turi būti šviežia, sezoniška
ir užauginta Lietuvoje. Užmiršę visus rūpesčius, mėgausitės gardžiais virtuvės
patiekalais, galėsite naudotis ir specialiais
šventinių meniu pasiūlymais.

Rąstinės vilos Mėguvoje statytos pagal lietuviškų sodybų principus

Vakarėjant skliautinį „Meguva Resort
Hotel“ stogą papuošia žvaigždes simbolizuojantys šviestuvai – ypač jauku
ir malonu praleisti laiką vieniems ar su
draugais esančioje lauko terasoje šiltuoju metų laiku, gurkšnojant kavą ar tiesiog
šnekučiuojantis su bičiuliais.

Jaukus „Meguva Resort Hotel“ interjeras

Vilose svečių laukia komfortiškas poilsis ir ramybe dvelkianti aplinka
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Kretingos dvaras
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Projektai
Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų renovacija ir pritaikymas turizmui
Kretingos dvaro sodybos paminklinio
pastato – ūkvedžio namo – renovacija
ir pritaikymas turizmui projektui skirtas
finansavimas
Skirtas finansavimas
6,14 mln. Lt

Dvaro centriniame pastate įrengta istorijos ir kultūros
ekspozicija

G
Kretingos autobusų stotis
Šventosios g. 1, Kretinga
 ~3 km

Kretingos dvaras
Vilniaus g. 20, Kretinga
Tel. +370 445 77 323, +370 445 77 61 2
El. p. kretingosmuziejus@takas.lt
www.kretingosmuziejus.lt
Muziejaus centrinių rūmų ir vandens
malūno ekspozicija
III–VII 10.00–18.00 val.

Kretingos rajono turizmo
informacijos centras
Vilniaus g. 2B, Kretinga
Tel. +370 445 73 102
El. p. vadybininke@kretingosturizmas.info
www.kretingosturizmas.info
 ~2 km

Žiemos sodas
Rugsėjis-gegužė
II–V ir VII 10.00–18.00 val.,
VI 10.00–19.00 val.
Birželis-rugpjūtis
I 10.00–18.00 val.,
II–VII 10.00–20.30 val.

ražiame ir žaliame pajūrio mieste
Kretingoje savo pėdsakus paliko net
kelios garsios Lietuvos didikų giminės:
Chodkevičiai, Sapiegos, Masalskiai, Zubovai, Tiškevičiai. Ypač jų pėdsakai ryškūs
Kretingos dvare.
XV–XVII a. Kretingos dvarą valdė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikai Chodkevičiai. 1617 m. Jonas Karolis
Chodkevičius (apie 1561–1621) prie dvaro pastatė pranciškonių vienuolyną bei
bažnyčią ir šalia įkūrė Kretingos miestą.
Nuo 1662 m. beveik šimtmetį dvarą valdė ir Kretingą globojo didikai Sapiegos.
XVIII a. viduryje čia įsikūrė Masalskiai.
Jie rekonstravo dvarą, užveisė didžiulį
sodą. Manoma, kad Vilniaus vyskupas
kunigaikštis Ignotas Jokūbas Masalskis
(1726–1794) atvežė į Kretingą egzotiškų
augalų, kurie davė pradžią Žiemos sodui.
XIX a. dvarą valdant grafams Zubovams

pastatyti nauji secesinio stiliaus rūmai,
įkurtas parkas, kuris XIX a. pirmojoje pusėje minimas tarp penkių gražiausių Telšių apskrities parkų.
Ypač daug Kretingos dvare nuveikė Tiškevičiai. 1874 m. dvarą varžytinėse įsigijęs
grafas Juozapas Tiškevičius (1835–1891)
rekonstravo rūmus, išpuošė juos vertingais meno kūriniais, medžioklės trofėjais,
įrengė biblioteką, kelias puošnias sales,
koplyčią. Jo paliepimu buvo pastatyta
keturių aukštų stiklinė oranžerija, kurioje
įkurtas didžiausias to meto privatus žiemos sodas Europoje.
Grafas pertvarkė ir parką: prisodino
iš svetur atvežtų medžių, dekoratyvinių
krūmų, įrengė daugybę gėlynų, parką papuošė fontanais su skulptūromis. Buvo
įrengti 3 kaskadiniai tvenkiniai su kriokliu,
altanos, alėjų sankirtoje – jaukios poilsio
aikštelės.

Kretingos parko
III tvenkinys

Kretingos parko
II tvenkinys

0m

Kretingos parko
I tvenkinys

150

Nuotraukoje viršuje – Kretingos dvare, kurį ilgą laiką valdė grafai Tiškevičiai, veikia muziejus

Unikali Žiemos sodo augmenijos ekspozicija „Nuo kaktusų kolekcijos iki bugenvilijos žiedų“
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Atkurtame vandens malūne veikia etnografijos, archeologijos, numizmatikos, istorijos ir kultūros ekspozicijos

Tiškevičių epochą ir dar senesnius laikus
mena ne vienas dvaro teritorijoje išlikęs
pastatas. Tai dvaro malūnas, kuriame
Tiškevičiai įrengė pirmąją Lietuvoje hidroelektrinę. Architektūrinę vertę turi iš
raudonų plytų ir akmenų sumūryta ratinė.
Joje buvo laikomos dvaro karietos, vežėčios, veikė kokoso riešutų aliejaus spaudykla. Verta atkreipti dėmesį į ūkvedžio
namą – tokio tipo iš akmenų sumūrytų
pastatų būta tik Vakarų Žemaitijoje. Jo
rūsyje išlikusi XIX a. vidurio sienų ir lubų
tapyba. Paminėtina ir buvusi ligoninė, kurioje J. Tiškevičiaus duktė Marija Tiškevičiūtė (1871–1943) 1898 m. įkūrė pirmąjį
lietuvišką vaikų darželį.
1992 m. rūmuose įsikūrė Kretingos muziejus. Jo darbuotojų puoselėjamas parkas su trijų kaskadinių tvenkinių sistema
grožiu nenusileidžia Tiškevičių laikams.
Dvaro lankytojai mėgsta vaikštinėti sutvarkytais parko takais, stabtelėti poilsio
aikštelėse, apžiūrėti lauko ekspozicijas.
Ypač daug dėmesio sulaukia astronominis

kalendorius su saulės laikrodžiu (aut.
R. Gorodeckienė) – įdomi kompozicija iš
13 skulptūrų, vaizduojančių senąsias baltų
kultūros tradicijas.
Siekdamas dvaro ansamblį padaryti dar
patrauklesnį turistams, muziejus pasinaudojo ES struktūrine parama. Jos lėšomis
restauruoti rūmai su Žiemos sodu, buvusi
ratinė ir vandens malūnas. Renovuotose
patalpose atidarytos naujos etnografijos,
krašto proistorės, dvarų istorijos ir kultūros, numizmatikos ekspozicijos. Žiemos
sode atnaujinta botanikos ekspozicija, kurioje lankytojams pristatomos retos augalų kolekcijos. Šiuo metu restauruojamas
ir ūkvedžio namas, kuriame bus atkurta
XIX a. sieninė ir lubų tapyba.
Kretingos dvare veikia kavinė, jame galima surengti fotosesiją, išsinuomoti salę
renginiams.
Čia vyksta mokslinės konferencijos,
parodos, klasikinės ir populiariosios muzikos
koncertai, kultūriniai ir edukaciniai renginiai.
Kas trejus metus rengiama Dvaro šventė.

Astronominis kalendorius su saulės laikrodžiu sulaukia lankytojų dėmesio

Bilietų kaina:
Centrinių rūmų ir vandens malūno
ekspozicijos:
Suaugusiems – 8 Lt
Moksleiviams, studentams – 3 Lt
Senjorams – 5 Lt
Centrinių rūmų ir žiemos sodo
ekspozicijos:
Suaugusiesiems – 6 Lt
Moksleiviams, studentams – 2 Lt
Senjorams – 3 Lt
Vandens malūno etnografijos
ekspozicija „Saulės ratu“:

Suaugusiesiems – 4 Lt
Moksleiviams, studentams – 2 Lt
Senjorams – 3 Lt
Visos ekspozicijos neįgaliesiems, vaikų
globos namų auklėtiniams, ikimokyklinio
amžiaus vaikams – nemokamai
Gido paslaugos:
1 val. ekskursija po centrinius rūmus lietuvių
kalba – 20 Lt, užsienio kalba – 30 Lt
1 val. ekskursija po vandens malūną lietuvių
kalba – 10 Lt, užsienio kalba – 15 Lt
1 val. ekskursija po dvaro parką lietuvių
kalba – 10 Lt, užsienio kalba – 15 Lt

Kiti lankytini objektai Kretingos mieste ir rajone:
•
•
•
•

Kretingos evangelikų liuteronų bažnyčia, Rotušės a. 8, Kretinga
Lurdo grota, J. Paberžės g., Kretinga
Orvydų sodyba-muziejus, netoli Plungės–Skuodo plento, Kretingos r.
Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai
bažnyčios statinių kompleksas, Vilniaus g. 2, Kretinga
• Senosios parapijinės kapinės ir grafų Tiškevičių koplyčia, Vilniaus g., Kretinga
• Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinė-muziejus, Nasrėnų k., Kretingos r.
Restauruotame dvaro vandens malūne įrengtos muziejaus ekspozicijos

Dvaro parke vedamos pažintinės ekskursijos, organizuojami įvairūs renginiai, floristikos darbų parodos
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akmenų muziejus
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Projektas
Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus plėtros projektas
Skirtas finansavimas
0,58 mln. Lt

Malūne veikiančioje kamerinėje akmenų ekspozicijoje
sužinosite apie ledynų istoriją, geologinius žemės
procesus

Ž
Respublikinis Vaclovo Into akmenų
muziejus
Salantų g. 2, Mosėdis, Skuodo r.
Tel. +370 440 76 291
El. p. sekretore@akmenumuziejus.lt
www.akmenumuziejus.lt
Gegužė–spalis
I–VII 10.00–20.00 val.
Lapkritis–balandis
I–V 8.00–17.00 val.

0 km

Skuodo autobusų stotis
Vilniaus g. 34, Skuodas
 ~14 km
Skuodo rajono savivaldybės
administracijos Kultūros ir turizmo
skyrius
Gedimino g. 1, Skuodas
Tel. +370 440 73 935
El. p. info@skouds.lt
www.skouds.lt
 ~13 km

emaitis Vaclovas Intas (1925–2007)
buvo gydytojas, tačiau išgarsėjo ne
gydomąja veikla, o beribe aistra akmenims, kuri kaip pavojinga infekcija pasklido
po miestelio, kuriame gyveno, apylinkes.
1957 m. jaunas gydytojas buvo paskirtas vadovauti naujai Mosėdžio
ligoninei. Pasakojama, kad kartą lankydamas pacientus gretimame kaimelyje pamatė apie pusę šimto kilogramų
sveriantį akmenį. Gydytojui jis pasirodė
toks gražus, kad ilgai nelaukdamas užsikėlė ant dviračio ir parsivežė į ligoninės
kiemą. Tai buvo lemtingas žingsnis – užvaldžiusi meilė akmenims mediko nebeapleido iki paskutinių gyvenimo dienų.
Vasarą gydytojas dviračiu apvažiuodavo
apylinkes, žymėjosi įdomesnius riedulius,
lankėsi skaldyklose. Daugumą patikusių
lauko riedulių pats susivežė ligoninės arklio traukiamu vežimu. Žiemą juos parsigabenti jam padėdavo Skuodo melioratoriai. O kartais keliasdešimt tonų sveriančių

akmenų kelionė į Mosėdį užtrukdavo kone
savaitę.
Ilgainiui, kai akmenys ėmė nebetilpti
ligoninės kieme, užsispyręs gydytojas pradėjo juos guldyti gatvės pakraščiuose. Štai
tada akmenų liga užsikrėtė ir kiti mosėdiškiai. Dabar nė viena sodyba neišsiverčia be
akmenų.
Kai akmenų prisirinko nemažai, aistringas kolekcininkas ėmė tartis su specialistais. Šie pasiūlė derinti juos su augalais,
vandens telkiniais. Pirmiausia alpinariumais su akmenimis pasidengė apie pusantro hektaro ploto ligoninės teritorija,
vėliau ir Kapų (dabar Akmenų) gatvė,
kurioje buvo ligoninė, o po 1962 m. gaisro – ir miestelio centras bei per aštuonis
hektarus nusitęsiančios Bartuvos pievos.
Kadangi garsas apie keistuolio daktaro
akmenis ėmė sklisti ne tik po šalį, bet ir
už jos ribų, 1979 m. tuometinė Lietuvos
Ministrų Taryba nutarė Mosėdyje įsteigti
Respublikinį unikalių akmenų muziejų. O

Ekspozicijoje supažindinama su uolienų klasifikacija,
iš įvairių šalių atvežtais akmenimis, turtinga smėlių
kolekcija

Didžiuliais akmenimis pagerbti žymiausi Žemaitijos ir
Lietuvos žmonės, gražiai sukomponuoti akmenys primena svarbius įvykius, reikšmingas datas

2

Nuotraukoje viršuje – vandens malūnas, kuriame veikia akmenų muziejus
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Muziejaus lauko ekspozicijoje yra daugiau kaip 200 didelių riedulių, kurie eksponuojami po atviru dangumi 8 ha
užimančioje Bartuvos slėnio terasoje

V. Intas paskirtas jo direktoriumi. Šias pareigas jis ėjo iki 2000 metų.
V. Intas mėgo keliauti, domėjosi kitų
kraštų augalija. Aplankė daugelį žymių buvusios Sovietų Sąjungos botanikos sodų,
medelynų, kalnų. Iš kelionių į Mosėdį jis
parsiveždavo iki tol Lietuvoje nežinotų augalų. Dar prieš įkuriant muziejų miestelyje
jau augo apie 1 000 rūšių ir formų augalų.
Mosėdžio tvenkiniuose V. Intas užveisė
gulbių, laukinių ančių.
Nors kolekcininkas beveik visus akmenų gabenimo darbus finansavo savo lėšomis, miestelio gyventojus jis įstengė
uždegti aistra tvarkytis aplinką – per pora

Paminklas akmenų muziejaus įkūrėjui Vaclovui Intui

dešimtmečių jis suorganizavo maždaug
340 talkų, kuriose dalyvavo apie pusantro
tūkstančio žmonių.
Lietuvai tapus nepriklausoma, akmenų muziejui buvo suteiktas Respublikinis
Vaclovo Into akmenų muziejaus vardas.
Dabar jame eksponuojama daugiau kaip
150 tūkstančių akmenų. Daugiausia – Lietuvoje paplitę Baltijos regiono uolienų
rieduliai. Didžiausias muziejaus eksponatas sveria 50 tonų, mažiausias – vos kelis
gramus.
Svečiams parodoma, ką galima sukurti
iš akmenų – eksponuojami laiptai, takai,
atraminės sienelės, grindiniai, tilteliai,
tvoros.
Neseniai ES struktūrinės paramos lėšomis buvo restauruotas dviejų šimtų metų
senolis vandens malūnas, jame įrengta
geoterminio šildymo sistema. Trijose
malūno salėse atnaujintos ekspozicijos:
galima rasti geologinių žemėlapių, klasifikuotų uolienų nuotrupų, suakmenėjusių gyvūnų ir augalų. Tai, kad šio lobyno
iniciatorius ir šeimininkas buvo medikas,
primena ir čia eksponuojami žmonių organizmuose aptikti dariniai, vadinamieji
akmenys. Lankytojai gali atsipūsti malūne įrengtoje jaukioje kavinėje. Čia įsikūrė
ir muziejaus administracija.

Vaikštinėdami po Mosėdį pajusite paprasto akmens žavesį, akmens ir augalų harmoniją, pasisemsite žemaitiškos
stiprybės, kantrybės ir ryžto

Bilietų kaina:
Suaugusiesiems – 5 Lt
Moksleiviams, studentams, senjorams – 2 Lt
Neįgaliesiems ir vienam jį lydinčiam asmeniui bei ikimokyklinio amžiaus vaikams –
nemokamai
Gidą nuo gegužės 2 d. iki spalio 31 d. būtina užsakyti iš anksto, darbo dienomis
tel. +370 440 76 291, šeštadieniais, sekmadieniais tel. +370 440 76 312
Kiti lankytini objektai Mosėdyje:
•
•
•
•
•

Aukuro akmuo, Šilalės k., netoli Mosėdžio
Gydytojo Vaclovo Into sodyba, Akmenų g. 28
Šauklių geologinis draustinis, 3 km į pietvakarius nuo Mosėdžio
Šilalės kūlis (penktasis pagal dydį riedulys Lietuvoje)
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, Akmenų g. 2
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Projektai
Renavo dvaro sodybos rūmų pritaikymas
viešojo turizmo reikmėms
Renavo dvaro sodybos (katilinės, sandėlio) pritaikymas viešojo turizmo reikmėms
Skirtas finansavimas
3,76 mln. Lt

Vienaaukščiai rūmai su centriniu mezoniniu ir dviaukščiais kraštiniais rizalitais

V

Mažeikių turizmo ir verslo
informacijos centras
Ventos g. 8A, Mažeikiai
Tel. +370 443 67 177
El. p. mtvic@mazeikiai.lt
www.infocentras.mazeikiai.lt
 ~19 km

Renavo dvaras
Renavas, Mažeikių r.
Tel. +370 443 43 668
III–VII 10.00–18.00 val.
Mažeikių autobusų stotis
Respublikos g. 17, Mažeikiai
 ~20 km
Skuodas, Mažeikiai

0 km

ienas įdomiausių ir geriausiai išlikusių dvarų ansamblių Žemaitijoje ant
Varduvos upės kranto – Renavas. Dažnas
lankytojas šį dvarą gali atpažinti iš vaidybinio filmo apie „svieto lygintoją“ Tadą
Blindą (1846–1877).
Rašytiniuose šaltiniuose apie Renavo
dvarą užsimenama XVI a. Tuomet, esą,
rūmai buvę mediniai su šiaudais dengtu
stogu. XVII a. pabaigoje dvaras perėjo suvokietėjusių prancūzų šeimos Renė (vok.
Rönne) žinion. Tada Gaurais vadintam
dvarui prigijo Renavo vardas, mat vietiniams gyventojams keistai skambėjo šeimininkų pavardė.
XIX a. viduryje, kai Renavo dvarą valdė aistringas sodininkas baronas Antanas
Renė (1794–1877), plačiai ėmė sklisti garsas apie didžiulį jo sodą ir net 18 ha ploto
angliško stiliaus parką. Jame barono iniciatyva buvo iškasti tvenkiniai, sumūryti
akmeniniai laiptai ir pastatyti suolai.

Kadangi baronas vaikų neturėjo, visą
savo turtą užrašė giminaičiui Feliksui
Mielžinskiui (1871–1910). Kuklūs, bet
gana puošnūs rūmai garsėjo vertingomis
paveikslų bei antikvarinių meno dirbinių
kolekcijomis. Mielžinskių šeima itin didžiavosi Europos miestuose pagamintais
porceliano dirbiniais. Bibliotekoje jie buvo
sukaupę daugiau kaip 1 000 tomų prabangiai įrištų knygų, daugiausia – vokiečių
ir lotynų kalbomis.
Šeimininkas ne tik gražino rūmus, bet
ir šalia Varduvos upelio įkūrė naują apie 6
ha ploto parką. Dabar čia galima pamatyti
storiausią Lietuvos eglę. Jos skersmuo siekia net 1,2 m. Parkas didžiuojasi ir gamtos
išdaiga – net šešis kamienus turinčia liepa.
1869 m. dvare mokytojavo Laurynas
Ivinskis (1810–1881), pirmojo lietuviško
kalendoriaus rengėjas, liaudies švietėjas,
skiepijęs pagarbą lietuvių kalbai ir skatinęs
domėtis žemaičių tautosaka.

2

Nuotraukoje viršuje – Renavo dvaro rūmų pagrindinį fasadą išryškina keturių toskaninių kolonų portikas

Išraiškingiausios buvusios veidrodžių salės sienas skaido korintiniai piliastrai, lubos sudalintos kesonais, kuriuos
puošia žiedo motyvas. Salėje yra židinys ir dvi baltų koklių krosnys
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Iš klasicizmo laikotarpio likę balto marmuro židiniai
vestibiulyje ir veidrodžių salėje

Į medinę galeriją pakylama suktais lieto ketaus laipteliais, kaip teigiama, pagamintais toje pačioje gamykloje
kaip ir Eifelio bokštas

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Renavo dvare buvo bandoma auginti šilkverpius ir
įsteigti šilko kokonų auginimo ūkį. Iki šiol
dvaro parke gyvena gausios šikšnosparnių
kolonijos.
Mirus F. Mielžinskiui iki pat Antrojo
pasaulinio karo dvarą valdė jo našlė ir jos
duktė Maria Janušova Zdiechovska.
1980 m. Renavo dvaro rūmai pradėti
restauruoti ir jau po šešiolikos metų čia
veikė Mažeikių muziejaus filialas. Dabar
rūmų salėse eksponuojami meno kūriniai,
veikia kilnojamosios parodos.
Pastaraisiais metais ES struktūrinės paramos lėšomis restauruotas rūmų fasadas,
pakeistas stogas ir langai, atnaujintos durys, laiptai, grindys. Dalis dvaro rūmų patalpų pritaikytos maitinimo paslaugoms

teikti. Buvusioje katilinėje įsteigtas tradicinių amatų centras, o buvusiame sandėlyje dabar patogu rengti konferencijas,
seminarus. Sutvarkyta ir sodybos aplinka.
Nuo pagrindinių rūmų terasų atsiveria
puikus upės kraštovaizdis, romantiškai nuteikia ir pasivaikščiojimas vijokliais apsodinta pergole (apželdinta parko pavėsinė
su kolonomis ir grotų pavidalo stogu arba
skersinių sijų perdanga).
Sakoma, kad Renavo parko medžių
uoksuose gyvena apie 500 šikšnosparnių.
Dvaras turi ir daugiau paslapčių. Šienaujant atsivėrė anga – žmonės pasakoja, kad
po dvaru esančiais požemiais galima patekti į kitą upės krantą, tačiau norint sužinoti visas Renavo dvaro paslaptis reikia
čia atvažiuoti.
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Parkas pritaikytas poilsiautojams. Įrengti pasivaikščiojimo takai, atokvėpio vietos, regyklos

Kiti lankytini objektai Mažeikių mieste ir rajone:
• Aviacijos pradininko Aleksandro Griškevičiaus memorialinis muziejus,
Akmenės g. 10, Viekšniai, Mažeikių r.
• Daubarių piliakalnis, Daubarių k., Mažeikių r.
• Dautarų dvaro sodyba, Dautarų k., Mažeikių r.
• Mažeikių muziejus, Burbos g. 9, Mažeikiai
• Šatrijos Raganos memorialinis muziejus, Židikų k., Mažeikių r.
• Ventos regioninio parko direkcija, S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, Viekšniai, Mažeikių r.
• Viekšnių vaistinės muziejus, Tilto g. 3, Viekšniai, Mažeikių r.
Dvaro salėse eksponuojami juvelyrikos, kalvystės, tekstilės, grafikos bei kitų sričių darbai
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Projektas
Šaltojo karo muziejaus ir jo aplinkos infrastruktūros įrengimas
Skirtas finansavimas
5,18 mln. Lt

Šaltojo karo muziejus

N
Šaltojo karo muziejus
Šilinės g. 4, Plokščių k., Plungės r.
Tel. +370 448 49 231, +370 677 86 574
El. p. info@zemaitijosnp.lt
www.saltojokaromuziejus.lt
Gegužė–rugsėjis
I–VII kas valandą nuo 10.00–18.00 val.
Spalis–balandis
I–VII 10, 12, 14, 16 val.
Norinčiuosius apsilankyti prašome skambinti
tel. +370 448 49 231, +370 677 86 574
Plungės autobusų stotis
S. Dariaus ir S. Girėno g. 29, Plungė
 ~13 km

0 km

Plungės rajono turizmo informacijos
centras
S. Dariaus ir S. Girėno g. 27, Plungė
Tel. +370 687 70 339
El. p. gintare.gureviciute@plunge.lt
www.plunge.lt
 ~13 km
Žemaitijos nacionalinio parko Platelių
lankytojų centras
Didžioji g. 8, Plateliai, Plungės r.
Tel. +370 448 49 231
El. p. info@zemaitijosnp.lt
www.zemaitijosnp.lt
 ~9 km

ors Antrasis pasaulinis karas pasibaigė fašistinės Vokietijos sutriuškinimu 1945-aisiais, tačiau didelių konfliktų
grėsmė išliko. Karo laimėtojai Sovietų Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstijos įsivėlė į tarpusavio varžymąsi ginklavimosi,
ideologijos, šnipinėjimo, kosminių technologijų ir kitose srityse.
Amerikiečiams pradėjus statyti požemines karines bazes, Sovietų Sąjunga neužleido pozicijų ir 1960 m. rugsėjį Lietuvoje,
labiausiai į Vakarus nutolusioje okupuotoje teritorijoje, buvo pradėta statyti pirmoji Sovietų Sąjungoje požeminė raketų
bazė. Vaizdingos Platelių ežero pakrantės
su aplink ošiančiu Plokštinės mišku ypač
tiko kariniam objektui: teritorija pakilusi
apie 170 m virš jūros lygio, lengvas gruntas, netoliese rymojo vos keli neturtingų
valstiečių vienkiemiai. Iš čia buvo galima
kontroliuoti visą Vakarų Europą.
Už 4,5 tūkstančių rublių išpirkus sodybas, per dvejus metus apie 10 tūkstančių

kareivių Plokštinėje kastuvais iškasė 27 m
gylio šachtas, jas išbetonavo ir sumontavo
įrenginius: elektros bei radijo stotis, vadovavimo pultą, technologinį bloką, įrengė
poilsio kambarį budėtojams. Kad į patalpas nepatektų vanduo, šio inžinerinio statinio stogas buvo užpiltas skystu stiklu. Ir
viskas paslėpta po žeme.
Teritorija buvo aptverta tvora, kurią
sudarė 6 apsauginės linijos: signalizacija,
spygliuotų vielų tvoros, kuriomis paleista
aukštos įtampos elektros srovė.
1962 m. gruodžio 31 d. statybos buvo
baigtos ir likus dviem valandom iki Naujųjų kariškiai pradėjo pirmąjį budėjimą.
Plokštinės šachtose buvo saugomos keturios 23 m ilgio vidutinio nuotolio 1–2,3
megatonos galingumo termobranduolinės
raketos R-12. Jos buvo nukreiptos į buvusias
JAV sąjungininkes – dažniausiai į Norvegiją,
Didžiąją Britaniją, Ispaniją, tuometinę Vakarų Vokietiją. Kas treji ketveri metai sulig
politiniais vėjais jų kryptis buvo keičiama.

2

Nuotraukoje viršuje – eksponuojama unikali vaizdinė medžiaga, pasakojanti apie kažkada buvusios visiškai slaptos
sovietinės imperijos branduolinės ginkluotės ir veikimo principus

Muziejuje demonstruojami kovinių raketų ir kitų Šaltojo karo ginkluotės rūšių pavyzdžiai bei maketai
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Šaltojo karo muziejaus kompleksas (buvusi požeminė raketų paleidimo aikštelė)

Daugiau raketų nešėjų buvo saugoma Visi kiti – maždaug 320 karininkų ir kareinetoliese esančiuose Šateikiuose, nes vių, gyvendavo šalia esančiame kariniame
Plokštinėje trūko vietos. Metais anksčiau miestelyje. Čia buvo ir štabas, kareivių
nei įrengta Plokštinė, joms buvo pasta- bendrabutis, karininkų viešbutis, dvi valtytas specialus sandėlis. Be to, komandos gyklos – atskirai karininkams ir kareiviams,
pakilti Šateikiuose laukė ir aštuonios ant- medicinos punktas, maisto sandėlis, gažeminės raketos.
ražas. Pačiose šachtose, jei
Plokštinės požeminė ir
būtų prireikę, buvo galima
Šateikių antžeminė raketų
išgyventi 15 parų.
bazės sudarė 79-tąjį rakePer šešiolika metų, kai
tų pulką. Jo vadai gyveno
Plokštinėje veikė karinė
Plungėje. Tačiau 1968 m.,
bazė, nebuvo paleista nė
per garsųjį Prahos pavasarį,
viena raketa. Vis dėlto 79kai čekai bandė demokratiojo raketų pulko kariškiams
zuoti komunistinę sistemą,
teko dalyvauti karo veiksir Plokštinėje buvo paskelbmuose. Kai Kuboje vyko reJAV armijos atributika
ta karinė parengtis. Tuomet
voliucija (1962), egzotiškos
karininkai bei kareiviai, laukdami įsakymo salos centre jiems teko paruošti pagrindą
pulti, visą mėnesį gyveno bazėje.
antžeminėms raketoms. Į Kubą raketos
Paprastai pamaina – 9 karininkai ir 22 pradėtos gabenti rugsėjį. Operacija buvo
kareiviai – raketų bazėje keisdavosi kas trys itin slapta: civiliais persirengę kareiviai
paros, o bazės budėtojai – kas 6 valandas. Šateikiuose į traukinio vagonus pakrovė

raketas ir išvežė jas į Juodosios jūros uostą
Sevastopolį. Ten jos perkrautos į prekinius
laivus ir nuplukdytos į Havaną.
Galutinai termobranduolinės raketos iš
Plokštinės išvežtos 1978 m., o paskutiniai
kareiviai pasitraukė 1979-aisiais.
Iki šių dienų išlikęs vienintelis tokio
pobūdžio kompleksas buvusioje Sovietų
Sąjungoje dabar atviras lankytojams. Jo
ekspozicija pasakoja apie penkiasdešimt
metų trukusią Šaltojo karo keliamą grėsmę žmonijai ir tai, kaip ji paveikė Europos
bei Lietuvos technikos ir technologijų,
ekonomikos ir visuomenės raidą.
Muziejuje eksponuojama ir unikali vaizdinė medžiaga apie slaptos sovietinės
branduolinės ginkluotės organizavimo ir
veikimo principus, demonstruojami kovinių raketų bei kitų Šaltojo karo ginkluotės
rūšių pavyzdžiai bei maketai.
Išskirtinis, analogų Europoje neturintis
kompleksas 2011 m. pelnė Lietuvos metų

gaminio vardą ir aukso medalį. Tai pirmasis ir vienintelis muziejus šalyje, turintis
tokį apdovanojimą.

Militarizmo ekspoziciją sudaro nuotraukos, vaizdo projekcijos, įgarsinimas

Bilietų kaina:
Suaugusiesiems – 10 Lt
Moksleiviams, studentams, senjorams, neįgaliems asmenims – 5 Lt
Kiti lankytini objektai Plungės rajone:
• Leonardo Černiausko meno galerija kūrybinės dirbtuvės, Babrungėnų k.
• Reginos ir Justino Jonušų tautodailės ir etnografijos muziejus, Godelių k.
• Žemaitijos nacionalinio parko ekspozicija, Didžioji g. 22, Plateliai

Istorinė ekspozicija pasakoja apie penkis dešimtmečius trukusį Šaltąjį karą – vieną garsiausių bei pavojingiausių
karinių konfliktų istorijoje
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Platelių ežero
turizmo trasos
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Projektai
Turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų
jungties iki Plungės miesto infrastruktūros plėtra (I ir II etapai)
Skirtas finansavimas
11,3 mln. Lt
Naujosios Platelių ežero trasos džiugina mėgstančiuosius aktyvų poilsį

P
Platelių ežero turizmo trasos
Aplink Platelių ežerą

Žemaitijos nacionalinio parko Platelių
lankytojų centras
Didžioji g. 8, Plateliai, Plungės r.
Tel. +370 448 49 231
El. p. info@zemaitijosnp.lt
www.zemaitijosnp.lt

0 km

Plungės rajono turizmo informacijos
centras
S. Dariaus ir S. Girėno g. 27, Plungė
Tel. +370 687 70 339
El. p. gintare.gureviciute@plunge.lt
www.plunge.lt
Plungės autobusų stotis
S. Dariaus ir S. Girėno g. 29, Plungė

lateliai – vienas gražiausių ir garsiausią
praeitį turinčių Žemaitijos miestelių.
Unikalus Platelių ežeras ir pirmapradė jo
vaizdingų apylinkių gamta, turtingas šio
krašto kultūros paveldas nuo seno žavi
kiekvieną čia apsilankantįjį. Todėl, 1991 m.
kuriant Žemaitijos nacionalinį parką, neatsitiktinai kaip labiausiai saugotinas buvo
pasirinktas Platelių ežerynas ir jo apylinkės.
Medinė, 1744 m. statyta Platelių bažnyčia, XIX a. dvaro sodyba, storiausias
Lietuvos uosis, Platelių liepa, vinkšna,
paminklai Lietuvos nepriklausomybės
dešimtmečiui, Lietuvos laisvės armijos ir
Rainių kankinio B. Korzos atminimui, Giliuko ir Kaštoniuko takas dvaro parke, Platelių ežero apžvalgos aikštelė, Šeirės takas – tik keletas turistų pamėgtų objektų,

kuriais gali pasigirti nedidukas, tačiau
istoriškai svarbus Žemaitijos miestelis
Plateliai. Istoriniuose šaltiniuose vietovė
minima jau XV a.
Leidusis į kelionę po Lietuvos vakarinę
dalį būtų tikra nuodėmė neaplankyti Žemaitijos gamtos turtu laikomo įspūdingojo Platelių ežero, didžiausio (bendras
plotas – 1200 ha) ir giliausio (giliausia
vieta siekia iki 48,5 m) regiono ežero.
Nuostabus kraštovaizdis, gamtinė ir kultūrinė reikšmė paskatino įrengti atskiras
turizmo trasas aplink Platelių ežerą. Ketinama jas nutiesti ir iki Plungės miesto.
Šis trasų tinklas sudarytų sąlygas organizuoti maršrutus, patrauklius pėstiesiems,
dviratininkams ir vandens turizmo mėgėjams.

2

Nuotraukoje viršuje – Platelių ežero pakrantė iš paukščio skrydžio

Atskiras turizmo trasas aplink ežerą įrengti paskatino nepakartojamas vietovės kraštovaizdis
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Platelių ežeras yra Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje

Dviračių trasa aplink Platelių ežerą jau
spėjo tapti vienu populiariausių Žemaitijos
nacionalinio parko turistinių maršrutų. Platelių ežerą juosiantys takai sudaro beveik
25 km ilgio žiedinę trasą. ES struktūrinių
fondų parama suteikė galimybę nutiesti naujų trasų: Platelių, Šeirės, Paplatelės,
Plokštinės, Pakastuvos ir Beržoro dviračių
ir pėsčiųjų takus bei būtiną infrastruktūrą
(poilsiavietė, pontoninės prieplaukos, atokvėpio vietos, mažosios architektūros elementai) ir sukurti vientisą dviračių turizmo
maršrutą aplink Platelių ežerą.
Šios trasos suteikia galimybę Platelių
svečiams pasirinkti keletą maršrutų, kuriais patraukus galima iš arčiau susipažinti
su vaizdinga vietove. Kelionę galima pradėti nuo Platelių lankytojų centro, į kurį
užsukę gausite ne tik visą reikalingą informaciją apie dėmesio vertus nacionalinio
parko objektus, bet ir apžiūrėsite ekspoziciją „Žemaitijos slėpiniai“.
Viena iš šio maršruto atkarpų – Plateliai–Beržoras. Ja keliaujant aplankomi

Platelių miestelyje esantys turistiniai
objektai: 15 m aukščio Siberijos apžvalgos
bokštas, iš kurio matyti Beržoro apylinkės,
Siberijos pelkė (paskelbta telmologiniu
draustiniu, kuriame apstu ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje saugomų floros ir
faunos rūšių), Platelių ežeras, Liepijų miškas, dalis Platelių miestelio.
Senas gatvinis Beržoro kaimas, minimas
nuo XV a., išsaugojęs tradicinį kraštovaizdį, yra valstybės saugoma kultūros vertybė. XVIII a. bažnyčia – vienas seniausių
medinių sakralinės architektūros pastatų
Lietuvoje. Čia yra Kryžiaus kelias, gausu
koplytėlių, kryžių, koplytstulpių. Šalia kelio auga Birškaus bukas – gamtos paveldo
objektas. Prie Beržoro ežero yra puiki kaimo turizmo sodybų ir poilsiaviečių infrastruktūra.
Keliaudami 3,5 km ilgio maršruto atkarpa nuo Beržoro iki lankomo objekto ženklo
„Šaltojo karo muziejus“, pamatysite vieną
iš 7 Platelių ežero salų – Gaidsalę. Pasukę
Šaltojo karo muziejaus link ir keliaudami

4,9 km ilgio maršruto atkarpa, pamatysite
Babrungo upės ištakas, Plokštinės gamtinį
rezervatą, apimantį rytinę Plokštinės miško dalį, su įspūdingais pelkynais, gyvybingais šaltiniais, upeliukais. Žmogaus veikla
čia ribojama, tad ir lankytis draudžiama.
Galiausiai atsidursite prie Šaltojo karo
muziejaus (vienos pirmųjų buvusios Sovietų Sąjungos požeminių raketų paleidimo aikštelių). Ekspozicijoje galėsite
pasisemti istorinių žinių apie Šaltojo karo
laikotarpį. Iš čia maršruto atkarpa Šaltojo
karo ekspozicija–Paplatelė–Paežerės Rūdaičiai į kelionę galite leistis dviračiu arba
pėsčiomis. Už 2 km esančioje Paplatelės
rekreacinėje zonoje galite papoilsiauti, užkąsti, apsistoti nakvynei. Pėsčiomis galite
pakeliauti 2,3 km ilgio mišku apaugusiu
kalvotu Paplatelės pažintiniu taku, kuriame yra įrengtas 5 m aukščio apžvalgos
bokštelis. Iš jo atsiveria panoraminis vaizdas į Sultekio tvenkinį.
Iš Paežerės Rūdaičių keliaudami Užpelkių link, galite pasukti į prie Pakastuvos

tvenkinio įrengtą paukščių stebėjimo vietą. Čia galima pamatyti gerves, rudakaklius kragus, didžiuosius baublius, švygždas, gulbes, nendrines linges ir kt.
Už 2 km, prie žiedinės sankryžos, – Užpelkių piliakalnis, I-ojo tūkstantmečio kultūros paminklas.
Maršruto atkarpa, vedančia iš Medsėdžių vaizdinga Platelių ežero pakrante,
grįšite į savo kelionės pradžią – Platelius.
4,1 km Šeirės pėsčiųjų takas, kurio dalis
(1,8 km) sutampa su dviračių taku, atskleidžia būdingą šiam kraštui reljefą, veda per
Šeirės mišką, Gaudupio pelkę, pagal Piktežerį, juo keliaujant galima išvysti ne tik
įprastų, bet ir retų rūšių augalų, grybų ir
gyvūnų.
Savo turiningą kelionę baigsite Platelių
ežero apžvalgos aikštelėje, iš kurios galėsite pasigrožėti Platelių ežero ir jo apylinkių
panorama: matosi Pilies, Veršių, Pliksalės
salos, Šventorkalnio pusiasalis bei rytinė
ežero pakrantė.

Besižvalgantiems po apylinkes specialiai įrengtos
atokvėpio aikštelės

Turizmo trasų dviratininkai

Platelių ežero apylinkėse yra ką apžiūrėti net ir šaltuoju
metų laiku

Naująsias turizmo trasas jau išbandė nemažai dviratininkų
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Projektas
Buvusios Platelių dvaro sodybos atstatymas, restauravimas ir pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams
Skirtas finansavimas
2,45 mln. Lt

Platelių dvaro arklidėje įsikūręs Užgavėnių muziejus

K

Platelių dvaro sodyba
Didžioji g. 22, Plateliai, Plungės r.
Tel. +370 686 09 874, +370 698 12 287
II–V 10.00–17.00 val.
VI 10.00–16.45 val.
Plungės autobusų stotis
S. Dariaus ir S. Girėno g. 29, Plungė
 ~18 km

0 km

Plungės rajono turizmo
informacijos centras
S. Dariaus ir S. Girėno g. 27, Plungė
Tel. +370 687 70 339
El. p. gintare.gureviciute@plunge.lt
www.plunge.lt
 ~19 km
Žemaitijos nacionalinio parko
Platelių lankytojų centras
Didžioji g. 8, Plateliai, Plungės r.
Tel. +370 448 49 231
El. p. info@zemaitijosnp.lt
www.zemaitijosnp.lt
 ~1 km

ai sostinės pašonėje gyvenantys
trakiškiai pelnytai didžiuojasi savo
ežeryno ir miesto grožiu, žemaičiai jiems
atšauna: „O jūs atvažiuokite į Platelius!“
Pasilypėjus ant kalniuko net akimis sunku
aprėpti ežerų platybę ir ant kranto rymantį tykų miestelį.
Pirmosios žinios apie Platelių dvarą
mus pasiekė iš XV a. vidurio. Tuo metu
dvaras priklausė Lietuvos valdovų vietininkams. Manoma, kad jo pradžia galėjusi būti Pilies saloje. Ten XVI a. ant Šventorkalnio kalvos buvo pastatyta Platelių
bažnyčia, o greta stūksanti Dvaro kalva
priglaudė dvarą. Bet XVII a. antrojoje pusėje ir dvaras, ir bažnyčia sudegė, todėl
ponai persikraustė į krantą.
XVIII a. Seimas Platelius atidavė kunigaikščiams Oginskiams, bet Lietuvą
okupavus carinei Rusijai, 1797 m. caras
Pavelas I (1754–1801) dvarą padovanojo

prancūzų grafui, Rusijos kariuomenės
pulkininkui, caro rūmų kamerdineriui
Augustui Šuazeliui (Auguste de ChoiseulGouffier, 1752–1817).
Šuazeliai dvarą valdė iki pat 1940 m.,
kai Lietuvą okupavo Sovietų Sąjunga.
1943 m. mediniai rūmai sudegė. Bet išliko grafų kapavietė bažnyčios šventoriuje
ir šeši dvaro pastatai – pagal liaudies architektūros tradicijas pastatyti kluonas,
kumetynas ir oficina, neogotikinių formų
turintis svirnas ir istorizmo laikotarpio
arklidė.
ES lėšomis jie buvo restauruoti ir pritaikyti turizmui. Svirne įrengtos modernios gamtos, dvaro istorijos, etnografijos
ekspozicijos, keičiamų parodų salė. Čia
galima pamatyti ir archeologinių radinių
iš Šventorkalnio Pilies saloje, senųjų liaudies skulptūrų rinkinį, senovinių įrankių
bei namų apyvokos daiktų.

2

Nuotraukoje viršuje – Platelių dvaro svirne įrengtos gamtos, dvaro istorijos, etnografijos ekspozicijos

Platelių dvaro svirne atnaujintos žemaičių krašto etnografijos ekspozicijos, naujai įrengta moderni gamtos paroda
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Bukantės dvaro sodyba

Arklidėje įsikūrė pirmasis Užgavėnių muziejus Lietuvoje, jame pristatoma garsi Žemaitijoje tradicinė Užgavėnių
šventė, eksponuojamos Užgavėnių kaukės

Buvusioje arklidėje įsteigtas pirmasis
šalyje Užgavėnių muziejus. Čia eksponuojamos unikalios, tik šiuose kraštuose
gaminamos tradicinės žemaitiškos kaukės, – daugiau kaip 250 skirtingų „lėčynų“,
kaip kaukes vadina žemaičiai.
Platelių dvaro sodybą puošia ir prieš tris
šimtus metų pradėtas formuoti parkas.

Parke saugomi trys gamtos paminklai: liepa, vinkšna bei storiausias Lietuvoje ,,Raganos” uosis. Jo kamieno storis – 7,2 m.
Dabar šiame parke moksleiviai mokosi pažinti gamtą.
Bukantės dvaro sodyba
Godelių k., Plungės r.
Tel. +370 684 44 797

El. p. gintare.gureviciute@plunge.lt
www.plunge.lt
 ~17 km

Gegužė–spalis III–VII 10.00–17.00 val.
Lapkritis–balandis II–VI 10.00–17.00 val.

Žemaitijos nacionalinio parko
Platelių lankytojų centras
Didžioji g. 8, Plateliai, Plungės r.
Tel. +370 448 49 231
El. p. info@zemaitijosnp.lt
www.zemaitijosnp.lt
 ~8 km

Plungės autobusų stotis
S. Dariaus ir S. Girėno g. 29, Plungė
 ~17 km
Plungės rajono turizmo informacijos
centras
S. Dariaus ir S. Girėno g. 27, Plungė
Tel. +370 687 70 339

Platelių dvaro muziejinė ekspozicija supažindina su Šventorkalnio Pilies salos archeologiniais radiniais, senoviniais įrankiais bei namų apyvokos daiktais

Bilietų kaina:
Suaugusiesiems – 6 Lt
Moksleiviams, studentams, senjorams, neįgaliesiems – 3 Lt
Kiti lankytini objektai Plungės rajone:
•
•
•
•
•
•

Babrungėnų vandens malūnas, prie kelio į Platelius
Kazio Striaupos klėtelė, Dovainių k.
Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia, Plateliai
Šv. Stanislovo bažnyčia, Beržoro k.
Vyto Jaugėlos tautodailės ekspozicija, Gintališkės k.
Žemaitės memorialinis muziejus, Godelių k.

0 km

1

Nuotraukoje viršuje – Bukantės dvarelis, kuriame įsikūręs rašytojos Žemaitės memorialinis muziejus
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Projektas
Bukantės dvaro sodybos restauravimas
ir pritaikymas turizmo reikmėms
Skirtas finansavimas
1,53 mln. Lt

K

uklus Bukantės dvaras – vienos ryškiausių lietuvių literatūros asmenybių lopšys. Čia gimė ir augo lietuvių
literatūros klasikė, apsakymų „Marti“,
„Petras Kurmelis“, „Sutkai“ autorė, švietėja, visuomenininkė Julija BeniuševičiūtėŽymantienė (1845–1921), geriau žinoma
Žemaitės slapyvardžiu.
Bežemių bajorų Beniuševičių šeima
nedideliame Bukantės palivarko dvare,
priklausiusiame grafams Pliateriams,
praleido 20 metų. Jame dirbo abu būsimosios rašytojos tėvai: tėvas – urėdu,
motina – gaspadine. Tėvai tarpusavyje ir
su vaikais – šeimoje augo keturios dukterys – bendravo lenkiškai, bet Julija mokėjo ir žemaitiškai. Žemaitiškai ji parašė ir
savo kūrinius, turėjusius didžiulę reikšmę
lietuvių literatūrai.
Žemaitės laikus – XIX a. vidurį – mena
tik vienas Bukantės dvaro pastatas.
Tai vadinamasis ponų namas, kuriame

Dvaro sodyboje vyksta edukaciniai užsiėmimai

Renginio akimirka dvaro sodyboje

užaugo rašytoja. Jame įsikūręs Žemaitės
memorialinis muziejus. Čia eksponuojami rašytojos bei kitų šio namo gyventojų asmeniniai daiktai, knygos, leidiniai,
fotografijos, pristatoma krašto kultūra,
tradicijos, istorija. Muziejininkai stengiasi kuo autentiškiau atkurti rašytojos gyvento laikotarpio buitį, išsamiai pristato
jos kūrybą bei gyvenimą, supažindina su
jos šeima, bičiuliais ir kitais jai svarbiais
žmonėmis.
Bukantės dvare gausu renginių: parodų,
koncertų, literatūros vakarų, seminarų,
mokslinių konferencijų, tautodailininkų plenerų. Rengiamos edukacinės programos: Žemaitijos kulinarinio paveldo
užsiėmimai „Babūnės sūūre“, žolininkės
Janinos mokymai apie vaistažoles „Sveikatinimas arbata“ ir kt. Moksleiviams
vyksta edukaciniai užsiėmimai „Kaimo
mokyklėlė“, integruotos tikybos ir dailės pamokos „Plungės „šventieji“ mene

ir liaudies pamaldume“. Birželio mėnesį
vyksta tradiciniai renginiai, skirti rašytojos
Žemaitės gimtadieniui paminėti.
2012 m. Bukantės dvaras „atjaunėjo“, taip
pat jame atsirado daugiau turistų traukos
objektų. Už ES struktūrinės paramos lėšas
restauruotas buvęs ponų namas, sutvarkyta
dvaro infrastruktūra, įsigyta nauja ekspozicinė ir konferencijų įranga. Taip pat atkurti du
jau sunykę pastatai: svirnas ir tvartas.
Svirne įrengta vieno garsiausių Lietuvos medžio drožėjų Stanislovo Riaubos
(1904–1982) memorialinė ekspozicija. Iš
gretimo Godelių kaimo kilęs savamokslis
kaimo menininkas stebina savo talentu,
fantazija, darbų preciziškumu. Nemažai
jo kūrinių pateko į Lietuvos muziejus,

privačias lietuvių ir užsienio meno kolekcijas. Dalis darbų eksponuojami šiame
svirne kartu su drožėjui priklausiusiais
daiktais, žymių Lietuvos fotografų nuotraukomis, kuriose įamžintas S. Riauba.
Buvęs dvaro tvartas po rekonstrukcijos
taip pat tapo ekspozicine erdve. Čia pristatomas sakralinis liaudies kryždirbystės
paveldas, eksponuojama paroda „Žemaitėjės krīžē“, skirta Žemaitijos 600 metų
krikšto jubiliejui. Dauguma eksponatų –
XIX a. antrojoje pusėje ir XX a.
pradžioje Plungės
krašte liaudies
menininkų sukurtos skulptūros, kryžiai.

Bilietų kaina:
Suaugusiesiems – 5 Lt
Vaikams – 2 Lt
Ekskursijos po muziejų su gidu
grupėms nuo 25 asmenų:
lietuvių kalba – 30 Lt
užsienio kalba – 50 Lt

Medinė Žemaitės skulptūra
(autorius liaudies meistras
Vytautas Ulevičius)

Kiti lankytini objektai Plungės rajone:
• Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios
statinių kompleksas, Pušyno g. 1, Alsėdžiai
• Bukantės koplyčia, Vydeikių k.
• Poeto Vytauto Mačernio muziejus, Žemaičių Kalvarija
• Šv. evangelisto Morkaus bažnyčia, Šateikiai
• Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika,
Vienuolyno g. 1A, Žemaičių Kalvarija
Švenčių metu skamba gyva muzika
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Plungės
Mykolo Oginskio dvaras

343

Projektai
Plungės M.Oginskio dvaro sodybos pritaikymas turizmo reikmėms, II etapas
Plungės M.Oginskio dvaro sodybos pritaikymas turizmo reikmėms, III etapas
Skirtas finansavimas
9,96 mln. Lt
Lankytojus pasitinka didingi rūmai, kuriuos puošia 22
įspūdingos skulptūros

P

Plungės Mykolo Oginskio dvaras
Parko g. 1, Plungė
Tel. +370 448 57 643, +370 448 52 492
El. p. zd.muziejus@takas.lt
www.oginski.lt
Gegužė–spalis III–VII 10.00–17.00 val.
Lapkritis–balandis II–VI 10.00–17.00 val

0m

Plungės autobusų stotis
S. Dariaus ir S. Girėno g. 29, Plungė
 ~1,6 km
Plungės rajono turizmo informacijos
centras
S. Dariaus ir S. Girėno g. 27, Plungė
Tel. +370 687 70 339
El. p. gintare.gureviciute@plunge.lt
www.plunge.lt
 ~1,7 km

lungė – vienas didžiausių ir dažniausiai turistų lankomų Žemaitijos miestų. Reikšmingiausias jo turistinis objektas
yra pastaraisiais metais atsinaujinęs ir išgražėjęs Mykolo Oginskio dvaro ansamblis – įdomus XIX a. pabaigai būdingo istorizmo stiliaus pavyzdys. Supinti antikos,
renesanso ir baroko elementai sukūrė
nepakartojamą architektūrinių formų sąskambį. Tai vienas iš ryškiausių, geriausiai
išsilaikiusių XIX a. pabaigos dvarų ansamblių Lietuvoje, dėl savo puošnumo ir prabangos pelnęs Žemaitijos Versalio vardą.
Iki šių dienų išliko ištaigingi rūmai, kurių
stogą puošia 22 įspūdingos skulptūros, dvi
oficinos, žirgynas, parko vartai, skalbykla,
sargo namelis ir fazanų prižiūrėtojo namas,
oranžerija, vadinama laikrodine, – Florencijoje XIV a. pastatytų Vecchio rūmų (Palazzo Vecchio) imitacija. Oranžerija laikoma
seniausiu Plungės mūriniu pastatu.

Prabangius rūmus ant Babrungo upės
kranto kunigaikštis Mykolas Oginskis
(1849–1902) pastatė XIX a. aštuntojo ir
devintojo dešimtmečių sandūroje. Savo
dvarą jis pavertė tikru kultūros ir menų
centru. Dvaras garsėjo Oginskių šeimos
muziejumi, kuriame buvo saugomos turtingos meno kūrinių, archeologinių radinių, medžioklės trofėjų ir knygų kolekcijos. M. Oginskis turėjo savo orkestrą ir
orkestro mokyklą. Joje mokėsi būsimasis
žymus lietuvių dailininkas bei kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
(1875–1911). Vėliau M. Oginskio remiamas jis išvyko mokytis į Varšuvos konservatoriją bei studijuoti Leipcigo karališkojoje konservatorijoje.
Atvykus į Plungę verta apžiūrėti ne tik
M. Oginskio dvarą, bet ir dvaro parką –
vieną didžiausių (58,3 ha) ir gražiausių
Lietuvos parkų. Parkas tarsi prigludęs prie

200

Nuotraukoje viršuje – kunigaikščių Oginskių rūmai Plungėje, kuriuose įsikūręs Žemaičių dailės muziejus

Reprezentacinė Plungės dvaro aikštė ir tolumoje raudonuoja žirgyno pastatai
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Žemaičių dailės muziejuje rengiamos profesionaliojo meno parodos

Babrungo upės, jo reljefas itin gyvas, mirŽemaičių dailės muziejaus fonduose
guliuojantis smulkiomis kalvelėmis, tarp kaupiama žemaičių meninė kūryba iš viso
kurių telkšo tvenkiniai. Vaizdingiausias pasaulio, tautodailė, dvarų kultūros palikiparko centrinės dalies takas eina iš pietva- mas, bažnytinis menas. Muziejaus pasidikarių pusės per pėsčiųjų tiltelį ir apžvalgos džiavimas – biblioteka, kurioje saugomos
aikštelę, kurioje verta stabtelėti
vertingos knygos iš istoriko Zenono
kiek ilgiau – iš jos atsiveria puikūs
Ivinskio (1908–1971), kitų žemaireginiai į parko gilumą ir Bačių kolekcijų.
brungo upelį.
Čia nuolat rengiamos
M. Oginskio rūmuose
profesionaliojo
meno
dabar įsikūręs Žemaičių
parodos, kas ketverius
dailės muziejus, kuris
metus – pasaulio žemaistengiasi puoselėti gračių dailės parodos, vyksta
Ant šiaurinio rūmų rizalito sugrįžo
atkurta trijų deivių skulptūrinė
žųjį dvarą, kad šis nepakamerinės muzikos konkompozicija
siduotų laiko daromai
certai, susitikimai su daižalai, taptų vis gražesnis, patrauklesnis lininkais, plenerai, edukacinės programos,
lankytojams. Neseniai už ES struktūri- minimos iškilių Plungės krašto žmonių
nių fondų lėšas buvo restauruotas rūmų sukaktys.
fasadas, atstatyti vakariniai (raudonieReikšmingiausias renginys – tarptautiji) vartai, rekonstruota tvora, sutvarky- nis Mykolo Oginskio festivalis, kuris kastas parkas. Tvarkomas ir rūmų vidus – met pritraukia daugiau nei tūkstantį mustengiamasi atkurti autentišką interjerą.
zikos ir meno gerbėjų.

Šiltą dieną dvaro svečiai kviečiami prisėsti ir pasigrožėti centrinių rūmų parteriu

Bilietų kaina:
Suaugusiesiems – 5 Lt
Moksleiviams – 2 Lt
Ikimokyklinio amžiaus vaikams, vaikų namų auklėtiniams, neįgaliesiems, Lietuvos
Respublikos muziejininkams, tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams, klubo
„Oginskių dvaro bičiuliai“ nariams – nemokamai
Gido paslaugos ne mažiau kaip 25 asmenų grupėms:
po muziejų arba dvaro parką lietuvių kalba – 30 Lt
užsienio kalba – 50 Lt
Kiti lankytini objektai Plungėje:
•
•
•
•
•

Dvaro parke smagu pasivaikščioti ir pasigrožėti kruopščiai tvarkoma aplinka

Laisvės paminklas, Laisvės al.
Plungės lurdas (jame įmūrytas akmuo su pėda), Birutės g.
Plungės Visų Šventųjų koplyčia, Birutės g. 24
Šv. Florijono paminklas, Vytauto g.
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, Vytauto g. 32
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Žemaitijos kaimo
ekspozicija

347

Projektas
Žemaitijos kaimo muziejaus restauracija
Skirtas finansavimas
2,17 mln. Lt

Važinėdami arklio traukiamu vežimaičiu trumpam
persikelsite į XIX a. pab. Žemaitijos kaimą

D
Telšių autobusų stotis
Gedimino g. 1, Telšiai
 ~2 km

Žemaitijos kaimo ekspozicija
Malūno g. 5, Telšiai
Tel. +370 601 92 417, +370 444 70 282
El. p. alka@andernetas.lt
http://zam.mch.mii.lt

Žemaitijos turizmo
informacijos centras
Turgaus a. 21, Telšiai
Tel. +370 444 53 010
El. p. turizmocentras@telsiai.lt
www.telsiaitic.lt
 ~5 km

Gegužės 15 d. – spalio 15 d.
III–V 10.00–18.00 val.
VI 11.00–19.00 val.
VII 11.00–18.00 val.

ar prieš Antrąjį pasaulinį karą gimęs
sumanymas Telšiuose įkurti Žemaitijos kaimo muziejų po atviru dangumi
tuomet nebuvo įgyvendintas. Tik 1963 m.
Lietuvoje numatyta įkurti Liaudies buities
muziejų Rumšiškėse ir tris regioninius muziejus Telšiuose, Rokiškyje ir Alytuje. Taip
1967 m. prie Masčio ežero atsirado antrasis Lietuvoje (po Rumšiškių) Žemaičių
buities muziejus, į kurį planuota perkelti
35 statinius.
Pirmasis eksponatas – Tryškių kaimo
gyventojo sodyboje stovėjusi pirtis – į
muziejų atkeliavo iš Telšių rajono. Šiuo
metu muziejaus teritorijoje įrengta 16

Berkina

0m

200

Nuotraukoje viršuje – sodybos interjero elementai

Turtingo ūkininko sodyboje stovintis koplytstulpis,
atspindintis religinę Žemaitijos krašto architektūrą

autentiškų XIX a. pabaigos – XX a. pradžios pastatų, kurie buvo perkelti iš Telšių
ir Plungės rajonų.
Atsižvelgiant į pajūrio vėjus, žemaičių
pastatai buvo žemesni, platesniais stogais
ir mažiau puošti nei dzūkų, aukštaičių ar
suvalkiečių. Erdviose žemaičių sodybose
stovėjo daugiau įvairios paskirties trobesių, kuriuose buvo daugiau patalpų. Net
žemaičių svirnai turėjo po 5–6 patalpas.
Žemaičiai garsėjo ypač prižiūrimais gėlynais.
Muziejuje įkurtoje stambaus ūkininko
sodyboje pastatų daugiau nei kitose: čia
stovi troba, svirnas, kiaulidė, tvartas, daržinė, jauja, patalpa linams džiovinti. Centrinę trobos dalį užima kamino patalpa,
skirianti ją į du galus bei dar dešimt patalpų, iš kurių didžiausia – svečiams ir šeimininkams skirtas gerasis kambarys. Kamino
patalpoje virdavo maistą, kamine rūkė ir
laikė mėsą. Sodybos pakraštyje stovi kluonas javams ir linams laikyti. Apžiūrėję šią
sodybą svečiai pastebės, kad ji – kur kas
jaukesnė, baldai – dailesni, o rakandų –
daugiau nei pas kitus to meto žemaičių
ūkininkus.
Tikrąją ano meto kasdienybę lankytojai
išvys vidutinio valstiečio sodyboje bei prie
miško prisiglaudusiame mažažemio valstiečio ūkelyje. Vidutinioko sodyboje yra
troba, svirnas, tvartas ir jauja, suremontuotame kluone įrengtos patalpos klojimo
teatrui. Mažažemio sodyboje pastatų tėra
du: trobelė ir tvartas su daržine po vienu
stogu. Gyvenamajame kambaryje – plūkto
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XX a. vėjo malūnas su pasukama prieš vėją kepure supažindina lankytojus su išnykusių malūnų konstrukcija, įrengimais, veikimu

molio asla, stalas, suolai, lova, verpimo
ratelis. 1918–1919 m. statyta „biednioko“
troba anuomet buvo dengta velėna.
Žemaitijos kaimo sodybų pastatai suvežti iš įvairių vietų, suremontuoti. Visose
trijose sodybose eksponuojami autentiški
žemės ūkio padargai ir įranga, amatų ir
verslų įrankiai.
Muziejaus ekspoziciją paįvairina 12 m
aukščio vėjo malūnas su 8 m ilgio sparnais, kokie Lietuvoje buvo statomi iki
Antrojo pasaulinio karo. Vietinis meistras
šį malūną pastatė 1924 m. Telšių rajone
esančiame Nerimdaičių kaime. Pučiant
geram vėjui, malūnas sumaldavo 200 kg
grūdų per valandą.
Šalia malūno galima užeiti į 1911 m.
Telšių r. Mitkaičių kaimo ūkininko valdose
buvusią kalvę. Joje yra žaizdras, rankinės
dumplės, kalvio įrankiai.
Žemaitijos kaimo ekspozicija išsidėsčiusi muziejui priklausančiame 15 ha
žemės plote. Vaikštinėdami takeliais,

supdamiesi paprastomis sūpynėmis, stebėdami pievoje besiganančius žemaitukų
veislės arkliukus arba važinėdami arklio
traukiamu vežimaičiu, lankytojai trumpam persikelia į XIX a. pabaigos Žemaitijos kaimą.
Iki renovacijos veikė tik viena stambaus
ūkininko ekspozicija, kiti pastatai buvo
uždaryti. 16 muziejaus pastatų 2011 m.
buvo atnaujinti ES struktūrinės paramos
lėšomis, jo teritorija sutvarkyta pritaikyta
muziejinei ir edukacinei veiklai bei pažintiniam turizmui.
Muziejaus teritorijoje vyksta įvairūs renginiai: klojimų teatro festivaliai, Gegužinės
pamaldos, sezono atidarymo šventės, organizuojamos edukacinės programos –
audimas staklėmis, senųjų amatų pamokėlės. Balandį čia švenčiamos tradicinės
Jurginės – lietuviška pavasario sutikimo
šventė. Dabartinės Jurginių šventimo tradicijos susijusios su pagoniškoje Lietuvoje
švęsta Jorės, arba Jūrės švente.

Žemaitijos kaimo ekspozicijos teritorija iš paukščio skrydžio

Bilietų kaina:
Suaugusiesiems – 6 Lt
Moksleiviams, studentams, pensininkams – 4 Lt
Socialiai remtiniems asmenims – 3 Lt
Kiti lankyti objektai Telšių mieste ir rajone:
• Alfredo Jonušo žemaitiška-japoniška-kiniška sodyba-muziejus, Muziejaus g. 88,
Degaičių parkas, Degaičių k., Telšių r.
• Džiugo (Džiuginėnų) piliakalnis, Džiuginėnų k., Telšių r.
• Ilgio ežero pažintinis takas, Džiuginėnų miškas, Telšių r.
• Jomantų miško pažintinis takas, Jomantų miškas, Telšių r.
• Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra, Katedros a. 2, Telšiai
• Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto skulptūrų parkas, Masčio ežero
pakrantė, Telšiai
• Žemaičių muziejus „Alka“, Muziejaus g. 31, Telšiai
• Žvėrinčius, Laukstėnų k., Telšių r.

Žemaitijos kaimo ekspozicijos atidarymo šventės akimirkos
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BIRŽU VĖNŲ DVARO SODYBA

Biržuvėnų dvaro sodyba

351

Projektas
Biržuvėnų dvaro sodybos oficinos bei arklidės ir vežiminės restauravimas ir pritaikymas turizmui
Skirtas finansavimas
3,96 mln. Lt

Dvaro arklidėse įrengta buities ekspozicija

V

Biržuvėnų dvaro sodyba
Dvaro g. 4, Biržuvėnų k., Telšių r.
Tel. +370 699 88 229
El. p. birzuvenai@telsiai.lt
III–VI 9.00–18.00 val.
VII 9.00–16.45 val.

0 km

Telšių autobusų stotis
Gedimino g. 1, Telšiai
 ~20 km
Žemaitijos turizmo informacijos centras
Turgaus a. 21, Telšiai
Tel. + 370 444 53 010
El. p. turizmocentras@telsiai.lt
www.telsiaitic.lt
 ~19 km

aizdingame Virvyčios upės slėnyje
įsikūręs Biržuvėnų dvaras – vertingas
XVIII–XIX a. stambios medinės dvaro sodybos pavyzdys. Įgudusiai akiai jis atskleis
daugiau kaip 200 metų architektūros vystymosi raidą: baroko, klasicizmo ir istorizmo epochas. Mažiau patyrusi pasigėrės
subtilia pastatų bei gamtos derme, pajus
kelių amžių istorijos dvelksmą. Įdomi
dvaro teritorija bei artimiausios apylinkės, kuriose yra ne vienas dėmesio vertas
objektas: koplytstulpis su išdrožta šventojo skulptūrėle, Gorskių šeimos kapinės,
vokiečių karių kapinės, medinis skenduolių
kryžius, Biržuvėnų piliakalnis, šaltinis „Laumės pėda“.
Biržuvėnų dvaro istorija siekia net XIII a.
Nuo XV a. čia buvo didelis karališkasis
dvaras, vėliau – bajorų Vainių ir Gorskių
valdos. Būtent žemaičių bajorų Gorskių

šeimininkavimo laikotarpiu dvaras labai
išsiplėtė. Jie pastatė ponų namą, oficinas,
kumetynus ir ūkinius pastatus, lentpjūvę,
užtvenkė Virvyčios upę. 1909 m. čia įkurtas 20 metų veikęs kartono fabrikas.
Dvaras iki šių dienų yra išlaikęs tradicinę
planinę struktūrą – jį sudaro reprezentacinė, ūkinė, gamybinė ir gyvenamoji zonos.
Vertingiausi, įdomiausi jo pastatai – iš
XVIII a. vidurio.
Medinis baroko stiliaus ponų namas –
vienas iš dviejų tokių Lietuvoje. Vaikštinėdami po jį pamatysite, kaip gyveno
XVIII a. bajorai. Name išlikę autentiški židiniai su XVIII a. kokliais, kaminas, grindų
plytelės. Lankytojams atviros svetainės,
virtuvė, indauja, ponų miegamasis, kabinetas ir kitos patalpos apstatytos senovinio stiliaus baldais. Taip pat įrengta
namo mansarda, kurioje daugiausia buvo

2

Nuotraukoje viršuje – medinis XVIII–XIX a. Biržuvėnų dvaras, kuriame veikia etnografinis muziejus

Biržuvėnų dvaro oficinoje įsikurs Žemaitijos turizmo informacijos centro filialas
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Angelų malūnas

Dvarą puošia senovinio stiliaus baldai, XIX a. pab., Prancūzija

gyvenamieji kambariai. Vienoje svetainėje
įsikūrė biblioteka. Tai pat čia veikia Biržuvėnų etnografinis muziejus. Jame eksponuojami kaimo žmonių buities reikmenys,
šventųjų paveikslai, maldaknygės, tautodailininkų darbai, nuotraukos, senosios
tekstilės pavyzdžiai, senosios ir šiuolaikinės keramikos dirbiniai. Dauguma eksponatų surinkta Telšių rajono kaimuose.
Dvare rasite vieninteles išlikusias Lietuvoje XVIII a. medines oficiną, vežiminę
ir arklidę. 2012 m. ES struktūrinių fondų
lėšomis šie pastatai buvo restauruoti, atkurtos neišlikusios jų dalys, jie pritaikyti
turizmo reikmėms. Dvaro oficinoje įsikurs
Žemaitijos turizmo informacijos centro filialas, čia bus teikiamos maitinimo paslaugos, veiks parodų salės. Buvusiose dvaro

arklidėse ir vežiminėje bus atidaryta dvaro
laikotarpio buities ekspozicija.
Iš XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios pastatų paminėtinas malūnas, tvartas, daržinės su užvažiuojamaisiais tiltais – vienintelės tokios Lietuvoje.
2005 m. Biržuvėnų dvare iškastas grafų
Gorskių giminės porcelianas – 290 puošnių porcelianinių indų bei dvi sidabruotos
vazos šampanui. Didžioji dalis rasto porceliano – XIX a. Saksonijos manufaktūros
dirbiniai. Apie šį lobį sužinota iš Biržuvėnuose viešėjusios dabar Paryžiuje gyvenančios Gorskių giminės palikuonės Janinos Gorskytės. Pasinaudojus jos turėtu
planu lobis buvo rastas per 6 valandas.
Vertybės perduotos saugoti Žemaičių vyskupystės muziejui.

Angelų malūnas
Kūlio Daubos k., Telšių r.
Tel. +370 650 98 888
El. p. info@angelu-malunas.lt
www.angelu-malunas.lt
Telšių autobusų stotis
Gedimino g. 1, Telšiai
 ~24 km

Žemaitijos turizmo
informacijos centras
Turgaus a. 21, Telšiai
Tel. +370 444 53 010
El. p. turizmocentras@telsiai.lt
www.telsiaitic.lt
 ~23 km

Bilietų kaina:
1 val. ekskursija daugiau nei 20 asmenų grupei – 30 Lt
1 val. ekskursija grupei iki 20 asmenų – 20 Lt
Lankymas ir fotografavimas 1 asmeniui – 3 Lt
Kiti lankytini objektai Biržuvėnuose:
•
•
•
•

Biržuvėnų piliakalnis
Gorskių šeimos kapinės
Šaltinis „Laumės pėda“
Viekšnalių kraštotyros muziejus, Viekšnalių k.
0 km

2

Nuotraukoje viršuje – ant Virvyčios kranto įsikūręs Angelų malūnas
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Projektas
Kūlio Daubos vandens malūno pritaikymas
turizmui ir aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūros sukūrimas (Angelų malūnas)
Skirtas finansavimas
1,29 mln. Lt

K

adaise nedidelė Žemaitijos upė Virvyčia suko net 13 vandens malūnų
girnas. Miltus ėmus malti pramoniniu
būdu, malūnai tapo nebereikalingi ir dauguma sunyko. Kitoks likimas ištiko Kūlio
Daubos kaimo malūną, dabar vadinamą
Angelų malūnu. Jis iki šiol stovi ir puošia
Virvyčios pakrantes. Tiesa, iš jo girnų nebebyra miltai – čia įrengti svečių namai ir
muziejinė ekspozicija.
Iš akmens mūro ir karkasinių medinių
konstrukcijų Kūlio Daubos kaimo malūnas buvo pastatytas 1851 m. Jame buvo
malama, pikliuojama, šatruojama, gaminamos kruopos. 1951 m. jis nukentėjo nuo
gaisro, bet buvo atstatytas ir atgavo savo
pirmykštę išvaizdą – šiandien jis atrodo lygiai taip pat kaip XIX a. viduryje.
2010 m. ES struktūrinių fondų lėšomis
buvo atlikta malūno rekonstrukcija, jis pritaikytas turizmo reikmėms. Malūne įkurtas
muziejus, kuriame pamatysite autentišką XIX a. malimo įrangą. Čia rengiamos

Vandens malūne eksponuojamos girnos

Autentiška XIX a. malūno įranga

ekskursijos, pasakojama apie malimo procesą, malūno ir šio krašto istoriją.
Malūnas įsikūręs labai gražiame gamtos
kampelyje, šalia vingiuotosios Virvyčios,
tad jo šeimininkai nusprendė čia sukurti
originalią poilsio vietą. Pasinaudojus ES
parama įrengti XIX a. stiliaus svečių namai su konferencijų ir renginių sale – puiki
vieta ne tik pailsėti, bet ir rengti renginius,
šeimos šventes. Vasarą gražiai sutvarkytoje malūno teritorijoje galima stovyklauti
palapinėse.
Veiklos Angelų malūne netrūksta.
Aplankius muziejaus ekspoziciją galima
išsiruošti į ekskursiją po Varnių regioninį parką. Parke gausu lankytinų objektų:
įspūdingiausi Žemaitijos piliakalniai Medvėgalis, Girgždūtė, Moteraitis ir Šatrija,
Biržuvėnų dvaras, Pavandenės ir Varnių
bažnyčios, Pabiržulio archeologinis kompleksas, Sietuvos kūlgrinda ir kt. Angelų
malūno darbuotojai patars, ką aplankyti,
padės sudaryti maršrutą.

Čia pat galima išsinuomoti baidarę ir
leistis į 5 ar 10 valandų baidarių žygį. Vingiuota Virvyčia neleis nuobodžiauti net
patyrusiems baidarininkams. Smagu po
malūno apylinkes pasivažinėti dviračiu:
yra keletas įvairaus ilgio dviračių trasų,
vingiuojančių gražiausiomis Varnių regioninio parko vietomis, kurios sužymėtos
specialiais ženklais.
Šalia malūno esančiame 40 ha tvenkinyje ir Virvyčioje gausu žuvies, ypač lydekų, tad čia mėgsta lankytis žvejai. Po
sėkmingos žvejybos žuvį galima paruošti
sodybos kieme esančioje lauko kepsninėje.
Visoje Žemaitijoje garsėja Angelų malūno pirtis. Joje vyriausiasis Žemaitijos
pirtininkas Ričardas Rasiukas atskleis

Turistams teikiamos baidarių nuomos paslaugos
plaukti Virvyčia

tradicinės lietuviškos pirties paslaptis,
pamokys, kaip teisingai atlikti pirties ritualus, pagal senovines tradicijas išvanos,
padarys masažą. Pasikaitinus galima šokti
tiesiai į Virvyčią ar pagulėti burbulinėje
vonioje. Pasak pirtininkų, tokioje pirtyje
susijungia visos stichijos: žemė, vanduo,
ugnis ir oras, kad padėtų žmogaus kūnui ir
protui atgauti ramybę bei sveikatą.
Po pirties ar ekskursijos prisėskite jaukiame arbatos namelyje ir klausydamiesi
pro šalį čiurlenančios Virvyčios išgerkite
natūralios vaistažolių arbatos, pagardintos medumi.
Angelų malūne rengiamos tradicinės
lietuviškos šventės: Rasos, rudens ir pavasario lygiadieniai.

Gražiai sutvarkyta ir puoselėjama malūno aplinka

Kiti lankytini objektai Telšių rajone:

Angelų malūno kiemas

•
•
•
•
•
•

Aukštagirės pėsčiųjų ir dviračių takas (23 km), Varnių regioninio parko pietinė dalis
Šaltinis „Laumės pėda“, Biržuvėnai
Šatrijos piliakalnis, Luokės sen.
Žemaičių vyskupystės muziejus, S. Daukanto g. 6, Varniai
Žąsūgalos kalnas, Luokės sen.
Šv. Petro ir Pauliaus parapinė bažnyčia (Varnių katedra), Varniai
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Paragių dvaro sodyba
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Projektas
Paragių dvaro sutvarkymas ir pritaikymas turizmo reikmėms
Skirtas finansavimas
0,89 mln. Lt

Atnaujinta Paragių dvaro daržinė

Š

Paragių dvaro sodyba
Paragiai, Akmenės r.

II–VI 8.00–12.00 val.
Dėl apsilankymo kitu laiku tartis iš
anksto tel. +370 682 36 150

0 km

Lazdynų Pelėdos
memorialinis muziejus
Paragiai, Akmenės r.
Tel. +370 682 36 150
El. p. janina.cib@gmail.com
www.akmenesmuziejus.lt

iaurėje, žemaičių žemėje prie pat Lietuvos ir Latvijos sienos plyti Akmenės
kraštas. Čia teka trečia pagal dydį Lietuvos
upė Venta, gyventojus džiugina nepaprasto grožio Ventos ir jos intakų – Dabikinės,
Virvytės, Vadaksties – baseinai, o daugiau
kaip trečdalyje teritorijos gaudžia girios.
Akmenės rajono pietvakariuose įsikūręs
nedidelis, tačiau unikalus Paragių kaimelis,
daugeliui žinomas kaip Lazdynų Pelėdos
tėviškė. Čia XVIII a. buvo pastatytas Paragių dvaras, vis dar žavintis savo istorija,
architektūra ir kultūrine verte. Dvarui būdinga to laikmečio planinė – peizažinė arba
mišri su geometriniais ir peizažiniais elementais – dvarų struktūra. Dvaro savininkas buvo dailininkas Nikodemas Erazmas
Ivanauskas – rašytojų Sofijos Ivanauskaitės-Pšibiliauskienės (1867–1926) ir Marijos

Ivanauskaitės-Lastauskienės (1872–1957),
prozos kūrinius rašiusių bendru Lazdynų
Pelėdos slapyvardžiu, tėvas. 1940 m. dvaras
buvo nacionalizuotas, o 1966 m. čia buvo
įrengtas visada turistus traukęs Lazdynų
Pelėdos memorialinis muziejus.
Gyvenamojo namo dalyje ir mansardoje eksponuojamos nuotraukos, knygos
ir dokumentai, supažindinantys su seserų rašytojų gyvenimu ir kūryba. Išsiilgusieji to laikmečio buities ir aplinkos gali
apžiūrėti ir išlikusius autentiškus baldus,
klėtelėje sukauptus senovinius buities rakandus, rašytojų tėvo dailininko paveikslų fotokopijas.
Įspūdį neabejotinai padaro senas, viduryje laukų esantis, dar N. Ivanausko
tėvų sodintas dvarą supantis 3,4 ha dydžio parkas, kur alyvų ir jazminų krūmų

2

Nuotraukoje viršuje – pagrindiniame dvaro pastate įrengtas Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus

Dvaro lankytojai kviečiami apžiūrėti ir klėtelėje sukauptų senovinių buities rakandų
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Jurakalnio geologinis
pažintinis takas
Paragių dvaro sodyboje Lazdynų Pelėdos vardu kūrinius rašė seserys Sofija ir Marija Ivanauskaitės

apsuptyje stovi akmeninis stalas, prie kurio seserys Sofija ir Marija rašė, svajojo.
Ramybe dvelkiančio parko gilumoje, prie
vandens telkinio, veikia 1927 m. statyta
dūminė pirtelė.
Paragių dvare galima aplankyti įdomių
kultūrinių ir šviečiamųjų renginių: muziejuje vyksta edukaciniai užsiėmimai moksleiviams, kasmetinės kūrybinės etnografinės, meninės stovyklos, minimi rašytojų
gimtadieniai.
Kiekvienais metais trečiąjį rugpjūčio
savaitgalį Šiaudinės bažnyčioje, esančioje
vos už kelių kilometrų nuo dvaro, vyksta
Šv. Roko atlaidai. Prieš atlaidus ir po jų rašytojų gimtinėje – Paragių dvare – vyksta
tradicinė tarptautinė klojimo teatrų krivūlė. Tuomet prie akmeninio stalo skaitoma poezija, skamba muzika, muziejuje

Išlikę autentiški baldai

rengiamos meno ir literatūros konferencijos, pristatomos parodos.
Išlaikant šio dvaro autentiškumą ir unikalumą 2014 m. ES struktūrinių fondų lėšomis buvo restauruoti ir sutvarkyti svarbiausi Paragių dvaro pastatai: muziejus,
klėtis, pirtis ir daržinė.

Jurakalnio geologinis pažintinis takas
Ventos regioniniame parke
Dariaus ir Girėno g. 2,
Viekšniai, Mažeikių r.
Tel. +370 443 39051
El. p. info@ventosparkas.lt
www.ventosparkas.lt
I–IV 8.00–17.00 val.
V 8.00–15.45 val.

0m

Paragių dvare kasmet vyksta klojimų teatrų pasirodymai

Akmenės rajono turizmo ir verslo
informacijos centras
V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė
Tel. +370 425 57020
El. p. vic@akmene.lt
www.vic.akmene.lt

100

Nuotraukoje viršuje – atmintyje išliksiantis Ventos upės kraštovaizdis
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Projektas
Jurakalnio geologinio pažintinio tako
įrengimas Akmenės rajono Papilės seniūnijoje
Skirtas finansavimas
0,21 mln. Lt

L

ankydamiesi Paragių dvare, nepraleiskite progos pakeliauti už keliolikos kilometrų į rytus besidriekiančiu Jurakalnio
geologiniu pažintiniu taku, įrengtu Ventos
regioniniame parke, saugomoje teritorijoje, kur tausojamas ir puoselėjamas Ventos
paslėnių kraštovaizdis, gamtinė ekosistema ir kultūros paveldo vertybės.
Ties Simono Daukanto memorialiniu muziejumi, jo paminklu ir kapu prasidedantis pėsčiųjų takas vingiuoja iki
pat Augustaičių malūno, o pakeliui leidžia pasigrožėti išskirtinėmis Lietuvos

Jurakalnio tako ilgis – beveik du kilometrai

Naujai nutiestas takas puikiai tiks ramiems pasivaikščiojimams su šeima ar draugais

gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis:
Jurakalnio griovos atodanga ir atragiu, Papilės atodanga, pirmuoju ir antruoju Papilės piliakalniais, penkiolikakamiene liepa,
Šv. Juozapo bažnyčia. Lankytojai čia ras ir
apžvalgos aikštelę bei bokštą, galės plaukti
baidarėmis Ventos upe ar tiesiog pramogauti nuostabios gamtos apsuptyje.
Vienas įspūdingesnių reginių – Jurakalnio griovos atodanga ir atragis. Jurakalnio
atodanga – viena įdomiausių, iš jos matyti Juros periodu vykę geologiniai procesai, atodangos uolienos sudarytos iš

tarpusavyje besikeičiančių smėlio, smil-

Turistų patogumui neseniai pastatytas apžvalgos bokštelis, sutvarkyta aplinka

tainio, klinties, molio ruožų. Rašytiniuose
šaltiniuose ši atodanga minima jau nuo
1824 m.
Siekiant turistus geriau supažindinti su
geologinėmis įdomybėmis, ES struktūrinių fondų lėšomis 2013 m. čia buvo nutiestas 1,8 km geologinis pažintinis takas,
įrengti laipteliai, pastatytas apžvalgos
bokštelis, įrengti mažosios architektūros
elementai, sutvarkyta aplinka, iškirsti ir
suformuoti želdiniai.

Apylinkių kraštovaizdį puošia Papilės piliakalniai

Ventos upės dešiniajame krante įsikūrusi Šv. Juozapo
bažnyčia
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Sprūdės kalnas
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Projektas
Sprūdės kalno (Šaukštelio piliakalnio),
esančio Varnių regioniniame parke, pritaikymas viešiems turizmo poreikiams
Skirtas finansavimas
0,3 mln. Lt

Ant Sprūdės kalno švenčiama Baltų vienybės diena

S

Sprūdės kalnas
Šaukštelio k., Telšių r.
Telšių autobusų stotis
Gedimino g. 1, Telšiai
 ~33 km

Varnių regioninio
parko lankytojų centras
Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Telšių r.
Tel. +370 444 47 415
El. p. varniu-rp@takas.lt
www.varniuparkas.lt
 ~13 km

prūdės kalnas – kunigaikščio Sprūdeikio, Lietuvos karaliaus Mindaugo
(~1200–1263) brolio, valdos. Legendos
byloja, kad Sprūdeikis, supykdęs ką tik apsikrikštijusį Mindaugą ir, baimindamasis jo
rūstybės, spruko į Žemaitiją. Ten, saugiausioje vietoje – ant Sprūdės kalno, pasistatė pilį. Iš trijų pusių kalną saugojo pelkės, o
vakaruose įrengtas įvažiavimas buvo gerai
matyti. Pasakojama, kad ąžuolinė pilis turėjusi požemius ir slėptuves. Bet visos šios
atsargumo priemonės Sprūdeikio neapsaugojo, karaliaus pyktis jį pasiekė ir čia.
Sprūdeikio valdas verta lankyti ne vien
dėl graudžios kunigaikščio istorijos. Piliakalnis virš jūros lygio iškilęs 216 m. Jo
viršuje yra aikštelė, nuo kurios atsiveria
kvapą gniaužiantis vaizdas į Varnių duburį.
Ten plyti didieji ežerai – Biržulis ir Lūkstas,
puikiai matomi žemaičių miesteliai – Varniai, Luokė ir legendomis apipinti Šatrijos,
Girgždūtės bei Medvėgalio piliakalniai.
Įdomi ir daugiau kaip 25 ha užimančio
piliakalnio konstrukcija – aikštelę viršuje
juosia sudėtinga didžiulių pylimų ir plačių
griovių sistema.

Piliakalnis buvo visiškai paskendęs
želdinių sąžalyne, jo nesimatė važiuojant Pavandenės–Janapolės vieškeliu.
Sovietmečiu dalį kalno apgadino ir čia
stovėjęs trianguliacijos bokštas, skirtas
nustatyti geodezinių punktų padėtį. Prieš
dešimt metų įkūrus Varnių regioninio
parko direkciją, krūmynai buvo iškirsti ir
atsivėrė įspūdinga kalva su išlikusiais galingais įtvirtinimais. Įmanoma įžiūrėti net
Sprūdeikio laikų įvažiavimą į pilį.
Dabar Sprūdės kalnas ne tik paryškina
gražiausias Žemaitijos aukštumas, bet
ir primena turtingą mūsų ainių praeitį.
ES paramos lėšomis piliakalnio viršūnėje
įrengta apžvalgos aikštelė, pastatyti ženklai, kurie nurodo, kokius objektus galima
pamatyti. Suformuota ir takų sistema.
Eidami jais lankytojai gali pamatyti įspūdingiausius vaizdus, nukakti į įdomiausias,
išraiškingiausias viršūnes bei terasas. Vykdant projektą, sutvarkyti ir želdynai, suformuotos atokvėpio vietos, laiptai, keliukai,
takeliai, parinkta mažoji architektūra,
ženklai, o ratuotiems keliautojams įrengta
patogi automobilių stovėjimo aikštelė.

Kiti lankytini objektai Telšių ir Šilalės rajonuose:
• Bilionių piliakalnis, vad. Švedkalniu, Bilionių k., Šilalės r.
• Girgždūtės kalnas, Pagirgždūčio k., Telšių r.
• Medvėgalio piliakalnis, Karūžiškės I k., Šilalės r.
• Moteraičio piliakalnis, Didžiųjų Burbiškių k., Telšių r.
• Paršpilio Burbiškių piliakalnis, Burbiškių k., Šilalės r.
0 km

2

Nuotraukoje viršuje – Sprūdės kalnas

• Pavandenės Šv. Onos bažnyčia, Vytauto g. 10 / Bažnyčios g. 1, Varniai, Telšių r.
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Paršežerio ežero
pakrantė

365

Projektas
Paršežerio ežero rekreacinės zonos įrengimas
Skirtas finansavimas
1,35 mln. Lt

Naujai įrengti vasarnamiai kviečia ilsėtis patogiai ir
kokybiškai

R

Paršežerio ežero pakrantė
Šilalės r., Varnių regioninis parkas

0m

Varnių regioninio parko
lankytojų centras
Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Telšių r.
Tel. +370 444 47 415
El. p. varniu-rp@takas.lt
www.varniuparkas.lt

amybe užburiantis Varnių regioninis parkas gausus ežerų – pasigėrėti
tyvuliuojančiu vandeniu galima sustoti
prie Lūksto, Stervo, Biržulio, Gludo, Saloto ežerų. Keliaudami į parko pietvakarius rasite dar vieną, įstabiomis pelkėmis garsėjantį Paršežerio ežerą.
Manoma, kad kadaise šis ežeras jungėsi su didžiuoju Lūksto ir Biržulio ežerais, mat susidarė ledyninio ledo luisto
vietoje. Ežerai vis dar jungiasi vienas su
kitu nedideliais upeliais, kurių šiame
krašte netrūksta: iš Paršežerio į Lūkstą
įbėga Sietuvių upelis, iš pastarojo ištekanti Varnelė pasiekia Biržulį, o šio ištaka jau vadinama Virvytės upeliu. Į Paršežerį taip pat įteka Raudžio ir dar keli
vingiuojantys upeliai.
Manoma, kad Paršežerio vardas (Parse) pirmą kartą paminėtas dar 1340 m.

akte, kurį Vokiečių ordinas išdavė bėg
liui iš Lietuvos Rusteikai. Įdomu, kad
jau tuo metu kryžiuočiai numatė savo
pergalę prieš Lietuvą ir Rusteikai žadėjo
leisti žvejoti Paršežeryje.
Apie Paršežerio ežero pavadinimą
sklando net keletas padavimų. Pasak
vieno iš jų, kartą iš kažkur atėjęs didelis
juodas paršas ir pradėjęs knisti dirvoną –
čia išknisęs labai plačią ir gilią duobę,
o po to pranykęs. Naktį ton duobėn nusileidęs didelis vandens debesis su žuvimis. Taip ir likęs dirvono vietoje telkšoti
ežeras, kurį visi ėmę vadinti Paršežeriu.
Anot kito padavimo, paršas žemę knisęs tol, kol pasiekęs vandenį. Vanduo
užliejęs visą slėnį, o paršas prigėręs. O
trečias pasakojimas sako, kad ežeras čia
atsiradęs tuomet, kai velnias sumanęs
užtvindyti šalia esančio Požerės kaimo

798

Nuotraukoje viršuje – Paršežerio ežero apylinkės iš paukščio skrydžio

Aktyvaus poilsio mėgėjų prie Paršežerio laukia universali sporto ir net dvi paplūdimio tinklinio aikštelės
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„Rūtos“ šokolado
muziejus
Kol suaugusieji mėgausis ežero ramybe, mažieji galės dūkti vaikų žaidimų aištelėje

bažnyčią – atplėšęs Lūksto ežero kampą ir norėjęs užmesti ant bažnytkaimio.
Laimė, vienas senis greitai atspėjęs ežero vardą ir šis nukritęs šalia Požerės.
Iki šiol net keturi penktadaliai Paršežerio pakrančių buvo užpelkėjusios.
Pasinaudojus ES struktūrinių fondų parama, dabar vakarinės Varnių regioninio
parko dalies lankytojai gali ne tik stebėti
pelkių gyventojus ir kitus įdomius jose
vykstančius procesus, bet ir rasti vietų
tiek ramiam, tiek aktyviam poilsiui. Norintieji pasimėgauti saule pietrytinėje
ežero pakrantėje ras net du naujai įrengtus paplūdimius, sporto mėgėjai – universalią sporto aikštelę ir dvi paplūdimio
tinklinio aikšteles. Atsipalaiduoti galėsite ir naujai įrengtuose vasarnamiuose,
pavėsinėse, besivaikščiodami specialiai

tam įrengtais takais, o vaikai galės žaisti
jiems skirtose aikštelėse.
Ties šia poilsiaviete prasideda Varnių
regioninio parko įrengtas apie 15 km
ilgio pažintinis pėsčiųjų takas, besisukantis aplink ežerą. Šiaurinėje, rytinėje ir pietinėje ežero pakrantėje takas
tinka lengviems pasivaikščiojimams, o
keliaudami pietvakarine ir vakarine pakrantėmis atitolsite nuo ežero ir turėsite
galimybę pasinaudoti orientaciniais gebėjimais bei išbandyti save susidūrę su
gamtinėmis kliūtimis. Paršežerio poilsio
zona ypač patogi keliaujantiems ir kitais
maršrutais: nacionaline autoturizmo
trasa „Žemaitijos keliai“, dviračių „Žemaitijos aukštumų maršrutu“, Vakarų
Lietuvos dviračių žiedo maršrutu ar
Aukštagirės pėsčiųjų ir dviračių taku.

Šokolado muziejus
Tilžės g. 133, Šiauliai
Tel. +370 41 52 32 12 ; +370 610 41 050
El. p. sokoladomuziejus@ruta.lt
www.sokoladomuziejus.lt
www.ruta.lt
I–V 10.00–19.00 val., VI 10.00–17.00 val.
„Rūtos“ kavinė
Tilžės g. 133, Šiauliai
Tel. +370 611 10 766; +370 616 00 191
El. p. kavine@ruta.lt
I–VI 10.00–22.00 val., VII 10.00–20.00 val.

0m

Prie ežero pakrantės tikrai rasite kur prisėsti ir atsipalaiduoti

„Rūtos“ parduotuvė
Tilžės g. 133, Šiauliai
Tel. +370 41 52 33 28
I–V 8.00-19.30 val., VI 8.00–17.00 val.
Šiaulių autobusų stotis
Tilžės g. 109, Šiauliai
 ~300 m
Šiaulių turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 213, Šiauliai
Tel. +370 41 52 31 10, +370 41 52 11 05
El. p. tic@siauliai.lt
www.tic.siauliai.lt
 ~500 m

120

Nuotraukoje viršuje – pirmojo Lietuvoje šokolado muziejaus interjeras
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Projektas
UAB „Rūta“ senojo saldainių fabriko pastato rekonstrukcija ir pritaikymas turizmo reikmėms
Skirtas finansavimas
2,92 mln. Lt

Ilgiausiai Lietuvoje veikiančio saldainių fabriko patalpose
įkurtas „Rūtos“ Šokolado muziejus

„R

ūtos“ vardas žinomas daugeliui
Šiauliečiai, o greitai ir kitų miestų ir
Lietuvos saldumynų mėgėjų. Tai net kitų šalių gyventojai pamėgo „Rūtos“
ilgiausiai veikiantis saldainių fabrikas Lie- saldainius. Vertino juos ir konditerijos žituvoje. 2013 m. jis mini savo veiklos 100 novai – A. Gricevičiaus sukurti saldainiai
metų jubiliejų. Nuo šiol „Rūtos“ fabriką pelnė ne vieną aukštą įvertinimą Lietuvos
garsins ne tik daugiau nei 300 rūšių saldai- ir tarptautiniuose konkursuose.
nių, bet ir jo patalpose įsikūręs
Fabrikas po truputį plėtėpirmasis Lietuvoje šokolado
si – kuklus medinis namelis
muziejus.
išaugo iki gana nemažo mūri1913 m. nedideliame menių pastatų komplekso. Ypač
diniame name Šiauliuose
„Rūta“ suklestėjo tarpukariu
Antanas Gricevičius įrengė
(1918–1939). Tuo metu fabkaramelės virimo katilą ir
rike dirbo 160 darbuotojų ir
kartu su žmona Juzefa prabuvo gaminami net 300 padėjo gaminti karamelinius,
vadinimų saldainiai.
o kiek vėliau ir šokoladinius Tik įžengę į Šokolado muSovietmečiu fabrikas, kaip
ziejų pasijusite lyg Pietų
saldainius. To meto Lietuvoje
ir kitos Lietuvos įmonės, buvo
Amerikoje
daugumą verslo įmonių valdė
nacionalizuotas, bet veiklos
kitataučiai, tad, norėdamas pabrėžti savo nenutraukė. Lietuvai atgavus nepriklausosaldainių dirbtuvėlės lietuviškumą, A. Gri- mybę, senieji „Rūtos“ pastatai buvo grącevičius davė jai ypač tautišką – „Rūtos“ žinti A. Gricevičiaus įpėdiniams, o fabrikas
– vardą.
ir toliau džiugina smaližius.

Muziejus kviečia į edukacinius užsiėmimus

Čia galite patys pasigaminti šokoladinių saldainių

2012 m. senasis fabriko pastatas, kurį
sukūrė žymus latvių kilmės tarpukario Lietuvos architektas Karolis Reisonas, buvo
restauruotas ES struktūrinių fondų lėšomis.
Restauruoto pastato pirmame aukšte
įsikūrė „Rūtos“ kavinė ir firminė parduotuvė. Beje, pastaroji veikia lygiai toje pačioje vietoje kaip ir tarpukariu. Antrame
aukšte įkurtas „Rūtos“ šokolado muziejus.
Jame pristatoma keturis tūkstančius metų
siekianti šokolado istorija, majų ir actekų
šokolado gamybos būdai, lietuviško šokolado fabriko istorija.
Vienas iš įdomiausių muziejaus eksponatų – tūkstančio metų senumo majų
puodelis šokoladui gerti. Taip pat čia pamatysite Europos dvarų šokolado indų,

senųjų lietuviškų saldainių popierėlių kolekciją bei daug kitų „saldžių“ eksponatų.
Šokolado muziejaus šeimininkams pavyko sukurti įspūdingą muziejaus interjerą – jame įdomiai perteikta fabriko istorija ir laimėjimai, šokolado gaminimo
procesas. Vos įžengus pro muziejaus duris
pasijunti lyg būtum atsidūręs Pietų Amerikoje, iš kur kilęs šokoladas, – pasitinka
natūralaus dydžio indėnas ir kakavmedis.
Trečiame pastato aukšte yra edukacinių
užsiėmimų salė. Čia rengiamos edukacinės programos vaikams ir suaugusiesiems,
kurių metu pasakojama šokolado istorija,
lankytojai gali patys pasigaminti šokoladinių saldainių ir čia pat jų paragauti.

Bilietų kaina:
Suaugusiesiems – 9 Lt
Moksleiviams, studentams, senjorams, neįgaliesiems – 7 Lt
Socialiai remtiniems vaikams ir vaikų namų auklėtiniams – 3 Lt
Šeimos bilietas: 4 asmenims – 27 Lt, 5 asmenims – 34 Lt
Ekskursijų vadovo paslaugos – 10 Lt (būtina užsakyti iš anksto)
Nemokamai muziejaus ekspoziciją gali lankyti: vaikai iki 5 m., gidai, pateikę gido
pažymėjimą, mokytojai, lydintys vaikų grupes, asmenys, apsilankymo dieną
švenčiantys savo gimtadienį (reikia pateikti asmens dokumentą)
Kiti lankytini objektai Šiauliuose:

Senovinių saldainių popierėlių kolekcija – viena iš įdomiausių muziejaus eksponatų

Muziejuje galima išbandyti interaktyvų žaidimą ir sukurti unikalų saldainių popierėlį

•
•
•
•
•
•
•

Aušros muziejus, Vytauto g. 89
Chaimo Frenkelio vila, Vilniaus g. 74
Dviračių muziejus, Vilniaus g. 139
Fotografijos muziejus, Vilniaus g. 140
Radijo ir televizijos muziejus, Vilniaus g. 174
Venclauskių rūmai, Vytauto g. 89
Žaliūkių malūnininko sodyba, Architektų g. 73
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Projektas
Kurtuvėnų dvaro sodybos ūkinės dalies
pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai, I etapas
Skirtas finansavimas
2,5 mln. Lt

Kurtuvėnų dvare iki šiol puoselėjamos senosios žirgininkystės tradicijos

K
Kurtuvėnų dvaras
Parko g. 2, Kurtuvėnai, Šiaulių r.
Tel. +370 41 37 03 33, +370 618 29 964
El. p. info@kurtuva.lt
www.kurtuva.lt
Spalis–balandis
I–V 8.00–17.00 val.
Gegužė–rugsėjis
I–V 8.00–17.00 val., VI–VII 12.00–17.00 val.
Jojimo paslaugų centras
III–VII 12.00–18.00 val.

0 km

Šiaulių autobusų stotis
Tilžės g. 109, Šiauliai
 ~22 km
Kurtuvėnų regioninio parko lankytojų
centras
Parko g. 2, Kurtuvėnai, Šiaulių r.
Tel. +370 41 37 03 33
El. p. info@kurtuva.lt
www.kurtuva.lt
 ~10 m

urtuvėnai – nepaprasto grožio vietovė. Tai tankių miškų, vaizdingų
kalvų, paslaptingų ežerų kraštas, siūlantis didžiulę poilsio įvairovę: čia išvystytas
dviračių, pėsčiųjų turizmas, teikiamos
jojimo paslaugos, yra kempingas, gausu
kultūrinių, istorinių, mitologinių objektų.
Daugelio turistų pažintis su Kurtuvėnais prasideda nuo Kurtuvėnų dvaro,
kuriame įsikūręs Kurtuvėnų regioninio
parko lankytojų centras. XV a. įkurtas
dvaras ypač suklestėjo XIX a. antrojoje
pusėje, kai čia įsikūrė grafų Pliaterių giminė. Jie dvarą modernizavo, pastatė
nemažai iki šiol stovinčių pastatų, išpuoselėjo garsaus XVIII a. pabaigos architekto Kazimiero Bolmano suprojektuotą

parką. Sumanūs dvarininkai vystė įvairius
verslus: įkūrė vieną didžiausių Lietuvoje
žuvininkystės ūkį, žirgyną, pieninę.
Pliaterių laikais Kurtuvėnai buvo svarbus kultūros centras. Dvarininkai rūpinosi miestelėnų ir valstiečių švietimu,
rengė klojimo teatro spektaklius. XX a.
pradžioje Pliaterių vaikus mokė garsus
visuomenės veikėjas, rašytojas Povilas
Višinskis, pas jį lankydavosi rašytojai Jonas Biliūnas, Žemaitė, Šatrijos Ragana.
Po spaudos uždraudimo (1864–1904)
pro Kurtuvėnus ėjo lietuviškos spaudos
platinimo – knygnešių – keliai.
Deja, XIX a. Pliaterių statyti Kurtuvėnų dvaro rūmai neišliko – jų vietą žymi
atkurta Pliaterių epochos baliustrada

2

Nuotraukoje viršuje – lankytojams siūloma pasivažinėti karieta rekonstruotu parterio ratu tarp buvusių rūmų ir svirno

Čia treniruojasi jojikai, vyksta jojimo sporto varžybos ir stovyklos
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Užvenčio kraštotyros
muziejus

Jodinėdami gerai ištreniruotais žirgais galėsite pasigrožėti Kurtuvėnų regioninio parko kraštovaizdžiu

(terasos užtvara). Tačiau išliko keletas
kitų įdomių pastatų: virtuvė, arklidės,
karvidė, kalvė, bene žinomiausias dvaro
pastatas – medinis dviaukštis svirnas,
kuriame XIX a. vykdavo klojimo teatro
spektakliai, gegužinės. 2001 m. svirnas
sudegė, bet 2006 m. buvo atstatytas
išlaikant ne tik architektūrines formas,
bet ir technologijas – jį statant nebuvo
panaudota nė viena vinis.
Kurtuvėnų regioninio parko lankytojų
centras stengiasi puoselėti dvare Pliaterių dvasią ne tik saugodamas pastatus,
tvarkydamas parką, bet ir atgaivindamas
čia grafų vystytas veiklas. Dvare vyksta
intensyvus kultūrinis gyvenimas: klojimo
teatro festivaliai, parodos, koncertai, kalendorinės šventės. Kurtuvėnų dvaro pakraštyje įsikūrusi smuklė „Kryžkelė“ tęsia
šio krašto kulinarinio paveldo tradicijas:

savo svečius vaišina pagal senovinį receptą gaminamu kiaulienos kumpiu, žemaitiška cibuline, dvaro tvenkiniuose
sugautų karpių patiekalais.
Sekant Pliateriais dvare vystoma ir žirgininkystė. Todėl, kai 2005 m. uraganas
Ervinas nugriovė dalį dvaro arklidžių, kurtuvėniškiai pasiryžo neleisti pražūti šiam
architektūros paveldo objektui. Pasinaudojus ES struktūrinių fondų parama dalis
arklidžių buvo atstatyta, jose įrengtas
modernus jojimo maniežas. Dvaro arklidėse veikia jojimo paslaugų centras. Jame
treniruojasi profesionalūs jojikai, atvyksta pajodinėti jojimo mėgėjai, vyksta jojimo sporto stovyklos, varžybos, žygiai
su žirgais iki pat pajūrio. Jojimo paslaugų
centre vystomas gydomasis jojimas (hipoterapija) judėjimo negalią turintiems
vaikams.

Užvenčio dvaro sodyba ir kraštotyros
muziejus
P. Višinskio g. 1, Dvarčiaus k., Kelmės r.
Tel. +370 624 34 418,
+370 682 14 008
II–VII 13.00–17.00 val.
Kitu laiku – iš anksto susitarus
Ekskursija – 20 Lt

Kelmės turizmo ir verslo
informacijos centras
Birutės g. 4, Kelmė
Tel. +370 427 61 417
El. p. direktore@kelmevic.lt
www.kelmevic.lt
 ~29 km

Kelmės autobusų stotis
V. Putvinskio g. 3, Kelmė
 ~28 km

Kiti lankytini objektai Kurtuvėnų regioniniame parke, Šiaulių rajone:
•
•
•
•
•
•

Bubių dvaro sodyba, Bubiai
Bubių piliakalnis, Bubiai
Girnikų kalnas, Bubiai
Kurtuvėnų piliakalnis, Kurtuvėnai
Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia, Kurtuvėnai
Ventos–Dubysos kanalas, Bubiai

0 km

2

Nuotraukoje viršuje – naujam gyvenimui prikeltas Užvenčio dvaras, kuriame veikia muziejus, organizuojamos įvairios šventės, renginiai
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Projektas
Užvenčio muziejaus restauravimas ir jo
pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms
Skirtas finansavimas
0,81 mln. Lt

U

žvenčio miestelis ant Ventos upės
kranto, prie Užvenčio dvaro pradėjo
kurtis XV a. pabaigoje ar XVI a. pradžioje.
Tada dvaras priklausė Lietuvos didžiajam
kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Žygimantui Senajam (1467–1548). Dvarą Lietuvos didieji kunigaikščiai valdė beveik porą
šimtmečių.
Užvenčio neaplenkė istorijos audros.
XVII ir XVIII a. miestelį niokojo švedų kariuomenė, čia buvo atvykęs net pats Švedijos karalius Karolis XII (1682–1718). 1863
m. lietuvių, lenkų ir kitų tautų sukilimo
prieš carinę Rusiją metu ties juo vyko sukilėlių ir caro kariuomenės kautynės, miestelėnai aktyviai rėmė sukilėlius, dvare veikė
sukilėlių štabas, buvo siuvami drabužiai
sukilėliams, kieme treniravosi kovotojai.
Užventyje gyveno Lietuvos istorijai
bei kultūrai svarbūs žmonės, rašytojai, visuomenės veikėjai: Julija Žyman-

Užvenčio muziejus kviečia lankytojus susipažinti su
Užvenčio krašto istorija ir tradicijomis

Kita ekspozicija skirta Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, pramonininko Jono Smilgevičiaus veiklai

tienė-Žemaitė (1845–1921), Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana (1877–1930),
Povilas Višinskis (1875–1906).
Ypač reikšmingas Užvenčio dvaras buvo
Šatrijos Raganai. Čia ji praleido dešimt
savo jaunystės metų, patyrė lemtingą,
visą gyvenimą ją lydėjusią meilę kunigui
Kazimierui Bukantui (1872–1961), čia ji bičiulio P. Višinskio padedama ir skatinama
pradėjo kurti. Dvaras, jo apylinkės, parkas,
upė Venta atgimė gražiausiuose jos apsakymuose „Sename dvare“ ir „Viktutė“.
1912 m. dvarą įsigijo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, pramoninkas Jonas Smilgevičius (1870–1942)
ir čia gyveno tris dešimtmečius – iki pat
mirties. Jam šeimininkaujant dvaras suklestėjo, tapo pelningu, pavyzdiniu ūkiu.
Čia J. Smilgevičius augino galvijus, užveisė
tabako plantaciją, įkūrė spirito varyklą,
lentpjūvę, modernizavo iki šiol stovintį

vandens malūną – vietoje vandens rato
pastatė turbiną, kuri dvarui ir miesteliui
gamino elektrą. Užvenčio dvare tuo metu
lankydavosi iškiliausi Lietuvos žmonės:
politikai, diplomatai, verslininkai, visuomenininkai.
Iki šiol yra išlikę Užvenčio dvaro ponų
namas, svirnas ir XIX a. pradžioje įkurtas parkas. Apžiūrėti dvaro, pasivaikščioti parko takeliais, Šatrijos Raganos
itin mėgta liepų alėja, liaudies meistrų

medžio skulptūromis išpuoštu sveikatingumo taku atvyksta lietuvių literatūrai ir
istorijai, Ventos pakrančių grožiui neabejingi žmonės. Kasmet liepos mėnesį čia
vyksta medžio drožėjų, kalvių ir akvarelininkų plenerai. Buvusiame malūne veikia
svečių namai ir sveikatingumo kompleksas. Jo šeimininkai atkūrė J. Smilgevičiaus
čia pastatytą turbiną ir ji vėl gamina
elektrą.
Turtingą šio krašto ir jame gyvenusių
žmonių istoriją pasakoja senajame dvaro
svirne įsikūręs Užvenčio kraštotyros muziejus, Kelmės krašto muziejaus filialas.
2012 m. svirnas restauruotas ES struktūrinių fondų lėšomis, sutvarkyta jo aplinka,
įrengtos ekspozicijoms ir edukaciniams
užsiėmimams skirtos patalpos. Muziejuje
pristatoma Užvenčio krašto istorija, rašytojos Šatrijos Raganos ir J. Smilgevičiaus
gyvenimas bei veikla.

Užvenčio kraštotyros muziejuje lankytojų laukia įdomūs edukaciniai užsiėmimai

Kiti lankytini objektai Kelmės rajone:
• Buvusi Kražių kolegija, Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras,
Kolegijos g. 5, Kražiai
• Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia, Kražiai
• Liolių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia, Lioliai
• Povilo Višinskio memorialinis muziejus, Ušnėnai
• Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčia ir vienuolynas,
Maironio g. 2A, Tytuvėnai
• Tytuvėnų regioninio parko direkcija ir lankytojų centras, Miško g. 3, Tytuvėnai
• Užvenčio dvaro vandens malūnas, P. Višinskio g. 28, Užventis
• Žalpių kraštotyros muziejus, Žalpiai
Buvusiame dvaro svirne įrengta trijų dalių muziejaus ekspozicija, iš kurių viena skirta vaizdingam pasakojimui apie
čia gyvenusią rašytoją Šatrijos Raganą
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Dionizo Poškos Baubliai
Bijotų dvaro sodyboje
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Projektas
Bijotų dvaro sodybos – Baublių komplekso pritaikymas turizmui
Skirtas finansavimas
2,99 mln. Lt

Restauruotame Bijotų mediniame vandens malūne
įrengta ekspozicijų salė

B

Bijotų dvaro sodyba ir Baublių muziejus
Muziejaus g. 10, Bijotai, Šilalės r.
Tel. +370 449 51 572, +370 614 56 223
El. p. baubliu.muziejus@gmail.com,
silale.muziejus@gmail.com
Lapkritis–kovas
II–V 8.00–17.00 val., VI 8.00–15.45 val.
Balandis–spalis
II–V 9.00–18.00 val., VI 9.00–16.45 val.

Valstybinių švenčių išvakarėse dirba viena
valanda trumpiau
Nedirba valstybinių švenčių dienomis
Šilalės autobusų stotis
Tauragės g. 1, Šilalė
 ~32 km
Pagramančio regioninio parko lankytojų
centras
Pagramantis, Tauragės r.
Tel. +370 446 44 687
El. p. prplankytoju@info.lt
 ~46 km

aubliai – unikalus lietuvių kultūros bei
istorijos paminklas, pirmasis Lietuvos
kraštotyros muziejus, 2012 m. atšventęs
200 metų jubiliejų.
1788 m. Bijotų dvarą, tada vadintą Bardžiais, įsigijo žemaičių bajoras, visuomenininkas, istorikas ir rašytojas Dionizas Poška
(1764–1830). 1812 m. jis į dvarą parsigabeno dalį nudžiūvusio ąžuolo kamieno. Medis
buvęs net 12,5 m skersmens, apie tūkstančio
metų amžiaus. D. Poška savo rankomis išskobęs kamieną, iškirtęs duris, langus, uždėjęs
šiaudinį stogą ir taip pasidaręs altaną – pavėsinę. Savo statinį jis pavadinęs Baubliu. Taip
vietiniai žmonės vadinę ąžuolą, iš kurio jis
buvo padarytas, nes jo drevėse garsiai stūgaudavęs vėjas. Pats rašytojas Baublio vardą
siejo su medaus dievaičiu Bubilu. Vėliau D.
Poška pastatė ir antrąjį, kiek mažesnį Baublį.
Baubliuose rašytojas pamėgęs ne tik ilsėtis, bet ir dirbti. Čia jis laikęs savo archeologinius radinius, istorinę ir etnografinę
medžiagą, senovės dievų atvaizdus, įžymių
žmonių portretus ir daugiau kaip 200 knygų
bibliotekėlę. Taip buvo įkurtas pirmasis Lietuvos kraštotyros muziejus, kurį tais laikais
aplankydavo gana nemažai žmonių.
XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje buvo
pasirūpinta Baublius bent šiek tiek apsaugoti: šiaudinis stogas apkaltas lentelėmis, padėti cementiniai pamatai. 1971 m. Baubliai

apgaubti trikampiais stikliniais gaubtais ir
įgijo dabartinę išvaizdą.
Neseniai abu Baubliai ES struktūrinių fondų lėšomis restauruoti: atnaujinti jų stikliniai
gaubtai, sumontuotos modernios vėdinimo
sistemos, sutvirtinti Pelos upelio krantai, ant
kurių jie stovi.
ES parama padėjo atgimti ne tik Baubliams, bet ir Bijotų dvarui: atkurti kai kurie
pastatai, sutvarkytas parkas tapo malonia
pasivaikščiojimų ir aktyvaus poilsio vieta.
Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose Bijotų dvaras paminėtas 1558 m. Dvaro sodybos
ansamblis su gyvenamuoju namu, ūkiniais
trobesiais, vandens malūnu, parku susiformavo XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje.
Didžioji dalis dvaro pastatų neišliko, tad juos
teko atkurti pagal fotografijas. Atkurtoje klėtyje įsikurs amatų centras lankytojams, buvusiame vandens malūne – ekspozicijų salė.
Baublių muziejuje (dabar jis yra Šilalės
Vlado Statkevičiaus muziejaus filialas) kasmet vyksta tarptautinis poezijos festivalis
„Poezijos pavasaris“,
kiti renginiai.

Bilietų kaina:
Suaugusiesiems – 5 Lt
Vaikams, neįgaliesiems – 1,50 Lt
Kiti lankytini objektai Šilalės rajone:
0 km

2

Nuotraukoje viršuje – Baublių muziejuje kasmet vyksta tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“

Baubliuose Dionizas Poška
mėgo ilsėtis ir dirbti

• Girdiškės Švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčia, Girdiškė
• Lakūno Stasio Girėno gimtinė, Vytogalos k.
• Medvėgalio piliakalnis, Karūžiškės I k.
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Dubysos vandens
turizmo trasa
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Projektas
Dubysos upės gamtinių išteklių panaudojimas turizmo plėtrai Raseinių ir Kelmės rajonuose
Skirtas finansavimas
1,2 mln. Lt

Stovyklavietė „Po beržais“ Maironiuose, dešiniajame
Dubysos krante

Stovyklavietės
Maironių k., Kelmės r.
Padubysio k., Raseinių r.
Kelmės autobusų stotis
V. Putvinskio g. 3, Kelmė
 ~14 km (nuo Maironių k.)
Raseinių autobusų stotis
Vilniaus g. 91, Raseiniai
 ~14 km (nuo Padubysio k.)
Dubysos regioninio parko
lankytojų centras
Dominikonų g. 2A, Raseiniai
Tel. +370 428 70 330
El. p. dubysosrp@raseiniai.lt
www.dubysa.info
 ~37 km

0 km

Kelmės turizmo ir verslo
informacijos centras
Birutės g. 4, Kelmė
Tel. +370 427 61 430,
+370 427 61 417
El. p. direktore@kelmevic.lt
www.kelmevic.lt
 ~8 km
Raseinių turizmo ir verslo
informacijos centras
Muziejaus g. 5, Raseiniai
Tel. +370 428 70 723,
+370 428 51 362
El. p. info@rvic.lt
www.rvic.lt
 ~14 km

D

ubysa – vidutinio sraunumo, nesunkiai įveikiama, tinka plaukti su vaikais. Maršrutą paįvairina nedideli slenksčiai, rėvos.
Ypač graži 65 km ilgio Dubysos atkarpa,
priklausanti Dubysos regioniniam parkui.
Ji turistams patraukli ne tik dėl puikių
vaizdų – čia nemažai patogių priėjimų prie
vandens, kaimo turizmo sodybų, stovyklaviečių, poilsiaviečių.
Prie Dubysos vandens maršruto populiarinimo prisideda ir ES parama. ES
lėšomis buvo sutvarkyta 35 km šios upės
atkarpa nuo Maironių (Kelmės r.) iki Padubysio (Raseinių r.) kaimų. Įgyvendinus
ES finansuojamą projektą įrengta stovyklavietė Maironių kaime, poilsiavietė su
pavėsinėmis, laužavietėmis, gėlu vandeniu Padubysio kaime, trasoje pastatytos
informacinės rodyklės. Atnaujintos turizmo trasos privalumus geriausia pamatyti
savo akimis, tad leiskitės į nepamirštamą
kelionę poetų apdainuota Dubysa.

Žygį patogu pradėti Maironių kaime. Jei
atvyksite iš vakaro, galėsite pernakvoti už
ES paramos lėšas įrengtoje stovyklavietėje. Maironių kaimas anksčiau vadinosi
Saudininkais, bet 1932 m. pervadintas
poeto, lietuvių tautos dainiaus Maironio
garbei. Kaime apžiūrėkite įdomią koplytėlę, pastatytą ant mitologinio akmens,
vadinamo Vaiko pėda. Pasakojama, kad
koplytėlė pastatyta Švč. Mergelės Marijos
apsireiškimo vietoje.
Nuo Maironių paplaukę 8 km stabtelkite Bulavėnų kaime. Čia įrengtoje stovyklavietėje su pavėsine, laužaviete, lauko baldais patogu pailsėti, užkąsti. Dar iš upės
pamatysite rodyklę į Bulavėnų piliakalnį.
Jis stūkso Dubysos kairiajame krante, už
200 m nuo upės.
Plaukdami pro Zakeliškių kaimą būkite atidūs – kelią pastos buvusio malūno
užtvankos liekanos. Greta malūno esančioje sodyboje įrengta privati mokama
stovyklavietė, čia galima gauti geriamojo

0,35

Nuotraukoje viršuje – Dubysa yra ypač vertinama gamtos mylėtojų ir vandens turizmo mėgėjų

Poilsiavietė prie Padubysio piliakalnio Dubysos dešiniajame krante
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Raseinių hipodromas

ES paramos lėšomis įrengta stovyklavietė šalia Dubysos upės

vandens, naudotis elektros prietaisais, išsinuomoti baidarę ar plaustą.
Ties Lyduvėnais pasigrožėkite įspūdingu aukščiausiu ir ilgiausiu Lietuvoje tiltu.
Šalia jo yra patogi vieta stabtelėti – stovyklavietė su lauko baldais, laužaviete,
didele teritorija palapinėms statyti. Stabtelkite prie informacinio stendo, kuriame
pasakojama apie Lyduvėnų geležinkelio
tiltą, šalia esantį Danutės piliakalnį, barokinę Lyduvėnų bažnyčią ir kitas šio krašto
įžymybes.
Pratęsę savo kelionę praplauksite Kušeliškės malūno ir hidroelektrinės liekanas.
Šalia kaimo yra stovyklavietė su puikiu
paplūdimiu ir maudynėms tinkamu duburiu. Jei ši stovyklavietė užimta, nenusiminkite. Šiek tiek paplaukę pamatysite rodykles į Bralinskių ir Daugodų stovyklavietes.
Ypač gerai įrengta pastaroji – yra krepšinio
ir tinklinio aikštelės, vanduo, tualetas.
Paskutinė šio maršruto stotelė – ES paramos lėšomis įrengta Padubysio kaimo

stovyklavietė, kurioje yra poilsio baldai,
laužavietės, vaikų žaidimo ir automobilių stovėjimo aikštelės, gėlas vanduo, informaciniai stendai. Šalia stovyklavietės
stūkso Padubysio piliakalnis – puiki regykla, iš kurios atsiveria Dubysos slėnio vaizdai. Piliakalnio prieigose įrengtas Padubysio gamtinis-pažintinis takas.
Raseinių hipodromas
Paraseinio g. 16, Dumšiškių k.,
Raseinių r.
Tel. +370 685 58859
El. p. jockeyclub@jockeyclub.lt

Raseinių turizmo informacijos centras
Muziejaus g. 5, Raseiniai
Tel. +370 618 34611
El. p. tic.muziejus@gmail.com
I–V 9.00–17.30 val.
VI 9.00–16.30 val.

Vasarą Dubysa keliautojus baidarėmis stebina sodriai
žaliomis pakrantėmis ir augalijos įvairove

Kiti lankytini objektai Kelmės ir Raseinių rajonuose:
•
•
•
•
•
•

Bulavėnų piliakalnis, Bulavėnų k., Kelmės r.
Kušeliškės malūno ir hidroelektrinės liekanos, Kušeliškės k., Raseinių r.
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia, Lyduvėnai, Raseinių r.
Padubysio gamtinis-pažintinis takas, Padubysio miškas, Raseinių r.
Padubysio piliakalnis, Padubysio k., Raseinių r.
Pasandravio dvaras, Pasandravys, Raseinių r.

Maršrutas (65 km): Maironiai – Bulavėnai – Lyduvėnai – Kušeliškės – Padubysis
0m

600

Nuotraukoje viršuje – Raseinių hipodromo pasididžiavimas, vienos seniausių Europoje žirgų veislės atstovai –
žemaitukai
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Projektas
Raseinių hipodromo rekonstravimas
Skirtas finansavimas
4,17 mln. Lt

L

ietuvoje yra net 8 hipodromai. Deja,
dauguma jų neveikia, tad žirgų lenktynių mėgėjai su malonumu traukia į Raseinius. Čia savo veiklą sėkmingai plėtoja
vienas perspektyviausių šalies hipodromų,
skirtas rengti lygiosioms žirgų lenktynėms.
Per vieną hipodromo renginio dieną vidutiniškai apsilanko apie 700–1000 žiūrovų.
Raseinių hipodromo istorija prasidėjo
1989 m. Menama, kad tada hipodromo
renginiai tęsdavosi po 3 dienas, tribūnos
lūždavo nuo žmonių antplūdžio. Žinia, čia
suplūsdavo ne tik vietiniai ar kaimyninių
kraštų gyventojai, bet ir visuomenei puikiai pažįstami žmonės.
Deja, laikui bėgant, hipodromo veikla
sustojo – tai buvo iki pat 2006 m., kai

Naujai įrengto gruntinio tako plotis – net 15 m

Iš viso hipodrome lenktynes stebėti gali per 1500
lankytojų

Grynakraujų žirgų bėgimo akimirkos

Raseinių hipodrome vyksta įvairių kategorijų žirgų
lenktynės

nedidelė entuziastų grupė čia vėl pradėjo organizuoti lenktynes. Po kelerių metų
pasiekta, kad būtų pradėti hipodromo
atgaivinimo darbai.
ES struktūrinių fondų lėšomis Raseinių pasididžiavimu laikomas hipodromas
prikeltas naujam gyvenimui – pertvarkytas į modernų ir europinius standartus
atitinkantį žirgų lenktynių mėgėjų traukos centrą. Rekonstruotame hipodrome
įrengtas 1,3 km ilgio ir bene 15 m pločio
gruntinis takas, kuriuo žirgai lenktyniauti
gali bet kuriuo metų laiku.
Vasaros sezonui pasirūpinta kitu,
greta esančiu žolės taku, kurio ilgis yra
1,05 km, o plotis – 12 m. Palei takus
sukonstruotose naujose tribūnose gali

sutilpti 875 žirgų lenktynių atvykę pažiūrėti šio sporto entuziastai. Iš viso hipodrome lenktynes stebėti gali per 1500
lankytojų. Specialiai rėmėjams ir renginio svečiams išskirtos VIP vietos. Na, o
patys lenktynių dalyviai – žirgai – laikomi hipodrome pastatytose arklidėse su
76 gardais.
Arklidžių kompleksas taip pat kviečia
visus žokėjus išbandyti jėgas ir patobulinti įgūdžius ant vienintelio Baltijos šalyse lenktynių simuliatoriaus – dirbtinio
žirgo, pagaminto Didžiojoje Britanijoje.
ES parama leido sutvarkyti ir pačią
hipodromo aplinką: aptverti teritoriją,
sutvarkyti šlaitą, įrengti apšvietimo sistemą, išasfaltuoti aikšteles lankytojų

automobiliams, aprūpinti hipodromą specialia įranga – nauja starto mašina buvo
atgabenta iš pačios Prancūzijos.
Dabar hipodromo organizuojamų
renginių programoje galima išvysti renginių, suskirstytų į tam tikras kategorijas
pagal žirgų veisles, pavyzdžiui, žemaitukų sprintas bėgimas, grynakraujų jojamųjų žirgų bėgimas, ristūnų bėgimas
ir kt. Taip pat atskirai suskirstyti bėgimai pagal trasos ilgį (1000, 1400, 1800
ir 2800 m) ar net žirgų amžių. Atnaujinus hipodromą, Lietuvos žirgų sporto
ambasadoriai į mūsų šalį kviečia ir kitų
šalių sportininkus bei rengia tarptautinius turnyrus.

Raseinių hipodromas iš paukščio skrydžio
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Projektas
Panemunės pilies pritaikymas kultūrinio
turizmo reikmėms: vakarinio ir dalies
pietinio korpuso su šiaurės vakarų ir pietvakarių bokštais rekonstrukcija
Skirtas finansavimas
7,52 mln. Lt

Iš pilies bokšto atsiveria nuostabūs panemunės vaizdai
(bokštas prieš restauravimo darbus)

J
Panemunės pilis
Pilies I k., Jurbarko r.
Tel. +370 689 93 185
Lapkritis–kovas I–VII 11.00–17.00 val.
Balandis–spalis I–VII 9.00–19.00 val.
Jurbarko autobusų stotis
Vydūno g. 7, Jurbarkas
 ~16 km

0 km

Jurbarko turizmo
ir verslo informacijos centras
Vydūno g. 19, Jurbarkas
Tel. +370 447 51 485
El. p. turizmas@jurbarkas.lt
www.jurbarkotic.lt
 ~17 km

urbarko kraštas garsėja savo pilimis ir
dvarais. Ypač jų daug palei Nemuną,
kadaise skyrusį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir kryžiuočių žemes. Viena
iš gražiausių šio krašto pilių – XVII a. Panemunės pilis. Ją išvydus sunku atitraukti
akis – raudoni, tvirtovę primenantys mūrai, tarsi nutūpę nuostabiame, kaskadiniais tvenkiniais garsėjančiame parke, šalia teka didingasis Nemunas. Ne prastesni
vaizdai atsiveria ir nuo pilies bokštų – apylinkės čia tikrai išskirtinio grožio.
Keliautojo smalsumą žadina ne tik įspūdinga pilies išvaizda, bet ir apie ją sklindančios istorijos. Pasakojama, kad pietvakarių
bokšto rūsyje buvęs kalėjimas, į kurį pilies
valdovai nuteistuosius nuleisdavo virve
arba kopėčiomis. Neva žiauriai kankintų
žmonių vėlės vaidenasi iki šiol. Vietiniai
gyventojai tiki, kad kadaise iš Panemunės
pilies buvęs tunelis į kitoje Nemuno pusėje esantį Gelgaudiškio dvarą.

2

Nuotraukoje viršuje – ES struktūrinės paramos lėšomis restauruoti Panemunės pilies bokštai

Po restauracijos pilis neatpažįstamai pasikeitė – raudonas plytas pakeitė šviesus beveik baltas tinkas

Vokiečių kronikose minima, kad XIV a.
šioje vietoje stovėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio (apie 1260–1315) pilis.
Manoma, kad kunigaikštis Vytenis miręs
būtent šioje pilyje. Vieni šaltiniai tvirtina,
kad jį nutrenkęs žaibas, kiti – kad nužudęs
tikras brolis Gediminas (apie 1275–1341),
garsusis Gediminaičių dinastijos pradininkas, Vilniaus miesto įkūrėjas. Vaikštinėdami po parką pamatysite du pilkapius.
Pasak legendų, viename iš jų palaidotas
Vytenis, o kitame – jo žmona.
Dabartinę Panemunės pilį 1610 m. dešiniajame Nemuno upės krante kaip savo
prabangią rezidenciją pastatė vengrų didikas, turtingas miško pirklys Jonušas Eperješas. Tada ji buvusi renesansinio stiliaus.
1759 m. pilį įsigijo Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės vėliavininkas Antanas
Gelgaudas (1792–1831), rekonstravo ją
suteikdamas klasicizmo bruožų ir pavertė
prabangia savo šeimos rezidencija. 1831 m.
sukilimo prieš carinę Rusiją metu A. Gelgaudas tapo vyriausiuoju sukilėlių vadu
Lietuvoje. Su savo kariuomene jis persikėlė į kitą Nemuno pusę ir ties Gelgaudiškiu
pradėjo sukilimo kovas.
Carui numalšinus sukilimą, o A. Gelgaudui, kuris buvo paskelbtas „pirmojo laipsnio valstybiniu nusikaltėliu“, žuvus, pilis
buvo nusavinta, jos turtai išgabenti, o ji
pati ėmė nykti.
1925 m. pilį nupirko kunigas Antanas
Petraitis ir perdavė ją vienuoliams saleziečiams, kurie čia gyveno iki Antrojo pasaulinio karo.
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Netrukus pilyje įsikurs viešbutis, kavinė, bus įrengta konferencijų salė, numatyta erdvė muziejinei ekspozicijai, turistai galės pakilti į bokštą pasigrožėti Nemunu ir nuostabia apylinkių panorama

Dabar pilis priklauso Vilniaus dailės tarptautinis folkloro festivalis „Ant vanakademijai, kuri rūpinasi pilies restaura- dens“.
vimu ir jos pritaikymu mokslui, švietimui
Iki šių dienų yra išlikę du Panemunės pibei turizmui. Pilis ypač atgyja vasarą. Vil- lies korpusai – vakarinis ir pietinis. 2012 m.
niaus dailės akademija čia organizuoja ES paramos lėšomis vakarinis ir iš dalies
meno parodas. Daug žmonių
pietinis korpusai buvo restausuplaukia į jau tradiciniu tapuruoti, sutvarkytas 1 800 kv. m
sį menų festivalį „Pilies aidas“,
kiemas.
kurio metu skamba dainuojaIšgražėjusi pilis tapo pamoji poezija ir įvairiausių stilių
traukliu turistiniu objektu.
muzika, rodomi spektakliai bei
Čia įkurtas viešbutis su kavine,
teatro improvizacijos, pristabus teikiamos apgyvendinimo,
tomos vaizduojamųjų menų
maitinimo, konferencijų ir kiekspozicijos. Taip pat čia ren- Pilies bokštuose įrengtos tokių renginių organizavimo
angos, užsibaigiamos chorų, teatro šven- šaudymo
paslaugos, vyks parodos, kongiančios kryžiaus formos
išpjovomis
tės. Kas dvejus metus vyksta
certai, įsikurs turizmo centras.
Panemunės pilyje lankosi turistai, organizuojami įvairūs renginiai

Bilietų kaina:
Vaikams – 2 Lt
Suaugusiesiems – 4 Lt
Pilių ir dvarų maršrutas Jurbarko mieste ir rajone:
•
•
•
•

Jurbarko dvaro pastatų kompleksas, Vydūno g. 21, Jurbarkas
Panemunės pilis, Pilies I k., Jurbarko r.
Raudonės pilis, Raudonė, Jurbarko r.
Veliuonos dvaras, Muziejaus g. 2, Veliuona, Jurbarko r.

Maršrutas (43 km): Jurbarkas – Pilies I k. – Raudonė – Veliuona – Seredžius
Vengrų pirklio J. Eperješo laikais pilis buvo šviesi, išorinė apdaila buvo atlikta raižyto tinko pagrindu panaudojant
deginto medžio anglis
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Dviračių ir pėsčiųjų takas
panemune
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Projektai
Senojo miesto naujos galimybės. Nemuno upės pakrantės Jurbarko mieste
pritaikymas turizmo infrastruktūrai (I, II
etapai)
Imsrės upės pakrantės pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai (I, II etapai)
Skirtas finansavimas
3,57 mln. Lt
Nemuno pakrantėje sutvarkytos vaikų žaidimų aikštelės

N
Dviračių ir pėsčiųjų takas
Lauko g. / Kauno g. sankryža, Jurbarkas
Jurbarko autobusų stotis
Vydūno g. 7, Jurbarkas
 ~1,5 km

0m

Jurbarko turizmo ir verslo
informacijos centras
Vydūno g. 19, Jurbarkas
Tel. +370 447 51 485
El. p. turizmas@jurbarkas.lt
www.jurbarkotic.lt

120

Nuotraukoje viršuje – dviračių ir pėsčiųjų takas palei Nemuną – galimybė aktyviai poilsiauti

emuno, Mituvos ir Imsrės santakoje
įsikūręs Jurbarkas žavi išskirtiniu kraštovaizdžiu: per Jurbarko kraštą net 70 km
vingiuoja didžiausia Lietuvos upė Nemunas,
kurio pakrantėse stovi amžius menančios
pilys, senos bažnyčios ir dunkso piliakalniai.
Jurbarkas yra puiki vieta mėgstantiems
keliauti dviračiais: mieste įrengti net du dviračių takai. Vienas jų – palei pat Nemuną, kitas – kitoje upės pusėje, Kiduliuose. Panemune vingiuojantis 24 km ilgio dviračių takas
jungia Jurbarko miestą su Raudonės pilimi.
Nesvarbu, ar lankydamasis šiame krašte
keliautojas pasirinks sausumos, ar vandens
maršrutą – prieš akis jam iškils didinga Lietuvos praeitis. Mindamas pedalus, svečias galės iš arčiau susipažinti su turtingu Lietuvos
architektūros ir kultūros paveldu, o plaukdamas laivu apžiūrės nuostabius Nemuno
krantus ir pilis nuo vandens.
Praėjusiais amžiais žmonių gyvenimas prie
Nemuno formavo Lietuvos istoriją ir tradicijas. Ši upė it gyvybinė šalies arterija visais
laikais jungė kraštą su Baltijos jūra: Nemunu
keliavo prekybiniai laivai, upėje buvo žvejojama, pakrantėse kilo gynybinės pilys, kūrėsi
pilių kaimeliai.
Jurbarko kraštas neatsiejamas nuo Nemuno. Dešiniajame upės krante esantys tautos kultūros paveldo objektai šiandien yra
traukos centrai kiekvienam, besidominčiam
tautos istorija, senųjų panemunės gyventojų papročiais ir tradicijomis. Jurbarke smagu
pailsėti nuo didžiųjų miestų šurmulio, pasigrožėti kerinčiu kraštovaizdžiu ir susipažinti su Jurbarko gyvenimu. Mieste galima

aplankyti keletą muziejų (Jurbarko krašto
muziejų, V. Grybo memorialinį muziejų),
koncertų ir parodų salę (cerkvę), Švč. Trejybės bažnyčią, Vytauto Didžiojo paminklą,
Jurbarko piliakalnį (Bišpilį).
ES paramos lėšomis Jurbarke buvo sutvarkyta teritorija nuo Lauko ir Kauno gatvių
sankryžos iki Mituvos mažųjų laivelių prieplaukos. Čia įrengta viešoji aktyvaus poilsio ir turizmo infrastruktūra: nutiestas apie
2 km ilgio dviračių ir pėsčiųjų takas, įrengtos
aktyvaus poilsio ir vaikų žaidimų aikštelės,
sutvarkytas paplūdimys, įrengta automobilių
stovėjimo aikštelė, pastatyti suoliukai bei
įvestas teritorijos apšvietimas. Sutvarkyta ir
teritorija nuo paplūdimio iki Mituvos mažųjų laivelių prieplaukos, kur įrengtas apšviečiamas dviračių ir pėsčiųjų takas bei poilsio
aikštelės.

Nemuno pakrantė virto patrauklia poilsio vieta. Dabar dviračiais, automobiliais
ir vandens transportu į Jurbarką atvykstantys turistai patenka į aktyviam poilsiui
pritaikytas zonas panemunėje. Siekiama,
kad lankytojams būtų perteiktas patrauklus Nemuno vaizdas ir sudaroma galimybė aktyviai ilsėtis, sėkmingai derinant
poilsį su pažintiniais tikslais bei vandens
pramogomis.

P

asigrožėjus Nemuno pakrantėmis,
būtina aplankyti ir kitą per Jurbarką
tekančią upę – Imsrę. Ji išteka Naukaimio kaimo apylinkėse ir teka lygiagrečiai
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Jurbarko dvaras

Bišpilio piliakalnis

su Nemunu, nutolusi trijų – penkių kilometrų atstumu. Imsrė – kairysis Mituvos
intakas – įteka į Mituvą likus apie 0,4 km
iki upės žiočių, o Mituva savo ruožtu teka
į Nemuną.
Šis 20 km ilgio per visą miestą vingiuojantis upelis ilgus metus buvo tarsi nematomas – užžėlęs žolėmis, neprieinamas.
ES paramos lėšomis sutvarkytas Imsrės
upelio slėnis atvėrė nuostabų kraštovaizdį
ir vingiuotą jo vagą. Čia įrengtas dviračių
ir pėsčiųjų takas keliauninkus džiugina
vaizdingomis Jurbarko miesto vietovėmis,
nuveda į lankytinus turizmo objektus:
istoriškai svarbią miestui vietą – Bišpilio

piliakalnį, mažųjų laivelių prieplauką,
Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčią, Jurbarko dvaro sodybos prieigas. Šis dviračių ir
pėsčiųjų takas susijungia su Panemunės
dviračių trasa.
Projekto metu per upelį pastatyta
11 naujų tiltelių, o šalia jo įrengtos aktyvaus poilsio zonos – žaidimų aikštelės,
reikiamais įrenginiais aprūpinta tinklinio
aikštė bei lauko teniso kortai.
Ilgą laiką buvusi užmiršta ir apleista Imsrės upės pakrantė pagyvino Jurbarko miesto gyvenimą ir tapo viena populiariausių
miesto vietų. Čia saugu vaikščioti su mažais
vaikais, važinėtis dviračiais, poilsiauti.

Jurbarko dvaras
Vydūno g. 21, Jurbarkas
Tel. +370 447 52 710
El. p. info@jurbarkomuziejus.lt
www.jurbarkomuziejus.lt
II–V 8.00–17.00 val.
VI 11.00–16.00 val.

0m

Pro Jurbarką srovenantis Imsrės upelis

Jurbarko autobusų stotis
Vydūno g. 7, Jurbarkas
 ~1 km
Jurbarko turizmo ir verslo
informacijos centras
Vydūno g. 19, Jurbarkas
Tel. +370 447 51 485
El. p. turizmas@jurbarkas.lt
www.jurbarkotic.lt
 ~30 m

80

Nuotraukoje viršuje – restauruotoje šiaurinėje dvaro oficinoje įsikūręs Jurbarko krašto muziejus
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Projektai
Jurbarko dvaro parko šiaurinės oficinos
pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai
Jurbarko krašto muziejaus ekspozicijų
įrengimas ir pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms
Skirtas finansavimas
2,46 mln. Lt

A

nt Mituvos upės kranto, apsupti
šimtamečių Jurbarko parko medžių
iš tolo šviečia elegantiški balti pastatai.
Tai XIX a. iškilusios dvi Jurbarko dvaro
klasicistinio stiliaus oficinos ir nedidelė
stačiatikių cerkvė. Deja, centrinis dvaro
pastatas – rūmai – sudegė per Pirmąjį pasaulinį karą.
1846 m. caras Nikolajus I Jurbarko
dvarą padovanojo kunigaikščiui Ilarijonui
Vasilčikovui, kuris pastatė iki dabar išlikusius pastatus ir ištaigingus rusų ampyro
stiliaus rūmus.
Vasilčikovų giminė Jurbarko dvarą valdė
ir puoselėjo apie 70 metų ir turėjo didelę įtaką miestui. Jie Jurbarke įkūrė rusišką liaudies mokyklą, lietuviškų audinių

Pietinėje oficinoje veikia Jurbarko turizmo informacijos
centras

Muziejaus lankytojai turės galimybę persikelti į XIX a. ir pasijusti tikrais dvarininkais apsirėdę tų laikų drabužiais

audimo mokyklą, kurioje mokėsi aplinkinių kaimų moterys, prieglaudą našlaičiams ir seneliams. Kunigaikštienės rūpinosi švietimo ir religinių bendruomenių
reikalais.
Vasilčikovų valdymo laikais pietinėje oficinoje gyveno tarnai, o šiaurinėje,
prašmatnesnėje, apsistodavo patys kunigaikščiai ir jų svečiai. Už ES struktūrinės
paramos lėšas restauruotos dvaro oficinos
pritaikytos turizmo ir kultūros reikmėms.
Pietinėje dabar veikia Jurbarko turizmo
informacijos centras. Šiaurinėje įsikūrė
Jurbarko krašto muziejus, kuriame išvysite
autentišką XIX a. vidurio pastato interjerą
(išlikęs puošnus medžio dekoras) bei ekspozicijas, pristatančias Jurbarko dvaro bei

viso miesto istoriją ir kultūrą, viduramžių
medines pilis, tragišką tremčių ir kovų už
Nepriklausomybę istoriją. Muziejuje itin
įdomi kunigaikščių Vasilčikovų ekspozicija: didžiulė jų šeimos fotografijų kolekcija,
keletas jų naudotų daiktų. Lankytojai gali
užmesti akį į dvaro buhalterinę knygą –
joje matyti, kokia veikla vyko dvare, kam
buvo išleidžiami pinigai.
Naujausia muziejaus ekspozicija yra
skirta poetui, vertėjui, diplomatui Jurgiui
Baltrušaičiui, kilusiam iš Jurbarko apylinkių. Joje – nemažai unikalių poetui priklausiusių daiktų. Židinio salėje rengiami
kultūrinai renginiai.
Muziejuje vyksta edukacinės programos, kurių metu pristatoma Jurbarko

Židinio salėje atnaujinti lubų puošybos elementai ir ąžuoliniai sienų paneliai

Židinio salėje restauruoti židinio kokliai

Kunigaikščio I. Vasilčikovo šeimos muliažas

bei kunigaikščių Vasilčikovų istorija, kalendorinės šventės bei apeigos, Jurbarko
žydų bendruomenė ir kt. Galima apsirengti XIX a. drabužiais ir nusifotografuoti greta kunigaikščio I. Vasilčikovo šeimos
muliažo.
Kiti buvusio dvaro pastatai taip pat
naudojami visuomenės reikmėms. Nedidelėje, bet puošnioje Jurbarko dvaro
kompleksui priklausančioje bizantiško
stiliaus cerkvėje verda kultūrinis gyvenimas: rengiamos parodos, koncertai. Beje,
cerkvė garsėja puikia akustika. Dvaro
administracijos pastate įrengtas žymaus
skulptoriaus Vinco Grybo memorialinis
muziejus. Šiame pastate skulptorius gyveno tarpukariu.
Smagu pasivaikščioti ūksmingomis
parko alėjomis. 9 ha užimantis parkas kairiajame Mituvos krante įkurtas XIX a. viduryje. Kunigaikščiai Vasilčikovai išpuoselėtame parke mėgę rengti šventes, į kurias
prisikviesdavę svečių. Dar ir dabar galima
pamatyti buvusios raudonų plytų tvoros,
juosusios rezidencinę dvaro teritoriją ir
dalį parko, fragmentus. Pasakojama, kad
tuo metu, kai kunigaikščiai ar jų svečiai
būdavę dvare, baudžiauninkams į parką
patekti buvo griežtai draudžiama.
Gegužę Jurbarko dvare vyksta „Muziejų
nakties“ renginiai, o birželį – tarptautinis
šiuolaikinės literatūros forumas „Šiaurės
vasara“.
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Jūros upės vandens
turizmo trasa

Stovyklavietės
Žadvainių k., Rietavo r.
Balskų k., Tauragės r.
Rietavo autobusų stotis
Kvėdarnos g. 26, Rietavas
 ~9 km
Tauragės autobusų stotis
S. Dariaus ir S. Girėno g. 38A,
Tauragė
 ~23 km

Muziejuje eksponuojami kovų su kryžiuočiais laikotarpio eksponatai. Be įvairių ginklų muliažų, lankytojai taip
pat turės galimybę iš arti pamatyti, kaip atrodė riterių
laikų lietuvių kario ir kryžiuočio šarvai

Bilietų kaina:
Suaugusiesiems – 3 Lt
Senjorams – 1,5 Lt
Moksleiviams, studentams – 1 Lt
Kiti lankytini objektai Jurbarko mieste ir rajone:
•
•
•
•
•

Jurbarko krašto muziejus, Vydūno g. 21, Jurbarkas
Kalnėnų piliavietė, vad. Bišpiliukais (XIV a.), Kalnėnai, Jurbarko r.
Švč. Trejybės bažnyčia, Valančiaus g. 1, Jurbarkas
Vinco Grybo memorialinis muziejus, Vydūno g. 31, Jurbarkas
Vytauto Didžiojo paminklas, Vytauto parkas, Jurbarkas

0 km

10

Nuotraukoje viršuje – Jūros upės panorama

Rietavo verslo
informacijos centras
Oginskių g. 8, Rietavas
Tel. +370 448 68 202
El. p. verslas@rietavic.lt
www.rietavovic.lt
 ~10 km

Tauragės turizmo ir verslo
informacijos centras
S. Dariaus ir S. Girėno g. 5,
Tauragė
Tel. +370 446 61 404
El. p. tic@tvk.lt
www.taurage.lt
 ~23 km
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Projektai
Stovyklavietės prie nacionalinės Jūros
upės vandens turizmo trasos Rietavo savivaldybėje įrengimas
Jūros upės vandens turistinės trasos viešosios turizmo infrastruktūros plėtra
Skirtas finansavimas
1,51 mln. Lt

Žadvainių stovyklavietės infrastruktūra

V

andeningoji Jūra – viena iš nedaugelio Lietuvos upių, kuria galima plaukti net per didžiausias vasaros sausras, o po
liūčių ar pavasario polaidžių sraunumu ji
nenusileidžia kalnų upėms. Dažniausiai
turistai ją įveikia baidarėmis, bet pavasarį
pakilus vandeniui galima plaukti ir guminėmis valtimis.
Siūlome keliauti daugiau kaip 150 km
ilgio Jūros upės vandens turizmo trasa
(Žadvainai–Kvėdarna–Pajūris–Žvingiai–
Balskų užtvanka–Tauragė–Mociškiai–Šereitlaukis–Nemunas) ir kiekvienam išsirinkti atkarpą pagal savo jėgas.
Nuotykių ištroškusiems, kunkuliuojančio vandens, rėvų, slenksčių ir staigių
posūkių nebijantiems iškylautojams žygį
siūlome pradėti Žadvainių kaime. Jei Jūs
vienas iš tokių, kviečiame į dviejų ar trijų dienų baidarių žygį nuo Žadvainių iki

Žvingių (apie 50 km). Galite pasirinkti
kitą vandens trasos atkarpą ir plaukti
nuo Balskų užtvankos iki Tauragės (apie
36 km).
Ties Taurage prasidedantis Jūros žemupys – ramus, be sudėtingų kliūčių, tad jį
mėgsta keliaujantys su mažais vaikais, jokios patirties neturintys ar tiesiog ramiai
pasiplaukioti norintys baidarininkai.
Žygį geriausia pradėti Žadvainiuose –
čia, ant Jūros kranto, už ES paramos lėšas
įrengta nauja stovyklavietė su prieplauka,
tad baidares patogiai nuleisite į vandenį.
Šalia yra automobilių stovėjimo aikštelė,
todėl nereiks toli nešioti daiktų. Jei atvykote iš vakaro – išskleiskite savo palapines
gražiai sutvarkytoje aplinkoje ir pavakarokite prie laužo.
Stovyklavietėje mėgsta apsistoti ne tik
vandens turistai, bet ir iškylautojai. Juos

Stovyklavietė Žadvainiuose – patogi vieta keliautojams, pradedantiems plaukti baidarėmis aukštupyje

Poilsiavietė Tauragės mieste

atvilioja graži paupio gamta, patogi stovyklavietės infrastruktūra: lauko baldai, aktyvaus poilsio aikštelė. Atkreipkite dėmesį į pėsčiųjų tiltelį – jis pastatytas ant
seno tarpukario (1918–1939) laikų tilto
atramų.
Tad pradėkite savo žygį! Nors srauni
Jūra sparčiai neš tolyn, plaukdami pro
Kvėdarnos miestelį šiek tiek sulėtinkite
greitį. Čia verta sustoti. Kairiajame krante
tarp Druskio ir Vėžaus upelių pamatysite Padievaičio kaimo piliakalnį. Kadaise
savo dydžiu jis prilygęs Medvėgaliui –
aukščiausiam Žemaitijos piliakalniui. Istorikai mano, kad čia stovėjusi viena iš
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino
(apie 1275–1341) pilių.
Pietrytinėje piliakalnio papėdėje, kairiajame Druskio upelio krante, guli didžiulis akmuo, vadinamas Velnio sostu. Pasakojama, kad velnias tempėsi šį akmenį
norėdamas sudaužyti Kvėdarnos bažnyčią. Bet užgiedoję gaidžiai ir velnias turėjęs mesti akmenį ir sprukti. Archeologai
tvirtina, kad senovėje čia būta pagoniškos
šventvietės.
Prie piliakalnio įrengta stovyklavietė –
gera vieta pernakvoti ar tiesiog pailsėti,
užkąsti. Čia rasite pavėsinę, lauko baldus
ir net laužavietę.
Atsipūtę keliaukite toliau – pakeliui
laukia ne vienas įdomus objektas. Ties
Palaiviu Jūroje užtiksite Kvėdarnos-Jomantų brastą. Tai sekluma, kuria galima
perbristi ar pervažiuoti upę. Už nedidelio

Jūros intako Žvėries žvalgykitės didžiulio
Keberkščių akmens. Na, o Lileikėnų ir Pakisio piliakalnių bus sunku nepastebėti.
Prie Pajūrio kaimo vėl praplauksite
brastą ir kabantį tiltą, vietinių žmonių
vadinamą Beždžionių lieptu. Ties kaimu
žvalgykitės stovyklavietės – ji yra šalia
Šerpyčių sodybos. Nuo čia jau netoli ir
iki mūsų maršruto pabaigos – Žvingių
kaimo.
Kita turistų pamėgta Jūros upės vandens trasos atkarpa – dviejų dienų maršrutas nuo Balskų užtvankos iki Tauragės.
Ji sužavės vaizdingais slėniais, ąžuolais
apaugusiais upės šlaitais, įspūdingomis
atodangomis, pakrantėse rymančiais piliakalniais.
Dauguma turistų šį maršrutą pradeda
šiek tiek žemiau Balskų kaimo užtvankos.
Upė čia srauni, vingiuota, tad jei norite apžiūrėti maždaug už kilometro nuo
užtvankos esančią 1384 m. kryžiuočių
kronikose minimą Lylavėnų gyvenvietę,
nežiopsokite. Orientuotis padės Jūros intakas Kernušupis.
Kitas įdomus šio maršruto objektas –
už poros kilometrų dešiniajame upės
krante esanti 25 m aukščio mišku apaugusi Genių atodanga. Toliau plaukdami
pasigrožėkite kontrastingais Jūros krantais. Dešinysis krantas status, apaugęs
gūdžiu Tyrelio mišku, o kairysis – žemaūgiais žilvičiais, už kurių matosi upės slėnis.
Už Genių-Naujininkų liepto kelionę
gali sutrukdyti keletas brastų. Jei vandens
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Rietavo Oginskių dvaras

Vaikų žaidimo aikštelė poilsiavietėje Tauragėje

nedaug, baidares teks prasistumti. Bet
nenusiminkite, nes toliau srauni upė baidares neš su vėjeliu. Ties santaka su vienu
didžiausių savo intakų Akmena Jūros upė
išplatėja ir neilgam nurimsta.
Pamatę apleistą gelžbetoninį Gudlaukio-Ringių tiltą stabtelkite – čia baidares
teks persikelti. Kai į Jūrą iš kairės įtekės Ringė, pradėkite žvalgytis stovyklavietės ir už
400 m pamatysite tinkamą vietą nakvynei.
Antrąją žygio dieną praplauksite senas
gyvenvietes Sungailiškes ir Šaukėnus. Sustokite prie Matiškių piliakalnio – užlipkite ant jo pasigrožėti vinguriuojančia Jūra.
Papėdėje rasite puikią vietą atsikvėpti
prieš sraunią ir daug nuotykių žadančią
Rekščių kilpą. Netrūks ir gražių vaizdų: keliausite pro kelias įspūdingas atodangas:
Rekščių, Alangos, Vitkaičių.

Už Rekščių kilpos Jūra išplatėja, nurimsta. Kai praplauksite Dapkiškių piliakalnį, žinokite, kad iki Tauragės liko vos
5 km. Patogi vieta baigti žygį – Tauragės
užtvanka. Jei ketinate pratęsti kelionę,
teks per ją persinešti baidares.
Neseniai atkarpa nuo užtvankos iki
Vasaros estrados buvo sutvarkyta ES
struktūrinių fondų lėšomis. Išvalius ir susiaurinus vagą pagreitėjo srovė ir plaukti
tapo daug smagiau. Taip pat ES parama
panaudota įrengti baidarių prieplauką ir
poilsiavietę prie upės. Poilsiavietėje rasite puikų paplūdimį, aktyvaus poilsio zoną
su tinklinio aikštele ir moderniais treniruokliais, pritaikytus ir neįgaliesiems,
pavėsines su suoliukais. Čia galima prasimankštinti po ilgo sėdėjimo baidarėje
ar užkąsti.

Rietavo dvaro parkas
Parko g. / L. Ivinskio g.
Rietavo Oginskių kultūros
istorijos muziejus
L. Ivinskio g. 4, Rietavas
Tel. +370 448 68 992
El. p. rokimuziejus@gmail.com
www.oginskiriet.lt

I–V 8.00–17.00 val.
Dėl ekskursijų kitu
laiku kreiptis tel.
+370 448 68 992
+370 698 21 426

Kiti lankytini objektai Šilalės rajone:
•
•
•
•
•
•
•

Dapkiškės piliakalnis, Dapkiškės k.
Didysis Keberkščių akmuo, Keberkščių k.
Lileikėnų, Švedkalnio piliakalnis, Lileikėnų k.
Padievaičio akmuo, vadinamas Velnio sostu, Padievaičio k.
Padievaičio, Kvėdarnos piliakalnis, Padievaičio k.
Pakisio piliakalnis, Pakisio k.
Pavėžio, Drobūkščių piliakalnis, Kvėdarna

Jūros upės vandens turizmo trasa (150 km): Žadvainai – Kvėdarna – Pajūris –
Žvingiai – Balskų užtvanka – Tauragė – Mociškiai – Šereitlaukis

0m
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Nuotraukoje viršuje – Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus

Rietavo verslo
informacijos centras
Oginskių g. 8, Rietavas
Tel. +370 448 68 202
El. p. verslas@rietavic.lt
www.rietavovic.lt
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Projektai
Dalies Rietavo Oginskių dvaro sodybos
parko sutvarkymas pritaikant turizmo
reikmėms, II etapas
Oginskių dvaro karietinės pritaikymas
turizmo poreikiams
Skirtas finansavimas
3,56 mln. Lt
Neoromaninio stiliaus koplyčia-mauzoliejus, saugantis
Oginskių šeimos narių palaikus

L

eidęsi į kelionę po gražiąsias Žemaitijos apylinkes, vargu ar aplenksite
nedidelį, tačiau įstabų Rietavo miestą.
Rietavas, įsikūręs už 25 km į pietus nuo
Plungės, Žemaičių aukštumos rytuose ir Endriejavo kalvagūbrio vakaruose,
istoriniuose šaltiniuose minimas jau
nuo XIII a. vidurio. Kadaise istoriniu ir
kultūriniu požiūriu buvęs reikšmingas
visai Lietuvai, dabar Rietavas garsus
šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia, pastatyta XIX a. antrojoje pusėje, Žemaitijos
kolegija ir Oginskių dvaru. Pastarasis yra
ne tik Rietavo, bet ir visos Žemaitijos
pasididžiavimas.
1588 m. pirmą kartą aprašytas dvaras priklausė ne vienai žinomai Lietuvos bajorų šeimai: Sapiegoms, Masalskiams, Radviloms, Tiškevičiams,
Oginskiams, tačiau Irenėjui Oginskiui

Rietavo miestelį garsinantys Oginskių rūmai

XIX a. pirmojoje pusėje perėmus dvarą į
savo rankas, jis buvo labiausiai puoselėjamas, gražinamas ir tiesiog suklestėjo.
XIX a. viduryje I. Oginskis pavedė architektui S. Blekui suprojektuoti naujus
dvaro rūmus. Per penkerius metus buvo
pastatytas itin įdomios architektūros
trijų aukštų mūrinis pastatas su į rūmų
statinį įkomponuotu aštuoniakampiu
bokštu. Priešais rūmus nuspręsta įrengti
didžiulę aikštę, kurioje buvo pastatytos
septynios skulptūros, o vartus saugojo
šeši liūtai, išlieti iš bronzos.
Dvaru rūpintis padėjo ir Irenėjaus
sūnus Bogdanas. Deja, kaip dažnai tais
laikais nutikdavo, įspūdingasis Oginskių
dvaras 1909 m. buvo užkluptas gaisro.
Prie dvaro niokojimo prisidėjo ir Pirmasis pasaulinis karas – vokiečiai išvogė
dvare buvusias vertybes. Nunykę dvaro

Dvaro aplinką puošia čia pat srovenantis Jaujupio upelis

rūmai parduoti 1926 m., leidžiant naujiesiems šeimininkams juos nugriauti.
Šiandien kadaise ištaigingą pastatą teprimena kolonada ir žibintas.
Tačiau ne viskas, ką XIX a. puoselėjo
Oginskiai, prarasta. Išliko ūkio reikmėms
skirti pastatai: oficina, arklidės, sargo
namas, namas-kryžiauna ir daugiafunkcinis pastatas – alaus darykla-skalbyklavandens bokštas, taip pat muzikos mokykla, muzikantų bendrabutis. Atstačius
muzikos mokyklą, joje savo veiklą pradėjo Rietavo kunigaikščių Oginskių kultūros istorijos muziejus.
Rytinėje dvaro dalyje plytintis parkas XIX a. buvo didžiausias landšaftinio
tipo parkas Lietuvoje. Kilęs iš išretinto
miško, parkas Oginskių iniciatyva buvo
rekonstruotas. Prie 60 ha ploto parko
plano kūrimo prisidėjo keli architektai:
Kristupas Ferdinandas Gypeltas, Fridrichas Braunas, Augustas Ulrichas. Žinoma, parko kompozijos klausimus ėmėsi
spręsti ir pats Irenėjus – žingeidus, išlavintą skonį turėjęs keliautojas. Europos
parkų planavimo subtilybės jam buvo
nesvetimos.
Oginskių laikais parke augo daug egzotinių augalų: bananų, kamelijų, fikusų,
orchidėjų, palmių, paparčių, o šiandien
jame klesti Lietuvos klimatui būdinga
augalija: kaštonai, eglės, ąžuolai. Parkas

anuomet išsiskyrė ir savo vandens telkinių sistema: čia buvo keletas tvenkinių,
kuriuose veistos gulbės, Jūros upės kilpa
ir senvagės apjuosta sala.
Šiandien svarbiausi parko komplekso
elementai yra iki šių dienų išlikę Baltieji
ir Raudonieji vartai, koplyčia-mauzoliejus ir senosios kapinės. Baltieji vartai dabar yra pagrindinis įvažiavimas į Oginskių dvarą ir parką iš Plungės gatvės.
Na, o Raudonieji vartai, kadaise buvę
pagrindiniai, išsiskiria į jų kompoziciją
įkomponuotomis liūtų skulptūromis.
Senosios kapinės, kadaise, tikėtina,
glaudusios mirusius baudžiauninkus,
buvo iškeltos ir I. Oginskio paverstos
šeimos kapinaitėmis. Parko pakraštyje,
ant nedidelės kalvelės senųjų kapinių
centre, buvo pastatyta neoromaninio
stiliaus koplyčia-mauzoliejus, kurios
viduje stovi Briuselyje gamintas marmurinis altorius, tačiau pagrindinis šio
pastato tikslas – saugoti I. Oginskio
žmonos Olgos ir sūnų Mykolo ir Bogdano palaikus.
ES skirta parama svariai prisidėjo prie
Oginskių dvaro teritorijos atnaujinimo:
sutvarkyti palei dvarą tekančio Jaujupio
upelio šlaitai, išvalytas priešais dvarą
esantis Baltųjų lelijų tvenkinys, nutiesti pėsčiųjų takai, tiltai. Naujam gyvenimui prikeltas ir vienas itin apleistas
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Tauragės miesto
parkas

Neatpažįstamai pasikeitusi Oginskių dvaro karietinė

pastatas – Oginskių dvaro karietinė. Iš
degtų plytų 1848–1872 m. pastatytose
arklidėse buvo laikomi dvaro, pašto ir
svečių arkliai, vasaros ir žiemos transporto priemonės, pašto karietos.
Prastos būklės karietinė dabar restauruota, joje įkurtas renginių ir konferencijų centras, čia savo veiklą pradėjo
turizmo ir verslo informacijos centras.
Renginių centre įrengtos dvi salės. Pagrindinėje 320 vietų salėje įrengta scena su šviesos ir garso įranga. 100 vietų
repeticijų salėje gali vykti ir kameriniai
renginiai. Karietinė, paversta Rietavo
kultūros centru, įtraukta į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą.

Tauragės miesto parkas
Teritorija tarp Jūros upės,
S. Dariaus ir S. Girėno g. ir Kranto g.
Tauragės autobusų stotis
S. Dariaus ir S. Girėno g. 38A, Tauragė
 ~1 km

Tauragės turizmo
ir verslo informacijos centras
S. Dariaus ir S. Girėno g. 5, Tauragė
Tel. +370 446 61 404
El. p. tic@tvk.lt
www.taurage.lt
 ~200 m

Pagrindinėje salėje vykstančius renginius gali stebėti
net 320 lankytojų

0m

Buvusioje karietinėje įrengtas renginių ir konferencijų centras

80

Nuotraukoje viršuje – parkas įrengtas šalia dviejų nacionalinės svarbos turistinių trasų – istorinio Hanzos kelio ir
nacionalinės Jūros upės vandens turizmo trasos
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Tauragės pilis

Projektas
Parko prie Jūros upės sutvarkymas ir pritaikymas viešosioms turizmo reikmėms
Skirtas finansavimas
0,5 mln. Lt

Parke įrengti stalai su šachmatų lentomis kviečia prisėsti šios sporto šakos mėgėjus

L

ietuvos pietvakariuose, ant Jūros
upės kranto, prie Karaliaučiaus–Rygos kelio, jau kelis šimtmečius gyvuoja
miestas Tauragė. Lankydamiesi Tauragėje būtinai pasivaikščiokite po ES struktūrinės paramos lėšomis atnaujintą parką.
Šis parkas sukurtas naudojant senovės
baltų simboliką. Jame subtiliai atskleista
svarbiausių gamtos elementų – oro, vandens, ugnies ir žemės – dermė.
Parke susipažinsite su senovės baltų
zodiakais ir išsiaiškinsite, ką jūsiškis Jums

žada, kokią protėvių žinią siunčia. Atgaivins ir jėgų suteiks skulptūros-fontano,
vadinamo „Gyvybės medžiu“, vandens
čiurlenimas, pasivaikščiojimas gražiai
sutvarkytais parko takais, grožintis išlakiais medžiais ir klausantis jų raminančio
ošimo. Atsikvėpus smagu ir smegenis
pamankštinti – parke įrengti stalai su
šachmatų lentomis suteikia tam puikią
galimybę. Smalsuoliai tikriausiai stabtels
ir prie informacinių stendų – juose daug
informacijos apie parką bei Tauragę.

Tauragės pilis
S. Dariaus ir S. Girėno g. 5, Tauragė
Tel. +370 446 51 468
El. p. tauragesmuziejus@zebra.lt
www.tkmuziejus.lt
I–III 9.00–17.00 val.
IV 9.00–16.00 val.
V–VI 10.00–16.00 val.

Tauragės autobusų stotis
S. Dariaus ir S. Girėno g. 38A, Tauragė
 ~600 m
Tauragės turizmo ir verslo
informacijos centras
S. Dariaus ir S. Girėno g. 5, Tauragė
Tel. +370 446 61 404
El. p. tic@tvk.lt
www.tbic.lt
 ~10 m

Tauragės miesto gyventojai ir svečiai gali pasidžiaugti sutvarkyta poilsio zona

Kiti lankytini objektai Tauragės rajone:
•
•
•
•
•
•
•

Batakių piliakalnis, Batakiai
Dapkiškių piliakalnis, Dapkiškių k.
Dauglaukio senkapis ir senosios gyvenvietės, Dauglaukis
Kalniškių piliakalnis, Skaudvilė
Lomių dvarvietė su parku, Lomiai
Oplankio (Gilandžių) piliakalnis, Lauksargiai
Pažintinis pėsčiųjų takas „Lylavos hidrografinis draustinis“,
Pagramančio regioninis parkas
• Pažintinis takas (1,8 km) Viešvilės valstybiniame gamtiniame rezervate, Eičių k.

0m

80

Nuotraukoje viršuje – Tauragės pilis, kurioje įsikūręs Tauragės krašto muziejus
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Projektas
Kompleksinis pastatų ansamblio, vadinamo Tauragės pilimi, sutvarkymas ir
pritaikymas viešosioms kultūros bei turizmo reikmėms
Skirtas finansavimas
2,82 mln. Lt

D

ažną keliautoją pasitinka viduramžiška pilis, priverčianti susimąstyti
apie didingas čionykščių gyventojų pergales prieš kryžiuočius. Iš tiesų, pilis su viduramžiais neturi nieko bendra, tačiau jos
istorija ne mažiau įspūdinga.
XIX a. viduryje, kai Lietuva priklausė carinei Rusijai, nutiesus Tilžės–Rygos
plentą, pasienio miestelis Tauragė ėmė
sparčiai augti. O tam akstiną davė suintensyvėjusi prekyba – iš Lietuvos į tuometinę Prūsiją buvo gabenama linų, javų,
arklių, žąsų, kiaulių, o į Lietuvą įvežama
įvairiausių pramoninių prekių. Yra duomenų, kad 1855 m. per Tauragę išvežta
prekių už 3 mln., o atvežta net už 9 mln.
rublių. Tokią intensyvią prekybą buvo

Įspūdingas buvęs muitinės pastatas dažną keliautoją
priverčia stabtelėti

Apšviesta pilis ne vieną priverčia patikėti, kad ji pastatyta dar viduramžiais

būtina kontroliuoti, o tam, kad muitininkai galėtų dirbti, reikėjo patalpų. Mieste
buvo sumūrytas įspūdingas muitinės pastatas. Pasakojama, kad jam plytas, kaip
ir kitiems to meto statiniams – paštui ir
bažnyčioms – dovanojo grafas Platonas
Zubovas (1767–1827).
1847 m. dviejų aukštų muitinėje jau
buvo uždaryti pirmieji pasienio areštuotieji. Kadangi areštuotųjų daugėjo, po
penkerių metų pastatas buvo aptvertas
mūro tvora, kieme pastatyta pirtis ir namai ūkio reikmėms, iškastas šulinys. O
1866 m. visas ansamblis buvo pertvarkytas į kalėjimą.
Kadangi ir Europoje, ir Lietuvoje tuo
metu sklido romantizmo idėjos, pastatams buvo suteikta renesansinės pilies
bruožų: pastatyti išraiškingi kampiniai
bokštai su šaudymo angomis. Dėl to ilgą
laiką buvo manoma, kad muitinės ansamblį pastatė kunigaikštis Jonušas Radvila
(1612–1655). Kalėjimas pavadintas Tauragės pilimi.
Nors metams bėgant pilies paskirtis
ne kartą keitėsi, tačiau iki šių dienų ji išliko beveik nepakitusi. Pirmojo pasaulinio
karo metais vokiečiai Tauragės pilyje buvo
įsteigę psichiatrijos ligoninę, kuri vėliau
perkelta į Kalvariją. Išliko pilis ir per Antrąjį
pasaulinį karą, nors tuomet buvo sugriauta apie 80 proc. miesto pastatų.
Šiandien Tauragės pilis – kultūros
centras. 1999 m. joje buvo įkurtas „Santakos“ muziejus, dabar tai – Tauragės
krašto muziejus. Jo fondą sudaro daugiau

Pilyje įsikūrė Turizmo informacijos centras, Tauragės krašto muziejaus administracija, įrengtos ekspozicijų salės

kaip 10 tūkst. eksponatų. Turtingiausi – istorijos, etnografijos ir tautodailės
rinkiniai. Lankytojams pristatomos istorijos, etnografijos, gamtos ekspozicijos.
O priešistorės laikotarpio ekspozicijoje,
veikiančioje viename iš pilies bokštų,

eksponuojami archeologiniai radiniai iš
Vėluikių senkapio.
Pietiniame bokšte veikia fotografijos
galerija, o šiauriniame rengiamos parodos iš muziejaus fondų. Muziejus aktyviai
bendradarbiauja ir su krašto tautodailininkais, rengia autorines, rajonines bei
regionines liaudies meno parodas. Yra ir
konferencijų salė.
ES struktūrinės paramos lėšomis buvo
restauruotas Tauragės pilies šiaurės vakarų korpusas bei mansarda. Čia įsikūrė
Turizmo informacijos centras, muziejaus
administracija, įrengtos saugyklos ir ekspozicijų salės. Dabar naujausios technologijos padeda „keliauti“ laiku – interaktyvioje lentoje stebėti šio karšto praeities
įvykius. Sutvarkytas ir vidinis pilies kiemas.

Ekspozicija atskleidžia svarbiausius Tauragės istorijos
etapus per Lietuvos sienos kitimo prizmę

Bilietų kaina:
Suaugusiesiems – 2 Lt
Moksleiviams, studentams, būtinosios tarnybos kariams – 1 Lt
Kiti lankytini objektai Tauragėje:
•
•
•
•

Banko rūmai, Vytauto g. 81
M. Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčia, Mažvydo al. 1
Šv. Trejybės Romos katalikų bažnyčia, Bažnyčių g. 1
Tauragės pašto pastatų kompleksas, S. Dariaus ir S. Girėno g. 1 2

408

MAŽOJI LIET UVA IR ŽEMAITI JA

ŠILUTĖS MIES TO IR IS TORINIO PARKO DVIRAČIŲ BEI PĖSČIŲJŲ TAKAI

Šilutės miesto ir
istorinio parko dviračių
bei pėsčiųjų takai

409

Projektas
Šilutės miesto ir istorinio parko dviračių
ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija, I etapas
Šilutės miesto dviračių ir pėsčiųjų takų
rekonstrukcija
Skirtas finansavimas
1,37 mln. Lt
Senasis geležinkelio tiltas per Šyšą

Š

Pėsčiųjų ir dviračių takai
Lietuvininkų g. 4, nuo Geltonojo Šilutės
tilto per Šyšos upę
Šilutės autobusų stotis
Tilžės g. 22, Šilutė
 ~2 km

0m

Šilutės turizmo ir verslo
informacijos centras
Lietuvininkų g. 4, Šilutė
Tel. +370 441 77 785
El. p. info@siluteinfo.lt
www.siluteinfo.lt
 ~50 m

ilutės rajonas – įdomios istorijos, unikalios gamtos kraštas, valdomas vandens stichijų. Per jį teka Minijos, Šyšos,
Veižo, Jūros, Leitos upės ir keli mažesni
upeliai, tyvuliuoja 15 ežerų. Rajono vakaruose į Kuršių marias įteka didžiausia Lietuvos upė Nemunas, sudarydama didžiulę deltą. Nenuostabu, kad šiame rajone
išvystytas vandens turizmas. Populiarūs
pasiplaukiojimai laivu po Nemuno deltą
iki Rusnės – vienintelio Lietuvos miestelio, įsikūrusio saloje, aplankant Uostadvario kaimą, kuriame stovi XIX a. švyturys.
Rengiamos vandens išvykos Minijos upe ir
Kuršių mariomis, užsukant į Ventės ragą ir
čia įsikūrusią ornitologinę stotį, kurioje per
metus sužieduojama 60–80 tūkst. paukščių, stabtelint senoje žvejų gyvenvietėje
Mingėje, vadinamoje „Lietuvos Venecija“,
nes čia centrinę gatvę atstoja Minijos upė.
Keliaudami po šiuos kraštus neaplenkite ir pačios Šilutės, neseniai šventusios
500 metų jubiliejų. Vaikščiodami po urbanistikos paminklu paskelbtą Šilutės senamiestį pamatysite nemažai istorinę ir

architektūrinę vertę turinčių pastatų. Pačiame miesto centre išvysite Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčią. Bet tikriausiai
pirmiau ją išgirsite – jos bokšte yra miesto
laikrodis, laiką mušantis kas 15 minučių.
Pasižvalgykite po Turgaus aikštę, kurioje
beveik 500 metų veikė žuvų turgus. Visai
šalia, ant Šyšos upės pylimo žvilgsnį traukia
natūralaus dydžio skulptūrinis kurėnas – senovinis burinis laivas.
Užsukite ir į vieną iš mėgstamiausių šilutiškių poilsio vietų – palei kairįjį Šyšos
krantą nusidriekusį miesto parką. 1889 m.
Šilutės dvarą su jam priklausiusiomis žemėmis įsigijo vokiečių kilmės dvarininkas,
visuomenės ir kultūros veikėjas, Šilutės
miesto mecenatas, lietuvių tautosakos rinkėjas ir leidėjas, pirmojo muziejaus Klaipėdos krašte įkūrėjas dvarininkas Hugo Šojus
(1845–1937). Jis rekonstravo XVIII a. viduryje pastatytus dvaro pastatus ir šalia jų
įkūrė angliško tipo parką. Parke buvo pasodinta apie 150 rūšių medžių, krūmų, iškasti trys tvenkiniai, įrengti pasivaikščiojimo
takai. Šie takai neseniai buvo rekonstruoti

Šilutės parke nutiesti dviračių ir pėsčiųjų takai

Apšviesti takai kviečia apsilankyti ir sutemus
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Šilutės Hugo Šojaus
dvaro sodyba

Geltonasis Šilutės tiltas iš paukščio skrydžio

ES struktūrinių fondų lėšomis. Kietas natūralios žemės gruntas pakeistas betono
trinkelėmis, parko takai sujungti su dviračių
ir pėsčiųjų takais, nutiestais ant Šyšos pylimų, įrengti betoniniai laiptai ir užvažiavimai, sutvirtinti pylimo šlaitai.
Vaikštinėdami po Šilutės parką apžiūrėkite vėlyvojo klasicizmo stiliaus H. Šojaus
rūmus. Kadaise čia svečiuodavosi Lietuvos
kultūros ir politikos elitas, lankydavosi Lietuvos prezidentai ir net Vokietijos kronprincas.
Parke ypač įdomu bus tiems, kas domisi
augalų pasauliu – čia auga keletas ypač vertingų ir retų augalų. Įspūdį paliks du galingi
šimtamečiai ąžuolai, iškėlę savo viršūnes į
23 m aukštį, ir ūgiu juos lenkiančios mažalapės liepos, ypač graži sidabrinių klevų
alėja.
Šilutės turizmo informacijos centras
pasirengęs pasiūlyti ir daugiau kelionių
maršrutų tiek pėstute, tiek dviračiu. Vienas
maršrutų – 3 km ilgio takas „Šilutė pėsčiomis“, kuriuo leidžiantis aplankoma net
27 Šilutės miesto turistiniai objektai, tarp
kurių puikuojasi jau minėtasis H. Šojaus
dvaras, Šilutės muziejus, Šv. Kryžiaus katalikų bažnyčia ir kiti.
Keliautojai pėsčiomis gali išmėginti ir Aukštumalos pažintinį taką, įkurtą

Aukštumalės pelkės draustinyje, Žalgirių
miške įrengtą Žalgirių pažintinį taką, stebinantį šimtamečiais ąžuolais ir supažindinantį su paskutiniu dar išlikusiu buvusios
pelkininkų kolonijos kaimu ir jo gyvenimo
bei žemėnaudos ypatumais, ir tarp dviejų
upių – Pakalnės ir Rusnaitės – įrengtą Pakalnės pažintinį taką, leidžiantį pasigrožėti
Rusnės salos polderiais, kanalais, užliejamomis pievomis ir įvairia vandens pakrančių augalija bei gyvūnija.
Pirmenybę dviračiams teikiantiems turistams siūloma išbandyti net 60 km besitęsiantį maršrutą po Švėkšnos apylinkes,
supažindinantį su Jurgio Pliaterio tėviške,
paminklu rašytojui Simonui Stanevičiui,
kalbininko Mykolo Miežinio ir knygnešių organizatoriaus Juozo Ruzgio kapais, Vilkėnų
dvaru, Didžiuoju akmeniu, žydų genocido
kapinėmis, Skomantų piliakalniu. Keliaudami maršrutu „Šilutė ir užmirštoji grafų
Švėkšna“ išvysite Švėkšnos dvarą su parku,
Vilkėno dvarą, vandens malūną, įsimintinų
statulų ir skulptūrų.
ES struktūrinių fondų lėšos ypač pagerino lankytinų Šilutės objektų prieinamumą
turistams – rekonstruoti dviračių ir pėsčiųjų takai, padėsiantys pažinti gražiausias
Šilutės krašto vietoves patogiausiu būdu.

Hugo Šojaus dvaras
Lietuvininkų g. 4, Šilutė
Šilutės muziejus
Lietuvininkų g. 36, Šilutė
Tel. +370 441 62 207
El. p. info@silutesmuziejus.lt
www.silutesmuziejus.lt
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Projektas
Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso ir teritorijos sutvarkymas bei pritaikymas viešiems turizmo poreikiams
(I etapas)
Skirtas finansavimas
8,4 mln. Lt

N

edidelio, bet jaukaus Šilutės miesto
centre, prie senojo turgaus aikštės
įsikūręs vėlyvojo klasicizmo epochą menantis nesudėtingų formų dvaras, kadaise
vadintas Šilokarčemos, o dabar – Hugo Šojaus vardu. Dvaro pagrindą sudaro 1721 m.
pastatyta, minimaliai, kaip būdinga Klaipėdos krašto pastatams, dekoruota sodyba.
Ją 1819 m. įsigijo buvęs šio valstybinio
dvaro valdytojas Francas Vilhelmas Radkė.
Dvarui tada buvo priskirtas kilmingojo titulas, išlikęs iki praėjusio amžiaus antrojo dešimtmečio. Dvaras priklausė Radkių giminei iki 1892 m., iki kol jį nusipirko Lėbartų
(Klaipėdos r.) dvaro savininkas Hugo Šojus
(Hugo Scheu). Naujasis dvaro šeimininkas
ėmėsi dvarą tvarkyti ir gražinti: pardavęs

Vėlyvojo klasicizmo epochos dvaro pastatas

Anuomet, saugant nuo potvynių, sodybos kiemas buvo
išgrįstas akmeniniu grindiniu

Hugo Šojaus dvaro sodyboje lankydavosi nemažai garbių svečių – kultūros ir politikos asmenybių

ar išnuomojęs dalį dvaro žemės, bajoras
padengė buvusias dvaro skolas ir sutvarkė
ūkinius pastatus.
Deja, po kelerių metų dvaras degė ir
H. Šojui neliko nieko kito, kaip tik statyti
naujus ūkinius pastatus. Taip pat nuspręsta
paaukštinti dvaro kiemą ir išgrįsti jį akmeniniu grindiniu, apsaugant nuo potvynių.
Neužmiršti liko ir patys rūmai bei dvaro
aplinka – dvarininkas ėmėsi jų atnaujinimo. Šalia įrengtas angliško tipo parkas
apsodintas 150 įvairių veislių medžiais ir
krūmais, jame iškasti trys nauji tvenkiniai,
nutiesti takai pasivaikščiojimams (promenada), šalia jų pastatyti suoliukai – atsipūsti ir pasigrožėti nuostabiais vaizdais.
Per parką kertančią upę buvo nutiesti du

tiltai, pavadinti Augusto ir Elžbietos vardais. Parkas buvo skirtas ne tik ramiam
poilsiui, bet ir aktyviam laisvalaikiui: čia
įrengta sporto aikštė, šaudykla, veikė Šaulių draugija, restoranas.
Išpuoselėtas dvaras ir teritorija aplink
jį traukė akį, todėl čia niekada netrūko
garbių svečių. Dvarininko H. Šojaus namuose lankėsi Vokietijos kronprincas,
pasisvečiuoti mėgo Lietuvos prezidentai,
žinomos kultūros ir politikos asmenybės.
Dvaro savininkui rūpėjo ne tik jo rūmų
grožis ir jaukumas. Dvarininkas geranoriškai prisidėjo ir prie Šilutės miestelio visuomeninio, kultūrinio ir politinio gyvenimo gerinimo. Nemažą dalį savo žemių jis
padovanojo miesteliui – jose buvo įrengta
ligoninė, turgaus aikštė, pradinė mokykla,
gimnazija, gaisrinė, paštas, uostas, bažnyčia ir kitos įstaigos. Ypač dideliu dosnumu
H. Šojus pagarsėjo tada, kai savo 80-ojo
jubiliejaus proga padovanojo dvarui priklausantį parką Šilutės miestui.
Aktyvus visuomenininkas H. Šojus ypač
domėjosi krašto istorija. Jo dvaras virto
Klaipėdos krašto etnografinės medžiagos
ir tautosakos saugykla. Čia įsikūrusiame
muziejuje kaupti etnografiniai baldai, drabužiai, dokumentai, leidiniai, žemėlapiai.
Šis dvaro muziejus buvo bene pirmasis
Klaipėdos krašte, lengvai prieinamas inteligentams ir mokslininkams. Šiuo metu čia
saugoma apie 60 000 eksponatų.
Po H. Šojaus mirties dvaro likimas
pakibo ant plauko. Jis paveldėjimo teise

atiteko jo anūkui, kuris, pabūgęs karo
fronto, kartu su šeima persikėlė į Vokietiją. Karo metais likęs be šeimininkų,
dvaras labai nukentėjo, ypač daug nuostolių patyrė parkas. Po abiejų pasaulinių
karų jis buvo labai apleistas, nunyko dalis egzotiniais laikytų medžių.
Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui,
dvarą perėmė sovietinių ūkių ministerija
ir perdavė Kretingos žemės ūkio mokyk
los reikmėms. Čia buvo atidarytas daržininkystės skyrius, kiek vėliau dvare buvo
apmokomi daržininkystės skyriaus ūkvedžiai, veikė žemės ūkio mokykla, vėliau – ir
žemės ūkio technikumas. Gyvenimui pritaikyti dvaro rūmai buvo pertvarkyti taip,
kad galėtų patenkinti mokyklos poreikius:
įrengti kabinetai ir klasės, atskiri bendrabučiai berniukams ir mergaitėms. Arklidės
tapo sporto ir aktų sale, karvidės – kabinetais, garažu ir papildoma sale, o tarnų
namas virto biblioteka.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę,
dvarą nuspręsta restauruoti ir sukurti
turistams patrauklų kultūros objektą.
Panaudojus ES struktūrines lėšas čia
įkurtas turizmo informacijos centras,
teikiantis miesto svečiams informaciją
apie Šilutės krašte vykstančius kultūrinius renginius, įdomias vietas, muziejus
ir pramogas, organizuojantis turistines
keliones. Dvare taip pat bus įrengtos
salės koncertams ir priėmimams, konferencijų centras, Mažosios Lietuvos
senųjų amatų centras.
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Lankytini objektai pagal turizmo išteklių grupes

Kernavės kultūrinis rezervatas
Kleboniškių kaimo buities ekspozicija
Perkūno namas ir jėzuitų vienuolyno apžvalgos aikštelė

Dvarai, pilys
Birštono kurhauzas

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus

Biržuvėnų dvaro sodyba

„Rūtos“ šokolado muziejus

Biržų pilis

Aukštaitija

Šaltojo karo muziejus

Bistrampolio dvaras

Dzūkija ir Suvalkija

Užvenčio kraštotyros muziejus

Bukantės dvaro sodyba

Mažoji Lietuva ir Žemaitija

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

Burbiškio dvaras

Vytauto Didžiojo karo muziejus

Gelgaudiškio dvaras

Vytauto Kasiulio dailės muziejus

Jašiūnų dvaras

Vladislavo Sirokomlės muziejus

Jurbarko dvaras

Žemaitijos kaimo ekspozicija

Kretingos dvaras
Kurtuvėnų dvaras

Piliakalniai

Medininkų pilis

Radvilų rūmų fragmentai Dubingių piliavietėje

Paežerių dvaras

Sprūdės kalnas

Palangos gintaro muziejus ir botanikos parkas

Ukmergės piliakalnis

Paliesiaus dvaras

Utenos apskrities piliakalniai

Panemunės pilis
Paragių dvaro sodyba

Bažnyčios, vienuolynai

Platelių dvaro sodyba

Anykščių Šv. Mato bažnyčia

Plungės Mykolo Oginskio dvaras

Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia ir bernardinų vienuolynas

Raudondvario dvaras

Liškiavos bažnyčios ir vienuolyno ansamblis

Renavo dvaras

Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis

Rietavo Oginskių dvaras

Šv. arkangelo Mykolo bazilika ir marijonų vienuolynas

Rokiškio dvaras

Šv. Jonų bažnyčia ir varpinė

Šilutės Hugo Šojaus dvaro sodyba

Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčia ir vienuolynas

Tauragės pilis

Vilniaus katedros varpinė

Trakų pusiasalio pilis

Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų bažnyčia

Užugirio (Antano Smetonos) dvaras
Užutrakio dvaras
Zyplių dvaras

Sveikatos ir sveikatingumo centrai
„Draugystės“ sanatorija
„Grand SPA Lietuva“ sveikatingumo centras „Radnyčėlė“

Muziejai

Sveikatos centras „SPA Vilnius SANA“

Angelų malūnas
Aukštaitijos siaurasis geležinkelis

Viešbučiai ir konferencijų centrai

Dionizo Poškos Baubliai Bijotų dvaro sodyboje

„Grand SPA Lietuva“ konferencijų centras

Ginučių vandens malūnas

Aktyvaus ekoturizmo centras-viešbutis „Babilonas“

Kauno IX forto muziejus

Poilsio ir laisvalaikio kompleksas „Meguva Resort Hotel“
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Viešbutis „Amberton Green“

Šilutės miesto ir istorinio parko dviračių bei pėsčiųjų takai

Viešbutis „Campanile Vilnius Airport“

Šventosios pakrantė Anykščiuose

Viešbutis „Comfort Hotel LT“

Šventosios upės pakrantė Ukmergėje ir kempingas Šventupėje

Viešbutis „Europa City Aurora“

Trakų senamiestis ir Akmenos ežeras

Viešbutis „Green Vilnius Hotel“

Vandens turizmas Aukštaitijos ežerais

Viešbutis „IBIS Kaunas Centre“

Zaraso ežero Didžioji sala ir pakrantė

Viešbutis „Memel Hotel“

Žagarės ozo pažintinis takas

Viešbutis „Palanga SPA Design“

Žiežulio ir pažintinis pėsčiųjų ir dviračių takai Varėnoje

Viešbutis „Vanagupė“
Pramogos
Parkai

Alytaus sporto ir rekreacijos centras
Bernardinų sodas

Delfinų terapijos centras

Birštono miesto centrinis parkas

Lazdijų hipodromas

Klaipėdos miesto poilsio parkas

Ledo rūmai Elektrėnuose

Tauragės miesto parkas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

Vijūnėlės parkas Druskininkuose

Palangos koncertų salė
Pramogų ir sporto centras „Kalita“

Aktyvus poilsis ir pažintinis turizmas

Raseinių hipodromas

Baltajo ir Metelio ežerų pakrantės

Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centras-baseinas

Daugai

„Švyturio arena“

Dubysos vandens turizmo trasa

Utenos hipodromas

Dviračių ir pėsčiųjų takas Palangoje

Uždaras slidinėjimo kompleksas „Snow Arena“

Dviračių ir pėsčiųjų takas panemune

„Žalgirio“ arena

Dviračių takai Birštone
Elektrėnų marių pakrantė
Ilgio ežero pakrantė Pivašiūnuose
Jurakalnio geologinis pažintinis takas
Jūros upės vandens turizmo trasa
Kempingas Lampėdžiuose
„Kaunas City Camping“ kempingas
Mineraliniai Birštono vandenys
Pajūrio kempingas
Paplovinio ežero pakrantė Ignalinoje
Paršežerio ežero pakrantė
Pastovio ežero pakrantė Molėtuose
Pasvalio kempingas
Pėsčiųjų ir dviračių takas bei kempingas Biržuose
Platelių ežero turizmo trasos
Rumšiškių prieplauka
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Sutartiniai ženklai

Transportas

Kryptis

Schemų mastelis

Kelio numeris

0 km

10

Geležinkelis

0 km

3,5

Miestas

1:350 000

0 km

2

Miesto ribos

1:200 000

0m

200

Dviračių, pėsčiųjų takas

1:20 000

0m

150

Pasienio kontrolės punktas

1:15 000

0m

120

Valstybės siena

1:12 000

0m

80

1: 8000

Miškas

Aukštaitija

Mažoji Lietuva ir Žemaitija

Kauno autobusų stotis
Vytauto pr. 24, Kaunas
Tel. 8 37 40 90 60
El. p. autobusustotis@kautra.lt
www.kautra.lt

Klaipėdos autobusų stotis
Butkų Juzės g. 9, Klaipėda
Tel. 8 46 41 15 47
El. p. klap@klap.lt
www.klap.lt

Kauno oro uostas
Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno r.
Tel. +370 37 39 93 07
El. p. info@kun.lt
www.kaunas-airport.lt

Palangos autobusų stotis
Kretingos g. 1, Palanga
Tel. 8 460 53 333
El. p. autostotis@zebra.lt
www.palangosautobususstotis.lt

Kauno traukinių stotis
M. K. Čiurlionio g. 16, Kaunas
Tel. +370 37 27 22 60
www.litrail.lt

Palangos oro uostas
Liepojos pl. 1, Palanga
Tel. +370 460 52 020
El. p. ops@palanga-airport.lt
www.palanga-airport.lt

1:1000 000

Upė
Vandens telkinys

Apžvalgos aikštelė (regykla)

Oro uostas

Archeologinis kultūros paveldo
objektas

Parduotuvė

Architektūrinis kultūros paveldo
objektas

Pėsčiųjų turizmo trasa

Perkėla

Autobusų stotis

Piliakalnis

Baseinas

Pilis

Darbo laikas

Paplūdimys

Dviračių turizmo trasa

Poilsiavietė

Etnografinis kaimas

Poilsio parkas

Galerija

Sanatorija

Geležinkelio stotis

Slidinėjimo trasa

Hipodromas

SPA

Jodinėjimas

Sporto arena

Kaimo turizmas

Sporto klubas

Katalikų bažnyčia

Svečių namai

Prieplauka

Sveikatingumo centras

Kavinė

Teatras

Kempingas

Turizmo informacijos centras

Koncertų salė

Vandens malūnas

Konferencijų centras

Vandens parkas

Ledo arena

Vandens turizmo trasa

Muziejus

Viešbutis

Panevėžio traukinių stotis
S. Kerbedžio g. 9, Panevėžys
Tel. +370 45 40 12 06
www.litrail.lt
Ignalinos traukinių stotis
Geležinkelio g. 19, Ignalina
Tel. +370 386 20 203
www.litrail.lt
Dzūkija ir Suvalkija
Vilniaus autobusų stotis
Sodų g. 22, Vilnius
Tel. 8 900 01661
El. p. office@autobusustotis.lt
www.autobusustotis.lt
Vilniaus oro uostas
Rodūnios kelias 10A, Vilnius
Tel. +370 5 27 39 305
El. p. airport@ano.lt
www.vilnius-airport.lt
Vilniaus traukinių stotis
Geležinkelio g. 16, Vilnius
Tel. +370 5 26 96 423
El. p. lgkanc@litrail.lt
www.litrail.lt
Trakų traukinių stotis
Vilniaus g. 5, Trakai
Tel. +370 528 51 055
www.litrail.lt
Varėnos traukinių stotis
Savanorių g. 3, Varėna
Tel. +370 310 20 200
www.litrail.lt

Tarptautinė jūrų perkėla
Perkėlos g. 10, Klaipėda
Tel. +370 46 39 50 51
El. p. passenger@dfds.com
www.dfdsseaways.lt
Smiltynės perkėla
Nemuno g. 8, Klaipėda
Tel. +370 46 31 11 17
El. p. ds@keltas.lt
www.keltas.lt
Klaipėdos traukinių stotis
Priestočio g. 1, Klaipėda
Tel. +370 46 20 22 53
www.litrail.lt
Kretingos traukinių stotis
Stoties g. 1, Kretinga
Tel. +370 445 78 977
www.litrail.lt
Šiaulių traukinių stotis
Dubijos g. 44, Šiauliai
Tel. +370 41 20 34 45
www.litrail.lt
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Kaip naudotis žinynu

Fotografijų autoriai

Šiame žinyne pristatoma daugiau nei 120 Lietuvos turizmo objektų, pastaraisiais
metais atnaujintų arba sukurtų ES struktūrinės paramos lėšomis.Tai dvarai, bažnyčios,
muziejai, sveikatos centrai, pramogų ir aktyvaus poilsio kompleksai, viešbučiai, kempingai, parkai, dviračių takai.

A. Brazdeikytė: p. 333 (a)
A. Maniuto: p. 192 (a)
Andrius Aleksandravičius: p. 33 (a), 34 (a), 35
Titas Ancevičius: p. 148 (v), 150 (a), 151
Vėtrė Antanavičiūtė: p. 178, 180
Aurelija Bacevičienė: p. 376
Jurgita Bacevičienė: p. 365 (v), 366
Saulius Bajorinas: p. 142
Alvidas Bakanauskas: p. 342, 343 (a), 344 (a)
Laimonas Ciunys: p. 194, 196, 197
Vilma Černiauskaitė: p. 200, 201
Tomas Černiševas: p. 13 (a)
Dovilė Čižaitė: p. 289 (v), 290 (a)
Rita Dabulskytė: p. 48 (a)
Eugenijus Dačkevičius: p. 347–349
Saulius Danilevičius: p. 115
Vilma Daubarienė: p. 147 (v)
Kęstutis Fedirka: p. 57, 49, 51 (a), 52 (a),
134–137, 163, 164 (a), 166 (a), 168, 251, 313,
314 (a), 332, 334 (v), 334 (a, k), 335 (v), 364,
365 (a), 383 (a), 411, 413
Ramutis Gustaitis: p. 248 (a)
Rolandas Ivanauskas: p. 338 (v)
Daiva Jakubauskienė: p. 229, 230 (v)
Vytalius Judickas: p. 381, 382, 383 (v)
Algimantas Kalvaitis: p. 297, 298
Sigitas Kazlauskas: p. 336
Milda Knyzelienė: p. 373, 374 (a), 375 (v)
Aldona Kuprelytė: p. 337 (v)
Giedrius Kuzmickas: p. 154 (a), 154–155 (v)
Rolandas Lančickas: p. 117, 118 (a)
Aldas Liaukus: p. 235, 236
V. Lukavičienė: p. 334 (a, d)
Aida Mačerinskienė: p. 395
Deividas Makavičius: p. 326 (a), 327
Šarūnas Mažeika: p. 27 (v, a), 28 (v, a), 55–60,
93 (v, d), 156–159, 277 (v), 287, 288 (a),
289 (a), 290 (v), 314 (v), 315, 356, 357 (v),
358–361, 399, 400, 402
Alfonsas Mažūnas: p. 284–286
Ieva Mikaliūnienė: p. 378, 380 (a), 396, 397,
403, 404 (v)
Saulius Narkus: p. 6, 344 (v), 345
K. Narkutė-Beniušienė: p. 333 (v), 335 (a, d)
Jolanta Norkienė: p. 278
Sergej Orlov: p. 46
Vladimiras Orlovas: p. 329, 330–331 (v),
330 (a)
Romualdas Požerskis: p. 12, 15, 16

Keliautojų patogumui žinynas suskirstytas į tris skyrius pagal etnografinius regionus.
Kiekvienas skyrius paženklintas spalviniu kodu: Aukštaitija – oranžine spalva, Dzūkija ir
Suvalkija − žalia, o Mažoji Lietuva ir Žemaitija – mėlyna.
Kiekvieno skyriaus pradžioje trumpai pristatytas regionas: papasakota jo istorija, apibūdintas gamtinis ir kultūrinis išskirtinumas. Toliau išvardyti lankytini objektai regione.
Jie sunumeruoti, kad būtų paprasčiau juos rasti šalia pateiktame regiono žemėlapyje.
Šalia objektų yra nuorodos į puslapius, kuriuose pateikti jų pristatymai. Kiekvieno regiono objektai žinyne aprašyti tokia seka, kad turistui būtų patogu keliauti po regioną.
Prie žemėlapio nurodyti atstumai tarp šalies miestų, regiono pasiekiamumo galimybės.
Spalvingomis nuotraukomis iliustruotuose objektų aprašuose rasite kontaktinę informaciją, trumpą jų istoriją, įdomiausius faktus, informaciją apie teikiamas paslaugas,
juose vykstančius renginius. Šalia objekto nurodoma, kokį projektą ar kelis projektus
įgyvendinus objektas tapo patrauklus ir turistų lankomas, koks finansavimas iš ES struktūrinių fondų buvo skirtas (išmokėtas) projektui įgyvendinti. Keliaujant orientuotis padės detalios ir aiškios žemėlapių schemos, kuriose sutartiniais ženklais (piktogramomis)
pažymėtas pristatomas objektas, artimiausias turizmo informacijos centras ir autobusų
stotis. Aprašo pabaigoje abėcėlės tvarka pateikiami ir kiti netoliese esantys lankytini
objektai – tai padės patiems susidaryti kelionės maršrutą.
Žinyno pabaigoje pateikiama žemėlapiuose naudojamų sutartinių ženklų sąrašas ir
lankytinų objektų pagal turizmo išteklių grupes rodyklė. Ja remiantis patogu susikurti
maršrutą pagal savo pomėgius ir keliauti ne po konkretų regioną, o po Lietuvos dvarus
ar vienuolynus, o gal daugiausia dėmesio skiriant muziejams ar aktyviam poilsiui.
Vyresnio amžiaus žmonėms, tiems, kurie turi regėjimo sutrikimų, negali skirti pakankamai laiko tradicinei knygai ar tiesiog nori keliaudami pasiklausyti apie vieną ar kitą
objektą pagal šį žinyną sukurta garsinė knyga. Parengtas ir elektroninis žinynas lietuvių,
anglų, vokiečių, prancūzų ir lenkų kalbomis. Keliauti po ES struktūrinės paramos atnaujintus Lietuvos objektus padės ir sukurta mobilioji aplikacija.
Visa tai rasite VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros interneto svetainėje www.lvpa.lt.

Birštono miesto centrinis parkas
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Asta Prikockienė: p. 20 (a, d)
Tomas Ragina: p. 32
Linas Rimkus: p. 62 (v), 63 (v, d), 82 (v, d), 146,
151, 153
Donata Rutkutė: p. 272
Henrikas Sakalauskas: p. 115
Vytautas Samarinas: p. 190
Nijolė Stalnionienė: p. 105 (a)
Tomasz Strandell: p. 299
Aurimas Strumyla: p. 21, 33 (v), 34, 45 (a),
155 (a), 226, 239, 240, 308 (v, a, d),
318 (v, a, k), 353–355, 377, 379 (v)
Ieva Ščervianinaitė: p. 169,170
Remigijus Timukas: p. 72–75
Enrika Trofimovienė: p. 184 (a)
Artūras Užgalis: p. 26
V3 studija: p. 390
Romualdas Vaitkus: p. 405 (v), 406 (v)
Audrius Valaiša: p. 268, 269
Vaclovas Valužis: p. 189 (a), 197 (v), 297 (a),
306, 307
Sigita Varsackytė: p. 130 (a), 131, 143–145,
184 (v), 185, 187, 188, 243, 265, 328, 331,
346, 368 (a), 369, 371 (a), 375 (a), 386 (v),
387
Vidas Venslovaitis: p. 260–262
Renata Vinckevičiūtė: p. 48 (v)
Liudmila Vitkienė: p. 17
Renaldas Žilinskas: p. 148 (a), 149 (v), 150 (v)
Saulius Žiūra: p. 164 (v), 165, 166 (v), 167
Audronis Žygavičius: p. 138
Donatas Žvirblis: p. 47 (v, a)
Sutrumpinimai:
p – puslapis, v – viršuje, a – apačioje,
k – kairėje, d – dešinėje.
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Fotografijas pateikė
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Alytaus rajono savivaldybės administracija
Anykščių rajono savivaldybės administracija
Asvejos regioninio parko direkcija
Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro
regioninio parko direkcija
Birštono savivaldybės administracija
Birštono sporto centras
Birštono turizmo informacijos centras
Biržų krašto muziejus „Sėla“
Biržų rajono savivaldybės administracija
Daugyvenės kultūros istorijos muziejusdraustinis
Druskininkų savivaldybės administracija
Elektrėnų savivaldybės administracija
Gelgaudiškio kultūros centras
Ignalinos rajono savivaldybės administracija
K. Geco prekybos įmonė
Kauno IX forto muziejus
Kauno miesto savivaldybės administracija
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Kretingos muziejus
Kurtuvėnų regioninio parko direkcija
Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Lietuvos dailės muziejus
Lietuvos jūrų muziejus
Marijampolės savivaldybės administracija
Marijampolės Šv. Mykolo arkangelo parapija
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
Molėtų rajono savivaldybės administracija
Nacionalinis Kauno dramos teatras
Palangos miesto savivaldybės administracija
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Plungės rajono savivaldybės administracija
Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus
Rietavo savivaldybės administracija
Rokiškio krašto muziejus
Skuodo rajono savivaldybės administracija
Šakių rajono savivaldybės administracija
Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir
sporto centras
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Šilutės rajono savivaldybės administracija
Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo
centras

Tauragės krašto muziejus
Tauragės rajono savivaldybės administracija
Trakų istorijos muziejus
Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija
Trakų turizmo informacijos centras
UAB „Babilonas“
UAB „Bangų gatvės viešbutis“
UAB „Diagnostinės sistemos“
UAB „Doriteksas“
UAB „Draugystės sanatorija“
UAB „Eicore“
UAB „Eskom“
UAB „Grand SPA Lietuva“
UAB „Green Vilnius Hotel“
UAB „Kasandros grupė“
UAB „Kauno arena“
UAB „Kintai“
UAB „Klaipėdos arena“
UAB „Klaipėdos viešbutis“
UAB „Kreta“
UAB „Mūsų odisėja“
UAB „Raminora”
UAB „Rūta“
UAB „Stamita“
UAB „Turto centras“
UAB „Versima“
UAB „Verslo vertikalė“
Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Varėnos rajono savivaldybės administracija
Varnių regioninio parko direkcija
Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos)
kultūros centras
Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Vilniaus rajono turizmo informacijos centras
Vilniaus universiteto muziejus
VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras
VšĮ Anykščių turizmo informacijos centras
VšĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis
VšĮ Domus Beati
VšĮ Domus Pacis
VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų
centras
VšĮ Jaunimo integracijos galimybių centras
VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos
centras
VšĮ Kauno turizmo informacijos centro ir
konferencijų biuras
VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos
centras
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra
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VšĮ Liškiavos kultūros centras
VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos
centras
VšĮ Palangos turizmo informacijos centras
VšĮ Pažaislio kultūros ir turizmo centras
VšĮ Raseinių hipodromas
VšĮ Raudondvario dvaras
VšĮ Rokiškio turizmo informacijos centras
VšĮ Turizmo plėtros institutas
VšĮ Utenos turizmo informacijos centras
VšĮ Vilniaus dailės akademija
VšĮ Vilniaus turizmo informacijos centras ir
konferencijų biuras
VšĮ Zarasų rajono turizmo informacijos centras
VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Žagarės regioninio parko direkcija
Žemaičių dailės muziejus
Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Nuoširdžiai dėkojame fotografijų autoriams
ir visiems, prisidėjusiems prie šio žinyno
parengimo.

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros užsakymu leidinį parengė ir išleido
VšĮ Turizmo plėtros institutas
UAB „Versus aureus“ leidykla
www.lvpa.lt
www.tpi.lt
www.versus.lt
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