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Jūsų rankose – pirmasis žurnalo „National Geographic Lietuva“ leidinys, skirtas Lietuvai.
Simboliška ir logiška, kad jį pristatome būtent dabar – sukanka šimtas metų, kai atkurta 

šalies Nepriklausomybė, o „National Geographic Lietuva“ sausį išleido 100-ąjį žurnalo numerį.
Leisti skaitytojams pažvelgti į tai, ko dažnai negalime pamatyti patys, atskleisti dažnai 

visai šalia esantį grožį yra viena svarbiausių žurnalo užduočių. Nes „National Geographic“ 
jau 130 metų yra langas į nepažintą pasaulį, pro kurį žvelgia ištisos kartos skaitytojų.

Būtent todėl rengdami pirmąjį specialų žurnalo leidinį, skirtą Lietuvai, ieškojome to, 
kas mažiau žinoma daugeliui skaitytojų. Lietuvoje yra kur kas daugiau nei 100 įstabių 
gamtos kampelių, išskirtinių pramogų, kultūrinių renginių ir paminklų, tad rengdami leidinį 
tikrai nesiekėme sudaryti gražiausių, nuostabiausių ar įdomiausių objektų sąrašo. Tiesiog 
ieškojome tų, kurie yra mažiau žinomi, tačiau tikrai verti to, kad juose apsilankytumėte.

Todėl noriu nuoširdžiai padėkoti daugybei žmonių, be kurių šio leidinio nebūtų: nacionalinių 
ir regioninių parkų, turizmo informacijos centrų darbuotojams, įvairių kultūros ir laisvalaikio 
renginių organizatoriams, fotografams. Be Jūsų darbo greičiausiai nebūtų ne tik šio leidinio, 
bet ir viso to grožio, į kurį kviečiame pažiūrėti šiandien. Ir, be abejo, nuoširdžiai ačiū Turizmo 
departamento, tapusio leidinio partneriu, komandai!

MIELAS SKAITYTOJAU,

„National Geographic Lietuva“

vyriausiasis redaktorius

Frederikas Jansonas

Natūraliai susiformavusio ir šalies kontūrus 
atitinkančio Apvalaso ežeras (Rokiškio r.) 

visas grožis matomas tik iš viršaus



NEPAŽINTA 
GAMTA
LIETUVIŠKA TUNDRA –  
TAKAI  PER AUKŠTAPELKES IR  
MARSO KANJONAI –  TEREIKIA 
TRUPUTĮ  IŠSUKTI  IŠ  KELIO

Daugelį įspūdingų gamtos vietų 
galima pasiekti pažintiniais takais



NATŪRALI MIŠKO GARSŲ TERAPIJA 
JUODKRANTĖJE
JUODKRANTĖ

Karališkojoje sengirėje priešais Gintaro įlanką pastatyta įspūdinga, megafoną primenanti 
garsų gaudyklė. 3 m aukščio ir tokio pat ilgio gaudyklė leidžia klausytis paslaptingų 
miško garsų. Šį įrenginį galima palyginti su garso stiprintuvu. Miško garsus galima išgirsti 
ausį pridėjus prie siaurosios angos arba įlipus į plačiąją. Rekomenduojama tyliai pabūti 
ir klausytis ne kelias minutes, o mažiausiai pusvalandį – tik tada miškas pažers gausybę 
netikėtų garsų. Tai tarsi meditacija ir nemokama garsų terapija!

KAIP RASTI? Nuo Dendrologinio tako pradžios kelis šimtus metrų eikite taku, kadaise vadintu Bloksbergo 

promenada. Sekite rodyklėmis – miniatiūrinėmis gaudyklės kopijomis. Kai kelias išsišakos, sukite kairėn ir 

miško proskynoje pamatysite garsų gaudyklę.

ĮDOMU: Aukštumalos 

pelkė su visa Nemuno 

deltos regioninio parko 

teritorija yra įrašyta į 

Ramsaro konvencijos 

tarptautinės svarbos 

teritorijų (pelkių apsaugos) 

ir NATURA 2000 saugomų 

teritorijų sąrašus.

ŠILUTĖS R.

Ar kada svajojote perbristi pelkę ir pažiūrėti, kas gi slypi už jos? Svajonės 
pildosi: po Šilutės rajono Kintų seniūnijoje plytinčią, su šalia esančiu 
durpynu daugiau nei 2500 ha plotą užimančią Aukštumalos pelkę – 
telmologinį draustinį – galima pasivaikščioti mediniu Aukštumalos 
pažintiniu taku, kuris vingiuoja buvusia kūlgrinda – XVIII a. skersai pelkių 
nutiestu keliu, jungusiu keletą jau nebeegzistuojančių pelkininkų kaimų. 
Nors 2017 m. gegužę dalis tako apdegė per miško gaisrą, apdegusi vieta 
restauruojama, o didžiąja tako dalimi vis dar galima laisvai vaikščioti. Tas 
pasivaikščiojimas tikrai gali pasirodyti ne ką mažiau stebuklingas nei 
mažosios Dorotės iš pasakos „Ozo šalies burtininkas“ kelionė Geltonų plytų 
keliu: vaikštant galima susipažinti su 200 augalų rūšių, iš kurių 10 įrašytos 
į Raudonąją knygą, ir pasigėrėti lietuvišku savanos kraštovaizdžiu.

UŽ GELTONŲ PLYTŲ KELIĄ 
ĮSPŪDINGESNIS AUKŠTUMALOS 
PAŽINTINIS TAKAS
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Pažintinis takas vingiuoja ten, kur kadaise 
buvo per Aukštumalą vedusi kūlgrinda

Miško garsų patariama klausytis 
įsitaisius plačiojoje angoje



Dviejuose skirtinguose Lietuvos kampeliuose – 
Biržuose ir Drevernoje (Kuršių nerijos nacionaliniame 
parke) – esantys bokštai tarsi konkuruoja architektūros 
sprendimų varžybose. 32 m aukščio Kirkilų bokštas 
Biržuose savo forma vieniems primena raidę C, kitiems 
kablį, tretiems valtį. O perpus mažesnis (15 m), tačiau 
ne ką mažiau įspūdingas Drevernos bokštas iš tolo 
atrodo tarsi kosminė stotis. Vaizdo, atsiveriančio 
nuo viršaus, įspūdingumu bokštai vienas kitam irgi 
nenusileidžia. Kirkilų bokštas sužavės draustinio 
panorama ir jame esančių karstinių ežerėlių netikėta 
spalva: šie vasarą dėl ten esančių nekenksmingų 
bakterijų nusidažo rausvai. O Drevernos bokštas leis 
kitomis akimis pažvelgti į Kuršių nerijos nacionalinį 
parką, horizonte matomas kopas ir marias. Kurį 
labiau verta aplankyti? Komisija skelbia lygiąsias!

APŽVALGOS 
BOKŠTŲ VARŽYBOS, 
PASIBAIGUSIOS 
LYGIOSIOMIS
BIRŽŲ R. ,  KLAIPĖDOS R.

REKOMENDUOJAME: lankydamiesi apžvalgos bokštuose nepamirškite 

pasiimti žiūronų. Su jais įžiūrėsite kur kas daugiau įspūdingų detalių, kurios 

plika akimi nepastebimos.

N E P A Ž I N T A  L I E T U V A
32 metrų aukščio Kirkilų bokštas 

iškyla virš karstinių ežerėlių



IŠMANIOSIOS TECHNOLOGIJOS 
SUSIPINA SU GAMTA IR KULTŪRA
PLUNGĖ

Čia nerasite ženklo, įspėjančio išjungti mobiliuosius telefonus, atvirkščiai, jūsų prašys 
juos išsitraukti ir naudotis per visą apsilankymą. Mobilusis Plungės išmaniajame parke 
bus jūsų gidas. Kad ir kurį maršrutą – augalų, gyvūnų ar kultūros – pasirinksite, nustebsite 
ne tik dėl paties parko grožybių, bet ir dėl išmaniųjų technologijų pažangos ir pritaikymo 
galimybių. Kiekvienas maršrutas pagal temą apžvelgia parko objektus, papasakoja 
netikėtų dalykų, supažindina su dar nematytais augalais ar gyvūnais bei istoriniais faktais. 
Parkas tikrai padarys įspūdį ir suaugusiems, ir išmaniuosiuose įrenginiuose tarsi žuvys 
vandenyje nardantiems vaikams.

BŪTINA PAMATYTI: visi turai verti dėmesio – rekomenduojame pereiti visus tris. Tačiau jei neturite 

pakankamai laiko, rinkitės kultūros maršrutą, kuriuo keliaudami pamatysite vieną gražiausių Lietuvos dvarų – 

Mykolo Oginskio dvarą, neretai vadinamą Žemaitijos Versaliu.

REKOMENDUOJAME: kadangi pirmoji Kadagių slėnio pažintinio tako dalis – plati ir stabili, pasiimkite 

ir vėžimėliuose gulinčius mažuosius. Kadagių aromatas, raminantis vandens tyvuliavimas ir grynas oras 

jūsų mažyliui leis miegoti kaip niekada ilgai ir saldžiai.

KAUNO R.

Arlaviškių kaimo pakrašty, stačiame Nemuno kilpos šlaite, slepiasi slėnis, apaugęs 
paprastaisiais kadagiais. Neleiskite būdvardžiui „paprastasis“ jūsų suklaidinti: pagal 
rūšį paprasti čia tik kadagiai, o jų gausa, kvapas ir bendras vaizdas sukuria toli gražu 
ne paprastą atmosferą. 2010 m. čia pastatytas 1,3 km pažintinis Kadagių slėnio 
takas, leidžiantis pasidžiaugti slėniu ir jį apžiūrėti iš visų pusių. Kadagių skleidžiamas 
aromatas, pasižymintis dezinfekuojančiomis ir gydomosiomis savybėmis, lydės jus 
taku vandens link, kur prieš akis atsivers kvapą gniaužiantis Kauno marių vaizdas.

NEPAPRASTAS MARŠRUTAS TARP 
PAPRASTŲJŲ KADAGIŲ
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Nuo Kadagių tako atsiveria 
vaizdai į Nemuno kilpas

Žemaitijos Versaliu vadinamas Mykolo Oginskio dvaras



SKRYDŽIU PALEI 
MEDŽIŲ VIRŠŪNES 
GALIMA MĖGAUTIS 
IR ŽIEMĄ, IR VASARĄ
DRUSKININKAI

Vienintelis toks Baltijos šalyse Lynų kelias 
Druskininkuose leidžia pajusti tai, ką jaučia paukščiai, 
plasnodami nuo vienos medžio viršūnės ant kitos. 
Gondolomis vadinamose kabinose telpa iki 10 žmonių, 
tačiau lynais, nutiestais tarp dviejų lankomiausių 
Druskininkų objektų – „Snow Arenos“ ir Druskininkų 
vandens parko – gali keliauti mažiausiai 4 žmonės. 
Lynų kelio ilgis – kiek daugiau nei kilometras, o beveik 
8 minutes trunkančio skrydžio metu po savimi paliksite 
ne tik miškus, bet ir Nemuną. Kuriuo metų laiku geriau 
skristi, pasakyti sunku: vasarą iš nuostabos aikčioti 
privers žaluma, o žiemą – šalčio sukaustyta gamta.
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REKOMENDUOJAME: kadangi Lynų keliu keliausite nuo vieno 

lankomiausio objekto iki kito, rekomenduojame bent vieną aplankyti.  

„Snow Arena“ sužavės žiemos sporto entuziastus, o Druskininkų  

vandens parkas garantuos atgaivą.

Kiek daugiau nei kilometro ilgio lynų kelias  
sujungė du Nemuno krantus ties Druskininkais



TARSI PASAKOJE: TŪKSTANTIS 
IR VIENA MAGNOLIJA
KĖDAINIŲ R.

Skinderiškių dendrologiniame parke, dar vadinamame Tūkstančio magnolijų parku, 
vaikštinėjantis senjoras spindinčiomis akimis nėra šiaip nuolatinis šio parko lankytojas. 
Jo akys spindi glostydamos magnolijų žiedus, kurių šiame parke auga daugiau kaip 1000. 
Kiekvienas žiedas – jo, Kęstučio Kaltenio, šio parko sodininko ir nuolatinio gyventojo, 
darbo vaisius. Pirmąsias magnolijas vyras pasodino prieš kelis dešimtmečius, o Lietuvos 
vardo tūkstantmečio minėjimo proga buvo dar pasodinta lygiai tiek, kiek Lietuvos 
vardui metų. Neįtikėtiną gamtos kampelį savo rankomis sukūrusiam ir jį prižiūrinčiam 
vyrui, galimybė gerėtis magnolijų parku – neįkainojama. Lygiai taip pat, kaip ir šio parko 
lankytojams.

REKOMENDUOJAME: magnolijos tarsi simboliškai žydi per Motinos dieną ir simbolizuoja paties 

gražiausio pavasario laikotarpio pradžią, todėl neprašausite padovanodami mamai pasivaikščiojimą po 

gražiausiai šią šventės dieną žydintį parką.

BŪTINA PAMATYTI: stebėti gandralizdžius patogiausia iš greta kolonijos esančio namelio 

arba monokliu. Taip pat neišdildomas įspūdis išvysti jų būrius, vasaros antroje pusėje sukančius 

ratus virš neaprėpiamų Nemuno žemupio platybių.

PAGĖGIŲ SAV.

Lankydami Rambyno regioninio parko aukštumas, iš kurių kiek akys užmato 
driekiasi Nemuno užliejamų pievų panoramos, per parką vedančio pažintinio 
tako pabaigoje užtinkame unikalų gamtos reiškinį – baltųjų gandrų koloniją 
Bitėnų kaimelio pušyne. Gandrai – individualistai, todėl savitos socialinės 
struktūros – kolonijos atsiradimas stebina. Milžiniški gandralizdžiai primena 
medžių išvartas, keistu būdu atsidūrusias pušų viršūnėse šaknimis į dangų. 
Į lizdus leidžiasi didžiuliai paukščiai, sušnypščia, susikalena Morzės abėcėle 
tarpusavio instrukcijas ir išskrenda, pasak legendos, vaikų žmonėms nešti.

Dar vieną, didesnę, tik labiau išsklaidytą, gandrų koloniją galima užtikti 
Pagėgių savivaldybės vakariniame pakraštyje už Kucių kaimo, ties Nemuno 
senvage.

NACIONALINIŲ PAUKŠČIŲ BUVEINĖ – 
GANDRŲ KOLONIJOS
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Gandrų Bitėnų kolonijoje kasmet būna po 20–30 šeimų, 
su jaunikliais susirenka daugiau kaip 100 paukščių

KAIP RASTI?  

Automobiliu važiuoti 

141 keliu, ties Lumpėnais 

pasukti į pietus link 

Nemuno, toliau sekant 

kelio nuorodomis vykti į 

Bitėnus arba, jei norite 

pereiti visą 1,5 km 

pažintinį taką, į Rambyno 

kalno papėdėje esančią 

Regioninio parko direkciją, 

nuo kurios prasideda 

pažintinio tako maršrutas.

Skinderiškių dendroliginiame parke auga daugiau 
nei 1300 skiringų rūšių ir porūšių krūmų bei medžių



SAUGOMA NATŪRALIOS 
GAMTOS KARALYSTĖ
VARĖNOS R.

Keliaujant po Dzūkijos nacionalinį parką, kad ir kur pažvelgsi, visur pušys – kopų viršūnėse 
ir upių slėnių šlaituose, banguotose lygumose ir pelkynuose. Tačiau po šia šilų skraiste 
slepiasi labai savitas ir turtingas gamtos pasaulis – užliejamosios ir žemyninės pievos, 
aukštapelkės ir žemapelkės, smėlio kopos ir sraunios upės, tapusios daugelio retų augalų 
bei gyvūnų buveinėmis.

Didžiausia Lietuvos aukštapelkė Čepkeliai – didžiausia Lietuvoje natūralios gamtos 
teritorija. Vilkai ir lūšys, tetervinai ir kurtiniai, plačialapės klumpaitės ir vėjalandės 
šilagėlės – tai tik maža dalis iš daugiau kaip 4000 rūšių, sutinkamų šiame krašte.

Čepkeliai itin saugoma teritorija, tačiau keliautojams sudarytos sąlygos nors viena 
akimi pažvelgti į Dainavos girios branduolį. Čepkelių raisto pakraštyje už 5 km nuo 
Marcinkonių kaimo įrengtas mokomasis 1,5 km ilgio takas pelkėje ir apypelkyje. Šiame 
take lankytojai pamato Čepkelių raistą, pušynais apaugusias kopas, susipažįsta su pelkės 
ir miško augmenija. Čia iš apžvalgos bokšto atsiveria didžiuliai miškingomis salomis 
iškaišyti padūmavusios pelkės plotai, o medinis  takas nuveda į apžvalgos aikštelę.

TAI SVARBU: nuo balandžio 1 d. iki liepos 1 d. pažintiniais tikslais lankytis rezervato mokomajame take 

leidžiama tik lydint Direkcijos darbuotojui arba licenciją turinčiam gamtos gidui. Šiuo laikotarpiu per dieną 

gali būti organizuojama ne daugiau 2 ekskursijų ne didesnėms nei 20 žmonių grupėms. Nuo liepos 1 d. iki 

balandžio 1 d. pažintiniais tikslais lankytis Rezervato mokomajame take leidžiama taip pat ir savarankiškai, 

turint Direkcijos išduotą raštišką leidimą arba lydint gidui. Šiuo laikotarpiu ekskursijų skaičius per dieną 

neribojamas.

REIKIA PAMATYTI: pasėdėti ant kalkakmenių skardžio atbrailos, pasižvalgyti į visas keturias 

pasaulio puses, patirti sustingusių uolienų rimtį – tai pamatyti reikia savo akimis ir pajausti savo 

širdimi. Lankytojai iš karjerų išeina susimąstę, susižavėjimas ateina vėliau, kai apsilankymas 

prisimenamas, o buvimo akimirką tai – prisilietimas prie atvertos planetos paslapties.

AKMENĖS R.

Žinia apie Marse išsilaipinusius žemiečius galbūt pasieks dar mūsų 
kartą, tačiau ką žemiečiai raudonojoje planetoje pamatys – galima 
patirti ir apsilankius Marso kanjonais vadinamose vietovėse: Menčių 
ir Karpėnų karjeruose Akmenės rajone. Žemės planetos veidas, 
nubraukus nuo jo biosferos saugomą mėlynai žalią gyvybės sluoksnį, 
bauginančiai rūstus, tik jo nepastebime pasislėpusio po žaliu šydu. 
O išdrįsti ir pažvelgti verta. Ekskavatoriai – ne skalpeliai, pjūviai grubūs 
ir gilūs, tačiau kitaip ir nepažintume planetos, po kurią vaikštome. 
Didingų, šaltų, raudonų, baltų uolienų kalnagūbriai byloja milijonais 
metų – saugokime žaliąjį mūsų turtą, gėlųjų vandenų atgaivą.

PLANETOS VEIDAS BE ŽALIO ŠYDO
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Itin saugoma Čepkelių pelkė – didžiausia 
Lietuvoje natūralios gamtos teritorija 

KAIP RASTI?  
Menčių karjeras yra į rytus 

nuo 156 kelio ir į vakarus 

nuo 154 kelio, pro karjerą 

eina kelias iš Alkiškių į 

Pakalniškius. Karpėnų 

karjeras yra į rytus nuo 

Naujosios Akmenės, už 

2,5 km nuo miesto ribos. 

Karjerai eksploatuojami, 

tad norint juose apsilankyti 

reikia gauti kasybos darbus 

vykdančių įmonių leidimus.

Pasitraukus technikai gamtos žaluma sugrįžta – į akmenis 
vėl kabinasi gyvybė, o kanjonų dugnus užlieja vandenys



ŽINUTĖ IŠ PRAEITIES AKMENYJE
AKMENĖS R.

Į pietryčius nuo Papilės miestelio Ventos slėniu vingiuojantis pėsčiųjų takas atveda 
į unikalią vietovę – Papilės juros periodo atodangas. Tai seniausiai, maždaug nuo 
1825 tiriami, ir daugiausiai mokslininkų dėmesio sulaukę geologiniai Lietuvos objektai. 
Papilės atodangose gausiai aptinkamos juros periodo metu gyvenusių gyvūnų liekanos – 
fosilijos. Vietiniai gyventojai spiralės išvaizdos susuktus kiaukutus vadina gyvatėmis. 
Tai – amonitų kiaukutai, pagal kurios atpažįstami juros periodo sluoksniai. Be jų gausiai 
randami belemnitų (į dabartinius kalmarus panašių gyvūnų) skeleto dalys, vadinami 
„velnio pirštais“ ar „perkūno strėlėmis“, įvairių moliuskų kiaukutai, kitų vandenyje 
gyvenusių gyvūnų ir augalų liekanos ar žymės. Juros sistemos uolienų atodangų  
Ventos slėnyje yra Jurakalnio griovoje, prie Papartynės malūno ir kitur. 

REIKIA PAMATYTI: nuostabu ir prasminga pažvelgti į senuosius planetos gyventojus iš arčiau. Sunku 

patikėti, kad suakmenėję moliuskai – tai mūsų žemės ir žmonijos gyvoji istorija. Fosilijas galima iš arčiau 

apžiūrėti Ventos regioninio parko lankytojų centre.

REIKIA PAMATYTI: lelijos žydi birželį–rugpjūtį. Jei būsite tarp tų laimingųjų, kurių laivelis 

tyliai įsliuogs į Nemuno deltos įlankų vandenis, ne tik grožėkitės, bet ir įsiklausykite – tokį 

paukščių čiulbėjimą nardant virš baltųjų Lietuvos lotosų išgirsti ir pamatyti galima tik šiame 

pamario vandens ir žalumos lopinėlyje.

KAIP RASTI? Kniaupo ir 

Krokų įlankos pasiekiamos 

sausumos ir vandens 

keliais. 141 keliu pasiekę 

Šilutę, būsite 8 km nuo 

Rusnės, kurioje į įlankas 

galima nuplaukti laiveliais iš 

Rusnės, Šilininkų, Pakalnės, 

Šyšos, Ventės, Minijos 

prieplaukų, o vykstant 

automobiliu iš Šilutės reikia 

pasukti į Kintus, pervažiavus 

polderius pasukti stačiu 

kampu į pietus ir už 6 km 

pasieksite Mingės (Minijos) 

kaimą tarp abiejų įlankų.

ŠILUTĖS R.

Į baltą, mėlyną, žalią Kniaupės įlankos fauną ir florą Nemuno deltos 
regioniniame parke galima pasižvalgyti nuo kranto ir iš vandens. Prie 
įlankos Mingės kaimo pakraštyje, įkopus į medinį japoniško stiliaus pastatą 
su atviromis verandomis – paukščiams stebėti skirtą apžvalgos bokštą, – 
atsiveria įlankos apylinkių panorama, kur rudenį ir pavasarį leidžiasi ir kyla 
visa per Lietuvą keliaujančių paukščių plejada, o vasarą zuja vandens 
vištelės, braido grakščios avocetės, ant nendrių lizduose supasi ūsuotosios 
zylės. Keliaujant Nemuno deltos atšaka Atmata laiveliu verta užsukti į Krokų 
įlanką. Ir Kniaupės įlankoje žydi baltosios lelijos, bet Krokų vandenyse jų 
plantacijos tęsiasi kiek akys užmato. Pasakiškas gamtos sukurtas grožis 
žmonėms – paukščiams orientyras pusiaukelėje į tolimus kraštus.

BALTŲJŲ LIETUVOS LOTOSŲ ĮLANKOS
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Vandens lelijų – Lietuvos lotosų – 
plotai Nemuno deltos įlankose

Jurakalnio atodanga viena iš vos kelių vietų Lietuvoje, kur atsiveria 
prieš 145-205 mln. metų buvusio juros periodo uolienos



Meilės sala Rokiškio rajono Ilgės ežere

SALOS, Į KURIAS 
KVIEČIA ŠIRDIS
MEILĖS SALOS:  DRUSKININKAI , 
BIRŽAI ,  JONIŠKIO R. ,  ROKIŠKIO R.

19

Meilės Lietuvoje daug, o štai Meilės salų tik keturios. 
Vandens apsuptus žemės lopinėlius įsimylėję žmonės 
pamėgo, nes patogu buvo į juos pabėgti nuo atidžių, 
jaunesniosios kartos dorybę 
saugančių gimdytojų 
priežiūros. Geriausia buvo 
bėgti su valtimis. Trys salos – 
Širvėnos ežere Biržuose, 
Žvelgaičių ežere Joniškio r. 
ir Ilgės ežere Rokiškio r. – 
išsidėsčiusios palei visą 
Lietuvos ir Latvijos pasienį, 
tad galima spėti, kad jos siejo 
ne tik dvi mylinčias širdis, 
bet ir abi baltų tautas. Bet 
didžiausia ir įspūdingiausia 
Meilės sala yra ant senosios 
jotvingių ir lietuvių genčių 
ribos – Nemune ties 
Druskininkais. Legendos byloja apie ritualą, merginų ir 
jaunikaičių abipus Meilės salos plukdytus vainikėlius su 
degančiomis žvakutėmis. Jei kitapus salos vainikėliai 
susitikdavo, vadinasi, pats vandenų dievas Andojas 
amžinais meilės saitais poras sujungdavo.

REIKIA PAMATYTI: 
Meilės salomis galima 

gėrėtis nuo kranto ar 

pasiekti jas valtimis. 

O Druskininkų Meilės salą 

galima apžvelgti iš paukščio 

skrydžio per Nemuną 

keliantis lynų keltuvu: 

iškilus virš upės atsiveria 

nepakartojami pakrančių 

ir Nemuno vandenis 

perskiriančios Meilės salos 

panoraminiai vaizdai.

ILGĖS EŽERO MEILĖS SALOS LEGENDA 

Pasakojama, kad legenda apie Ilzenbergo Meilės salą atsirado dar apie 

1860-uosius. Mielės priesaiką po senuoju ąžuolu davusį jaunuolį caro 

žandarai paėmė į rekrūtus. Tačiau ir grįžęs po 12 metų, jis rado savo 

mylimąją jo belaukiančią, nes saloje pasakyti meilės žodžiai išlieka ir saugo.



DIDŽIŲJŲ AKMENŲ MITOLOGIJA – 
PUNTUKAI
ANYKŠČIŲ R. ,  MOLĖTŲ R.

Puntuko legendą, matyt, girdėjo daugelis – apie akmenį, kurį nešė velnias 
norėdamas sudaužyti Anykščių bažnyčią, bet užgiedojęs gaidys ir teko 
nelabajam riedulį mesti. Tačiau gal mažiau girdėta, kad velnio būta 
užsispyrusio ir sudaužyti bažnyčią jis bandė dar mažiausiai du kartus, bet 
gaidžiai irgi giedojo, taip ir primėtė nelabasis didelių akmenų – Puntuko 
giminaičių. Pašventupio kaime prie Šventosios, Anykščių šilelio kraštovaizdžio 
draustinyje, yra Puntuko brolis, o Jurkiškio upelio vagą Molėtų krašte, 
Asvejos regioniniame parke, užtveria Puntuko vaikas. Visų Puntukų bruožas – 
akmenys yra nuostabiose gamtos vietose. Įdomiausias – Puntuko brolis. 
Granito luito matmenys: 6 × 4 × 1,7 m. Legenda apie šį akmenį mus pasiekia 
iš ikikrikščioniškų laikų: pasakojama, kad akmuo, lydimas dievo Perkūno 
dundėjimo, iš dangaus nukrito.

REIKIA PAMATYTI: Puntuko brolis dar vadinamas Pašventupio mitologiniu akmeniu. 

Tvirtinama, kad prie akmens buvusi senoji lietuvių šventykla. Prasminga stabtelti prie karaliaus 

Mindaugo laikais Lietuvos centre stūksojusio akmens, kurį gamta sukūrė ir šilo apsuptyje prie 

Šventosios upės paliko.

GYVŪNIJA: įspūdinga ne tik Mūšos tyrelio draustinį supanti gamta – čia gyvena ir nemažai retųjų 

paukščių, tokių kaip dirviniai sėjikai, tikučiai, pilkosios gervės, tetervinai, stebimos lūšys, kartais atklysta 

vilkų, baltųjų kiškių ir veisiasi itin retų rūšių vabzdžiai bei ropliai.

KAIP RASTI? Puntuko 

brolis yra į pietvakarius 

nuo Anykščių: iš 120 kelio 

pasukus į Pašventupį ir 

pavažiavus apie 800 m, 

toliau link akmens veda 

pėsčiųjų takas. Puntuko 

vaikas yra tarp Dubingių 

(Asvejos) ir Suoselio ež. 

Iš A14 pasukus į 2809 

kelią, pasiekus Dubingių 

ežerą, toliau keliaujama 

dviračių ir pėsčiųjų taku 

šiaurine ežero puse iki 

Jurkiškio (Stirnos) upelio.

JONIŠKIO R.

Mūšos tyrelio telmologinio draustinio pelkinis kompleksas, esantis Žagarės regioniniame 
parke, palyginti vėlai buvo pripažintas vertinga ir saugotina teritorija, tačiau dabar yra 
puikus metas aplankyti šią unikalią vietą. Daugiau nei 3,6 km besitęsiantis Mūšos tyrelio 
pažintinis takas yra įtrauktas į Lietuvos rekordų knygą kaip ilgiausias lentų takas pelkėje!

BEVEIK KETURI KILOMETRAI 
VERTINGAIS DURPYNAIS
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Puntuko brolis – mitologinis akmuo, stūksantis 
Mindaugo laikų Lietuvos žemių centre

Takas vingiuoja šalia vienintelio Joniškio 
rajone natūralaus Miknaičių ežero



VERDANTĮ LIETUVOS „KRAUJĄ“ 
ĮMANOMA IŠVYSTI ŠALTINIŲ PAVIDALU
VARĖNOS IR UKMERGĖS R.

Kai kurie sako, kad Lietuva – šaltas ir netemperamentingas kraštas, 
neprilygstantis kokiai Ispanijai ar Italijai. Bet, pažiūrėję, kas dedasi Lietuvos 
gelmėse, nedrįstume net užsiminti, kad Lietuva – rami šalis. Mat čia net 
dviejose viena nuo kitos daugiau nei 100 km nutolusiose vietovėse verda 
šalies „kraujas“, tiksliau – tyri geležies (tiesa, kaip ir pats žmogaus kraujas) 
prisotinti šaltiniai, kurių vanduo tinkamas ir gerti, ir sveikatai stiprinti. 
Varėnos rajono Marcinkonių seniūnijoje „verdanti“ Ūlos akis (pavadinta šalia 
vingiuojančios upės Ūlos vardu) yra 4,4 m ilgio ir 3,4 m pločio duburyje, jo 
gylis – 1,2 m. Jame nuolat kunkuliuoja stipraus vandens srauto keliamas 
smėlis – kaip sako vietiniai, „šalcinis alma“.

O štai Ukmergės rajone, Sukinių kaime, esantis Žuvintės šaltinis po 30 cm 
vandens sluoksniu slepia vandens ir smėlio emulsiją, kurios gylis vietomis 
siekia daugiau kaip 5 m. Dėl to šis burbuliuojantis telkinys kartais vaizdžiai 
vadinamas Bedugniu. Jei šie „verdantys“ pavyzdžiai nepatvirtino karšto 
Lietuvos krašto temperamento, teks juos aplankyti ir įsitikinti. 

ŠAKIŲ R.

Kiekvienas Lietuvoje pripažįsta Kernavės piliakalnių didybę, tačiau 
pamiršta, kad Lietuva garsėja kaip piliakalnių kraštas ne tik dėl Kernavės. 
Ne ką mažiau įspūdingas piliakalnių kompleksas plyti Sudargo kaime. 
Penki vienas už kitą aukštesni piliakalniai turi savo vardus: Balnakalnis, 
Žydkapiai, Bevardis, Pilaitė ir Vorpilis. Pastarasis – aukščiausias, o turintys 
puikų regėjimą nuo šio piliakalnio mato ne tik mėlyną Nemuno juostą, 
bet ir net už 30 km esančius Tauragės kaminus. Istorija pasakoja, kad 
kadaise ant šio piliakalnio stovėjo didinga Sudargo pilis – viena svarbiausių 
gynybinių pilių kovose su kryžiuočiais. Nors užpuolikai pilį sudegino, jos 
gyventojus paėmė į nelaisvę ir įsiveržė gilyn į Lietuvą, piliakalniai liko 
stovėti tokie pat išdidūs ir nepalaužiami kaip ir pati šalies dvasia.

KRYŽIŲ KARO DIDVYRIAI – 
SUDARGO PILIAKALNIAI
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Žemaičių didžiūno Sudargo vardas ne kartą 
minėtas Petro Dusburgiečio kronikose

KAIP RASTI?  

Sudargo piliakalnių 

komplekso ieškokite 

Sudargo, Grinaičių ir 

Burgaičių kaimuose, kurie 

Šakių rajono savivaldybės 

teritorijoje plyti prie 

pat vienas kito. Pastatę 

automobilį erdvioje 

aikštelėje, keliaukite 

pėsčiomis į kairę arba į 

dešinę – čia piliakalniai 

jus supa iš visų pusių.

TAI ĮDOMU: vietos 

gyventojai, įsikūrę prie 

šių šaltinių, vandenį 

daugiausia naudoja gėrimui. 

Tačiau išmintingesni 

žino, kad vanduo padeda 

ne tik ištroškus, bet ir 

nuo visų puolančių ligų, 

ypač pasemtas ką tik 

nusileidus saulei.

Ulos akyje nuolat kunkuliuoja 
šaltinio srovės sukeltas smėlis



Velnias lietuvių mitologijoje yra visų blogų dalykų 
pranašas ir baisių, kartais tragikomiškų istorijų 
veikėjas. Ne veltui apie Velnio duobę (4 km į šiaurės 
vakarus nuo Aukštadvario, Trakų r.) sklando net kelios 
legendos. Vienoje jų dalyvauja ir nedoras žmogus, 
kai kuriose legendos versijose vadinamas velniu, 
kuris norėjo vesti dorą merginą, sutikusią tuoktis 
tik bažnyčioje. Vos velniui ten įžengus, kai pradėtas 
sakyti pamokslas, bažnyčia su visais joje esančiais 
nugrimzdo į gelmes. Taip esą atsiradusi ši duobė. Tačiau 
legendos tegu lieka legendomis: mokslininkų teigimu, 
šis 30–40 m gylio geologinis gamtos paminklas, 
įtrauktas į Europoje labiausiai saugomų 100 gamtos 
paminklų sąrašą, greičiausiai susiformavo nuslinkus 
ledynui. Ši versija ne visiems įdomi, todėl gręžiamasi 
į legendas. Juk su trupučiu mistikos kiekvienas 
gamtos paminklas tampa kur kas įspūdingesnis.

ĮKVĖPIMAS 
ŠIURPIOMS 
LEGENDOMS: 
VELNIO DUOBĖ
TRAKŲ R.

REKOMENDUOJAME: būtinai pasivaikščiokite Velnio duobės 

apylinkėmis ir pasigėrėkite vaizdu apžvalgos aikštelėje. Jei turite daugiau 

laiko, nuvykite pasigėrėti vaizdu nuo stūksančios už kelių kilometrų į šiaurės 

vakarus Gedanonių kalvos, vienos aukščiausių (257 m) kalvų Pietų Lietuvoje.

N E P A Ž I N T A  L I E T U V A
Velnio duobė - ne tik geologinis, bet ir 

mitologinis-sakralinis gamtos paminklas



LEDYNMEČIO  
PALIKTA AKMENUOTA, 
LIETUVIŠKA TUNDRA

NETIKĖTOS ATRAKCIJOS 
PASIVAIKŠČIOJIMO METU

SKUODO R.

BIRŠTONAS,  PANEVĖŽIO R.

Salantų regioninis parkas Skuodo rajone – viena iš žmogaus nepaliestų 
vietovių. Netgi akmenys – didžiuliai rieduliai – čia nebuvo judinti nuo pat jų 
atsiradimo nuslinkus ledynui. Dėl to ši net 79 ha vietovė vadinama Šauklių 
riedulynu. Skaičiuojama, kad čia slūgso apie 300 tūkst. m3 riedulių! Juos 
galima apžiūrėti vaikštant 2 km pažintiniu Gamtos taku. Informaciniai 
stendai ir rodyklės supažindina su vietine į tundrą panašia gamta ir 
įdomybėmis, o neseniai įrengtas paukščių stebėjimo bokštelis leidžia 
apžvelgti gyvūniją ne tik ant žemės, bet ir danguje.

Kneipo takas Birštone ir Pojūčių takas Krekenavoje leidžia ne tik interaktyviu 
būdu patirti nuotykių, bet ir gerina sveikatą. Kneipo tako kompleksas yra 
tiesiogiai susijęs su Birštono miesto įvaizdžiu – sveikatingumu. Šiais skirtingų 
tekstūrų – dirbtinės žolės, smulkių akmenukų, glotnių šakelių – takais reikia 
vaikščioti basomis, taip masažuojami skirtingi pėdų taškai, susiję su įvairiomis 
kūno dalimis. Po pasivaikščiojimo kojas rekomenduojama atvėsinti ledinio 
vandens baseine, taip suaktyvinant kraujotaką, o vėliau palakstyti, šiek tiek sušilti. 
Po pasivaikščiojimo Kneipo taku verta aplankyti ir vienintelį Lietuvoje mineralinio 
vandens garinimo bokštą „Druskupis“, kur galima mėgautis ypatingai sveiku 
„jūrinio efekto“ oru.

Pojūčių takas, esantis šalia Krekenavos regioninio parko lankytojų centro, 
skirtas ne tik kūno, bet ir sąmonės pojūčiams. Kiekviena kelio dalis turi savo 
stotelę su užduotimi. Jas atlikdami išbandysite vėjo stiprumą sūpuoklėse, 
pajusite medžio energiją medinėje lovoje, išmėginsite natūralų medžio 
masažą, išbandysite plūduriuojantį lieptą, galiausiai atsipūsite poilsiavietėje 
besigrožėdami Nevėžio slėnio peizažu. Skirtingi pojūčiai skirtinguose 
takuose – skirtingas ir malonumas.

REKOMENDUOJAME: 
lankydamiesi Krekenavoje 

pasivaikščiokite ir šio 

miestelio regioninio 

parko Nevėžio upės 

slėnio pažintiniu taku. 

Tai puikus maršrutas 

norintiems atsipalaiduoti 

po patirtų pojūčių!

N E P A Ž I N T A  L I E T U V A 26

Manoma, kad didžioji dalis riedulių 
buvo ledyno atstumta iš Švedijos

TAI ĮDOMU: sklando 

legenda, kad Šauklių 

riedulyne esantys akmenys 

yra švedų kariuomenė, 

labai seniai užpuolusi šį 

kraštą. Esą dėl nuožmaus 

užpuolimo pagonių dievai 

buvo labai supykę ir pavertė 

karius akmenimis. Sakoma, 

kad jie į žmones atvirs tik 

tada, kai akmenys pražys.

Mineralinio vandens 
garinimo bokštas Birštone



NEPATIRTI 
ĮSPŪDŽIAI
ADRENALINO, ROMANTIKOS 
IR ĮSPŪDINGŲ VAIZDŲ KUPINI 
POTYRIAI  –  TIK REIKIA 
IŠDRĮSTI  IŠBANDYTI

Netikėtas žiemiško Vilniaus grožis 
atsivera pakilus virš miesto oro balionu



NUOTYKIŲ PARKAI – NUO 
SKRYDŽIO VIRŠ NEMUNO 
IKI NAKVYNĖS MEDYJE
VISA LIETUVA

Skrydžiai virš didžiųjų Lietuvos upių, karstymasis medžių viršūnėmis ir safariai, šlapi 
vasaros nuotykiai ant vandens – šalies nuotykių parkai siūlo pačias įvairiausias pramogas 
adrenalino mėgėjams. Vilniuje galima praskristi virš Neries, Druskininkuose – virš Nemuno, 
Vilniaus rajone vasarą išbandyti vandens batutų parką, o šalia Tauragės, didžiausiame 
Žemaitijoje 20 ha teritorijoje esančiame nuotykių parke net išbandyti nakvynę viešbutyje-
namelyje medyje. Šis netikėtas viešbutis vienu metu dviviečiuose kambariuose gali priimti 
iki dešimties lankytojų.

REKOMENDUOJAME: dar nebandžiusiems plaukioti irklente pirmiausia derėtų išmokti ją valdyti dienos 

metu, antraip naktį, neišlaikius pusiausvyros, gali laukti itin šlapi nuotykiai. Na, o jei vis tik bandysite plaukioti 

jau sutemus, pirmiausia plaukite atsiklaupę ant lentos, o kai išmoksite ją taisyklingai valdyti – pamažu 

atsistokite ir mėgaukitės.

TRAKAI

Irklentės tapo itin populiaria pramoga Lietuvoje, nes tai viena iš geriausių priemonių 
tyrinėti lietuviškus ežerus ar upes, o jų čia visa gausybė! Vienas įspūdingiausių ir 
didžiausių Lietuvos ežerų, esantis Trakų istoriniame nacionaliniame parke ir supamas 
kultūros paminklų, – Galvės – yra turbūt tinkamiausias apžiūrėti plaukiojant irklente. 
Romantiškiausia šio pasiplaukiojimo dalis – irklenčių žygis organizuojamas naktį, o prie 
šių transporto priemonių pritvirtintos lemputės leidžia ne tik matyti kelią, bet ir stebėti 
ežero augalijos bei gyvūnijos naktinį gyvenimą.

ROMANTIŠKIAUSIAS PASIPLAU-
KIOJIMAS – TIK GALVĖS EŽERE
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Naktiniai žygiai irklentėmis Galvės 
ežere - viena romaniškiausių patirčių

Nuotykių parkuose galima išbandyti įvairiausių pramogų – 
nuo skrydžių virš didžiųjų šalies upių iki nakvynių medyje



IŠMOKTI KAITUOTI 
LENGVIAU NEI ATRODO
KLAIPĖDOS R.

Vėjuota ir daug vandens telkinių turinti Lietuva yra itin dėkinga šalis jėgos 
aitvarų gerbėjams, o Svencelė, esanti Kuršių mariose šalia Drevernos, – 
viena geriausių vietų, kur galima nesunkiai išmokti valdyti jėgos aitvarą ir 
mėgautis šiuo vandens sportu. Priešingai daugumos įsitikinimams, kaitavimu 
užsiimti gali nebūtinai itin atletiški ir stiprūs suaugusieji, o įvairaus sudėjimo 
žmonės, taip pat ir vaikai nuo 12 m., todėl tokia pramoga itin tinkama šeimai. 
Instruktoriai pažada, o mes patvirtiname, kad vieną kartą pabandžius – 
norėsis sugrįžti net žiemą.

REKOMENDUOJAME: atvykite čia ne vienas – surinkite grupę žmonių.

TAI ĮDOMU: ledrogių sportas pasaulyje nebėra toks naujas, jį itin mėgsta skandinavai ir kanadiečiai. Geriausi 

pasaulio sportininkai susitinka kasmetiniame ledrogių čempionate. Toks organizuojamas ir Baltijos šalyse, čia 

varžosi ne tik Baltijos šalių gyventojai, bet ir prancūzai, anglai, belgai bei italai.

NIDA

Kai žiemos šaltukas sustingdo medžių šakas ir raudonai nudažo žmonių nosis bei skruostus, 
užšąla ir Lietuvos telkiniai. Tai nereiškia, kad aktyvus laisvalaikis ant vandens šį sezoną 
baigėsi – kai kuriems jis tik prasideda. Buriavimas ledrogėmis – sporto šaka, kurią mes pamažu 
atrandame, o atradusieji nebegali sustoti. Kurtinanti tyla, nepaaiškinama ramybė, pamažu 
slystančių ledrogių ir lengvai pro ausis švilpiančio vėjo garsai – tai sukelia priklausomybę. 
Ledroges valdyti labai paprasta ir saugu, ši pramoga tinka net ir niekada neburiavusiems. O jei 
klausiate, kurią vietą pasirinkti, – vienareikšmiškai siūlome Nidą. Nuostabus kurortas ir žiemą 
lieka kurortu!

BURIAVIMAS LEDU: ĮSPŪDINGIAUSIA 
ŽIEMOS PRAMOGA
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Jėgos aitvarus valdyti geriausia mokytis 
vasarą, o po to – jau ir žiema nebaisi

Ledroges galima išbandyti ir ant Kuršių ar 
Kauno marių, ir ant didžiųjų šalies ežerų



PALIESTI LIETUVIŠKĄ DANGŲ – 
SRAIGTASPARNIU
VISA LIETUVA

Jeigu pramogos ant žemės – nebejaudina, verta pačiupinėti dangų. Tai tiesiogine prasme 
galima padaryti pakilus sraigtasparniu. Ši pramoga – adrenalino, jaudulio ir neapsakomos 
laimės kombinacija, kuri neapleis net nusileidus. Skrydį galite pasirinkti net keliose 
Lietuvos vietose, priklauso nuo to, ką norite pamatyti: jeigu Baltijos jūros vaizdus – rinkitės 
Klaipėdą, jeigu istorinius sostinės stogus, Arkikatedrą ir žaliuojančius parkus – rinkitės 
Vilnių, jei kiek akys aprėpia plytinčius ežerus – rinkitės Molėtus, na, o jei jus žavi istoriniai 
paminklai, be abejonės, – Trakus.

REKOMENDUOJAME: prieš rinkdamiesi datą savo skrydžiui, tikrinkite ne tik savo dienotvarkę, bet ir orų 

prognozes. Sraigtasparnis per lietų gali pakilti, tačiau tiršti debesys ir niūri pilkuma gali sugadinti skrydžio 

malonumą ir paslėpti panoramą.

REKOMENDUOJAME: gražiausi mėnesiai skrydžiams oro balionu – sausis ir vasaris. Tačiau neapsiriksite 

ir gruodį: galėsite apžiūrėti kalėdinę eglutę ir visus šventinius papuošimus iš itin aukštai.

VISA LIETUVA

Žiemos rytai Lietuvoje – mistiškiausias laikas: žemė, pasidengus šerkšnu, apsigaubia 
lengvu rūku, pro jį prasiskverbti bando saulės spinduliai, o tyla tvyro tokia, kad galima 
išgirsti, kaip palengva šokančios snaigės nugula ant pusnies sniego. Įdomiausia tai 
stebėti, klausytis ir pajusti – iš paukščio skrydžio – oro balionu. Rytiniai skrydžiai čia 
prasideda ne taip ir anksti – 9 val. ryto, vakarinių skrydžių metu kylama 13–15 val., 
o leidžiamasi jau su saule. Skrydis oro balionu žiemą yra savaime malonus, o jam 
pasiruošti užtenka apsirengti šiltesnius drabužius.

SKRYDIS ORO BALIONU 
YPATINGIAUSIAS ŽIEMĄ
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Iš aukštai – skrendant sraigtasparniu 
ar oro balionu – atsiveria nematytos 
Lietuvos vaizdų perspektyvos

Šaltukas ir sniegas – geriausi žiemos skrydžio oro balionu 
palydovai. Gal ir šalčiau, bet matomumas – geriausias



24 KILOMETRŲ 
DVIRAČIŲ TRASA 
PATIKS NET VAIKAMS
PLUNGĖS R.

Važiuojant 24 km dviračiu maršrutu aplink Platelius 
galima ne tik iš visų pusių apžiūrėti ežerą, bet ir jo 
apylinkėse esančius lankomiausius objektus: Šaltojo 
karo ekspoziciją, Plokštinės gamtinį rezervą, Babrungo 
upės ištakas, Paplatelės ir Paežerės Rūdaičių 
reakreacines zonas. Tų, kurie dar turės jėgų po dviračių 
žygio, laukia 4 km ilgio Šeirės pažintinis pėsčiųjų 
takas, žavintis gamtos įvairove ir nuostabiais vaizdais į 
Platelių ežerą. Šis takas veda link ankančio Piktežerio – 
aukštapelke virstančio ežero, – kurio viduryje stovi 
velniuko skulptūra. Pasakojama, kad Piktežeris jungiasi 
su Platelių ežeru. Kadaise čia paskendo ne vienas 
kryžiuotis, o jų neramios vėlės ir šiandien klaidina ir 
vilioja savo glėbin praeivius. Gaudupio pelkė, drugių 
dilgėlinukų (spungių) nutūptos pievos – Šeirės takas 
vingiuoja tarp daugybės nuostabių gamtos vietų.
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REKOMENDUOJAME: jei neturite savo dviratės transporto priemonės, 

galite ją išsinuomoti: nuomos punktą rasite priešais Žemaitijos nacionalinio 

parko direkcijos pastatą. Kainos negąsdina – dviračio nuomos valanda 

kainuos vos kelis eurus.

Plateliai, šalia kurių vingiuoja 24 kilometrų 
dviračių trasa, užburia savo vaizdais



PRAMOGA IŠ ALIASKOS – 
PASIVAŽINĖJIMAS ŠUNŲ 
TEMPIAMOMIS ROGĖMIS
ŠIRVINTŲ R. ,  ELEKTRĖNŲ SAV.

Kiek kartų filmuose esate matę per sniego kalnus šunų tempiamas roges ir patys 
užsimanę tokiomis pasivažinėti? Ant pirštų nesuskaičiuosite. Šunų kinkiniu klaidžiais 
miško vingiais galima pasivažinėti ir Lietuvoje, Kernavės ar Neries regioninio parko 
apylinkėse! Vienas kinkinys formuojamas iš 6–8 draugiškų, dresuotų šunų, o patį kinkinį 
valdo instruktorius. Jums tereikia atsisėsti ir mėgautis kelione palei Nerį. Sušalę po tokios 
kelionės kviečiami užsukti pasišildyti prie laužo arba etnografiniame name, kur galima 
atsigerti stipriai sušildančios arbatos tiesiai iš katilo.

SVARBU ŽINOTI: pramoga vyksta nuo rugsėjo iki gegužės, kai oro temperatūra neviršija +17 °C arba 

vasarą nuo 19 val., kai būna vėsiau. Kinkiniu važiuojama ir kai nėra sniego, tuomet keleiviai vežami specialiu 

keturračiu vežimu.

VILNIUS

Vos penkios minutės nuo Vilniaus senamiesčio esantis Liepkalnis lankytojus kviečia 
pramogauti visais metų laikais. Žiemą čia savo jėgas išbando slidžių, snieglenčių ar 
paprasčiausių rogučių mėgėjai, pradedantiesiems organizuojamos slidinėjimo pamokos. 
Vasarą pramogų spektras dar platesnis: čia laukia tramplynų batutai, kalnų paspirtukai, 
karstynių parkas, tinklinio aikštės, pripučiamos pilys, žaidimų kambarys vaikams, o kur 
dar garsiosios (net dvi!) vasaros rogučių trasos ir nusileidimas nuo kalno pripučiamomis 
padangomis. Mėgstantys laisvą laiką leisti ramiau, galės apsilankyti vietos kavinukėje ir 
tiesiog grožėtis nuo kalno į Vilniaus miestą atsiveriančiu vaizdu.

LIEPKALNIS: KALNŲ PRAMOGOS 
IR ŽIEMĄ, IR VASARĄ
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Nuotykių ieškotojai šunų kinkiniais 
gali pasivažinėti savo malonumui, 
o profesionalai – dalyvauja varžybose

Pramogauti Liepkalnyje galima ir žiemą, 
ir vasarą, bet šaltuoju metų laiku, be 

abejo, žmonių čia renkasi daugiau

REKOMENDUOJAME: patys jauniausi žiemos pramogų mėgėjai turi galimybę pasivaržyti Liepkalnio 

organizuojamose Vaikų slidinėjimo varžybose! Dalyviai skirstomi pagal amžiaus grupes, o dalyvavimas – 

nemokamas.



JODINĖTI KURTUVĖNUOSE 
GALI VISI
ŠIAULIŲ R.

Prieš šuniui tampant žmogaus geriausiu draugu, juo buvo arkliai. Tuos laikus prisiminti galima 
Kurtuvėnų dvare. Autentiškai atkurtą dvaro sodybos kompleksą sudaro parkas su tvenkiniais, 
oficina, žirgyno arklidės, kumetynai, sodininko namas, tvartai, kalvės ir kt. Kompleksą papildo 
šalia esantis Kurtuvėnų piliakalnis, mūrinė XVIII a. Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia su senaisiais 
parapijos pastatais. Kurtuvėnų žirgyne galima rinktis iš plataus paslaugų ir pramogų spektro: 
individualias jodinėjimo pamokas ar mokymąsi bendroje mokykloje, pasivažinėti karieta, 
bričkele arba vežimu, švęsti gimtadienį jodinėjant arba išsinuomoti draugišką žirgą romantiškai 
fotosesijai. Pažengusiems žirgynas organizuoja žygius, kurių maršrutai keičiasi priklausomai 
nuo jojimo įgūdžių. Na, o jei nenorite pramogauti, bet trokštate pabūti gamtoje, žirgyno aplinka 
tam bus puiki vieta.

REKOMENDUOJAME: mitas, kad jodinėti žirgais gali tik judrūs ir sportiški žmonės. Neįgalieji, jodinėdami 

gauna žymiai didesnę naudą. Hipoterapija – tai gydymas naudojant arklius. Jis taikomas funkciniam judėjimo 

įgūdžių atkūrimui ar išmokimui. Arklio judesiai atveria žmogui naujų judėjimo ir suvokimo galimybių, todėl 

hipoterapija yra tinkama daugybei sutrikimų ir ligų gydyti – nuo judėjimo iki psichikos. Tai puikus užsiėmimas tiems, 

kuriems būdingas liemens silpnumas, silpna dubens kontrolė, sumažėję bendri judėjimo įgūdžiai, ribotas motorinis 

planavimas ir sumažėjęs sugebėjimas apdoroti sensorinę informaciją.
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INDĖNIŠKOS PRAMOGOS 
LIETUVIŠKAME KAIME
KLAIPĖDOS R. ,  MOLĖTŲ R.

Dalis indėniškos dvasios slepiasi ir Lietuvoje. Vieną tokią vietą galima rasti Molėtų 
rajone, kitą Šlikų kaime, netoli Klaipėdos. Vaizdingame Akmenos–Danės upės slėnyje 
įsikūręs gyvasis indėnų muziejus nukelia tiesiai į Amerikos šiaurės vakarus. Apsupti 
mistinių toteminių stulpų, tipi palapinių ir didžiulių laužaviečių galėsite surūkyti „taikos 
pypkę“, pašokti lietaus šokį ir dalyvauti rungtyse. Viena įdomiausių – tomahauko 
mėtymo rungtis. Tomahaukas – tai tradicinis indėnų kirvukas, skirtas ne tik kirtimui, 
bet ir medžioklei ar gynimuisi nuo priešų. Tomahauką taikliausiai mėtantys dalyviai 
gerbiami kaip itin tvirtą ranką ir dvasią turintys indėnų draugai.

REKOMENDUOJAME: po apsilankymo indėnų kaime likite nakvoti tipi palapinėje. Tai šiek tiek 

mistiška nakvynės vieta, tačiau šalia spragsintis laužas ir nuo jo sklindanti šiluma sukurs jaukią ir 

romantišką atmosferą.

Laukiniai Vakarai – Lietuvos vakaruose. Netoli Kalipėdos 
įsikūręs muziejus nukelia tiesiai į Amerikos šiaurės vakarus
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Kurtuvėnų žirgyne siūloma daugybė pramogų – 
nuo pasivažinėjimų bričkele, iki pasijodinėjimo 
ar romantiškų fotosesijų



PĖSČIOMIS – PO GRAŽIAUSIUS 
LIETUVOS KAMPELIUS
VISA LIETUVA

Mėgstate vaikščioti pėsčiomis ir nebijote mesti sau iššūkių? Tuomet turbūt jau esate 
dalyvavę bent viename Lietuvos žygeivių bendruomenės žygyje. Kompanija entuziastų 
siūlo prisijungti ir kartu keliauti 100 km basomis Kuršiu nerijos pajūriu, pasivaikščioti 
40 m aukščio šlaitais Naujosios Akmenės karjerais, vadinamaisiais Marso kanjonais, arba 
bristi Nemuno kilpomis po gražiausias Suvalkijos girias. Kiekviena trasa yra suskirstyta 
atkarpomis, pagal pasirengimo lygį, todėl nebūtina iškart per parą nueiti 100 km – prie 
žygių būtina pratintis pamažu ir vis didinti intensyvumą. Žygiai planuojami nuo pavasario, 
tačiau žygeivių bendruomenė gali suorganizuoti ir asmeninį žygį pasirinktoje vietoje.

TAI ĮDOMU: žinomiausias Lietuvos žygeivių bendruomenės žygis, be abejonės, „Pėsčiomis pajūriu“. Žygis 

susilaukė tiek daug dalyvių, kad kitąmet planuojami netgi du – vienas, tradicinis, Kuršiu nerijos pakrante, 

kitas – Liepojos pajūriu Latvijoje.

TAI ĮDOMU: ekspedicijos „Drevernos“ laivu kviečia susipažinti su Kuršių marių laivais, žvejybos ypatumais, 

apžiūrint įvairias žvejybos vietų atžymas mariose. Pats įdomiausias maršrutas – edukacinė programa „Žuvies 

kelias“, vykstanti ir mariose, ir ant kranto. Jo metu dalyviams atskleidžiama žvejybos Kuršių mariose istorija, 

tradicijos, žvejų gyvenimo būdas ir laivadirbystės paslaptys.

KLAIPĖDOS R.

Analogų Lietuvoje neturintis, pagal senovinio tipo prekybinių laivų projektus pastatytas 
laivas „Dreverna“ ant denio laukia visų jūreivystei prijaučiančių svečių. Senovinis, iš 
ąžuolo lentų gamintas kuršių laivas yra 17,4 m ilgio, jo stiebo aukštis – net 15 m, o sausas 
sveria 12 t. Laivas turi 3 bures, kurios pakeliamos ir nuleidžiamos rankomis, tačiau 
kartais burių neužtenka, todėl laive įmontuotas ir motoras. Tai – Drevernos ir visos 
Kuršių nerijos simbolis bei eksponatas, kuriuo į ekspedicijas su visa laivo įgula ir gidu 
gali leistis kiekvienas.

SENOVINIU LAIVU PO 
KURŠIŲ MARIAS
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Lietuvos žygeivių organizuojami pasivaikščiojimai 
po gražiausias Lietuvos vietas sutraukia 
šimtus aktyvaus laisvalaikio mėgėjų

Trijų burių laivas „Dreverna“ tapo vienu 
žinomiausių Kuršių marių simbolių



2016 m. vasarą atidarytas 38 m aukščio ir 260 m ilgio 
tiltas per Nemuną į Alytų traukia aktyvaus laisvalaikio 
šalininkus ir šiaip smalsuolius. Tai – aukščiausias tiltas 
Lietuvoje, juo galima važiuoti dviračiu, pasivaikščioti 
pėsčiomis ir – dėmesio, ekstremalai mėgėjai! – šokinėti 
prisirišus su guma. Kad ir kokį tilto lankymo būdą 
pasirinksite, nusivylę nebūsite: nuo tilto atsiverianti 
Nemuno vingių, pušynų ir Dzūkijos sostinės panorama 
atima žadą visiems.

AUKŠČIAUSIAS 
TILTAS – IR 
PĖSTIESIEMS, IR 
DVIRATININKAMS, 
IR EKSTREMALAMS
ALYTUS

ISTORIJA: pirmą kartą tiltas pastatytas 1897–1899 m. tiesiant Alytaus–

Varėnos geležinkelį. Tiltas buvo suprojektuotas ne tik traukinių, bet ir vežimų 

eismui ir buvo vienintelis toks Rusijos imperijoje. 1915 m. rusų kariuomenė 

tiltą susprogdino, o vokiečiams užėmus Alytų tiltas buvo atstatytas, tačiau 

medinis, netvirtas, todėl 1927 m. buvo uždarytas. Alytaus gyventojai tiltui 

davė „Baltosios rožės“ vardą.
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Aukščiausias Lietuvoje pėsčiųjų tiltas 

Alytuje vilioja ir šuolių su guma mėgėjus



ADRENALINO PLIŪPSNIS 
KUKURŪZŲ LAUKUOSE
ANYKŠČIŲ R. ,  RADVILIŠKIO R. ,  VILNIUS-TRAKAI

Geras kukurūzų derlius reiškia ne tik pelną ūkininkams, bet ir smagią pramogą nuotykių 
ieškotojams. Didžiuliuose kukurūzų laukuose tarp Vilniaus ir Trakų išraižomas labirintas 
su kiekvienais metais besikeičiančiu motyvu: Gedimino pilimi, Lietuvos tūkstantmečiui 
minėti skirtu ženklu, Europos žemėlapiu ir net filosofiniais klausimais – labirintas kaskart 
vis kitoks ir vis įdomesnis. Išnirusius iš kukurūzų lauko pasitinka kaliausių paroda, ant 
laužo verdamos burbuolės. Panaši pramoga siūloma ir Anykščių bei Radviliškio rajonuose.

TAI ĮDOMU: norintiems daugiau adrenalino, siūlome labirintą aplankyti jau sutemus. Nakties garsai, 

prasčiau matomas kelias ir sunkiau randamas išėjimas. Beje, klaidžioti galima ne tik kukurūzų, bet ir pluoštinių 

kanapių labirinte, kuris įsikūręs Ukmergės rajone.

VISA LIETUVA

Ūla, Žeimena, Merkys – turbūt populiariausios upės plaukti baidare, tačiau verta išbandyti ir 
kitus maršrutus, kurie ne vieną nustebins vaizdais. Šventosios vingiai, Verknės sraunumas 
ir po to Nemuno galia, Dubysa – visas Lietuvos upių grožis atsiveria plaukiant jomis.

Dar vienas pasirinkimas: Šešupė – ne tik viena didžiausių ir gražiausių Lietuvos upių, 
bet ir riba tarp Lietuvos ir Rusijos, Kaliningrado srities. Yra keli baidares plaukimui Šešupe 
nuomojantys punktai, taip pat siūlantys ir palapines ar namelius nakvynei, poilsio zonas. 
Plaukimas yra nepakartojama atrakcija, leidžianti apžiūrėti du skirtingų šalių – Lietuvos ir 
Rusijos – krantus.

UPĖS, KURIŲ GAL DAR 
NEIŠBANDĖTE
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Šventosios vingiai vilioja neįprastų 
maršrutų ieškančių baidarininkų

SVARBU: prieš žygį reikia pasirūpinti leidimais vykti į pasienio zoną, kadangi plaukiama pasienio zonoje, 

išorine ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos siena. Plaukiant baidare rekomenduojama laikytis Lietuvos 

pusėje esančio kranto ir griežtai draudžiama išlipti Kaliningrado srities teritorijoje.

Kuo ne Naska? Reformacijos 500 metų 
jubiliejui kukurūzų labirintas pasipuošė 
tik iš oro matomu ženklu



REKOMENDUOJAME: pradėjo kursuoti laivas maršrutu Kaunas–Birštonas. Tai vienas ilgiausių lietuviškųjų 

kruizų, trunkantis net 4 val. Visos kelionės metu lydi gidas, o išlipus į krantą dalyviai kviečiami į ekskursiją po 

Birštono kurortą.

KAUNO R.

Lietuvos laikinoji sostinė – Kaunas – gali pasigirti ne tik puikiais muziejais, istorinėmis pilimis 
bei parkų gausa, bet ir švariomis, gyvūnija ir augalija stebinančiomis mariomis, pavadintomis 
Kauno vardu. 1959 m. pertvenkus senąją Nemuno vagą, susiformavusio vandens telkinio dugne 
atsidūrė 35 kaimai – iš viso apie 700 sodybų. 20 metrų pakilęs vanduo užtvindė kaimus ir 
sengires, šulinius, kapus ir kadaise garsius Velnio tilto ir Velnio pirties akmenis, kėlusius pavojų 
Nemunu plaukusiems sielininkams. Visa tai atsidūrė marių dugne, todėl jos kartais vietinių dar 
vadinamos „Lietuviška Atlantida“. Šiltuoju metų laiku mariose kasdien kursuoja keli laiveliai, 
plaukiantys skirtingais maršrutais.

LAIVU PO LIETUVIŠKĄJĄ ATLANTIDĄ
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Kauno marių dugne, užtvenkus Nemuną, 
atsidūrė daugiau nei 700 sodybųLIETUVIŠKO AUKSO ŽVEJYBAI 

MEŠKERĖS NEPRIREIKS
KLAIPĖDOS R.

Tikrai taip, auksą galima žvejoti Lietuvos pajūriuose. Nuo seno Lietuvos auksu vadinamas 
gintaras išmetamas daugiausia ties Karklės bei Melnragės paplūdimiais, ypač po 
didesnių audrų, kai vėjas išjudina gilesnius jūros vandenis ir kartu su kriauklėmis, jūros 
pagaliukais, augalų likučiais pažeria smulkaus gintaro dalelių. Akylesniems pavyksta 
atrasti ir didesnius gintaro gabaliukus, – pasak senovės lietuvių, tai simbolizuoja turtus 
ir sėkmę. Nors patyrę gintaro gaudytojai bando spėti gintaro išmetimo kiekius pagal 
vėjo kryptį ir Mėnulio fazes, niekam dar nėra pavykę paaiškinti šio dėsningumo, todėl 
tiesiog pasikliaukite sėkme ir, nurimus audroms, eikite pasivaikščioti nuostabiais Lietuvos 
pajūriais bei akylai dairykitės gintaro grynuolių.

TAI ĮDOMU: gintaras yra ne šiaip gražus mineralas, iš kurio gaminami papuošalai. Tikima, kad jis saugo 

nuo piktos akies. Be to, turi gydomųjų savybių: vanduo, kuriame buvo palaikytas gintaro gabalėlis, gydo 

skrandžio ligas, o medus – ausų, nosies bei gerklės ligas.
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Į gintaro žvejybą daugelis žvelgia kaip į mokslą – laimikis 
priklauso ir nuo vėjo krypties, ir nuo Mėnulio fazių



SVARBU: nepainiokite kriketo ir kroketo žaidimų. Abu šie žaidimai kilę Anglijoje, tačiau kriketas panašesnis 

į amerikietišką beisbolą negu į karališkąjį žaidimą.

ROKIŠKIS

Anglijos karalių sportą – kroketą – galima išbandyti ir Lietuvoje, Rokiškio dvare. Kroketas – 
tai sporto šaka, kurioje žaidėjas plaktuku turi nuridenti kamuoliukus pro lankelius iki 
lazdelės, įsmeigtos prie paskutiniųjų lankelių. Šį iš pažiūros paprastą žaidimą dievina viso 
pasaulio aristokratai. Nors žaidimas atrodo nesudėtingas ir nereikalaujantis didelės fizinės 
ištvermės, norint laimėti reikalingas taiklumas ir atkaklumas. Rokiškio dvare šį žaidimą 
gali pažaisti ir vaikai, ir suaugę, o tie, kurie labiau nei žaidimais domisi istorija, bus sužavėti 
dvaro ekspozicijų, menančių XIX a.

ARISTOKRATŲ SPORTAS – 
ROKIŠKIO DVARO SODE
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Kur geriau išbandyti karališką 
sportą kroketą jei ne dvare?

REKOMENDUOJAME: jei vyksite žaisti montebolo, nepamirškite apsilankyti ir pačiame Mantagailiškio dvare, 

pasivaikščioti po jo biologine įvairove stebinantį sodą. Dvaras mena XVII a., tad ekskursija bus įdomi norintiems 

daugiau sužinoti apie Biržus ir miestą valdžiusius bajorus.

BIRŽAI

Ar žinojote, kad lietuviai turi savo futbolą, vadinamą montebolu? Žaidimas, netikėtai gimęs 
Biržuose, Mantagailiškio dvare, taip buvo pavadintas dvaro garbei, kurio 20 ha dydžio parke 
ir yra žaidžiamas. Šio žaidimo principas – įspirti „Monteball“ kamuolį į parko pievoje įrengtas 
duobutes, atliekant kuo mažiau spyrių. Šį žaidimą gali žaisti visi, nepriklausomai nuo amžiaus 
ar sportinio pasiruošimo. Galima žaisti komandomis nuo 5 iki net 63 žaidėjų, švenčiant įvairias 
įmonių ar asmenines šventes. Čia svarbus taiklumas ir noras nugalėti, nors vis tik dažniausiai 
čia nugali draugystė.

FUTBOLAS SMEGDUOBĖSE – 
TIK BIRŽUOSE

Golfas smegduobių apsuptyje – 
unikalus biržetiškas sportas
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NETYRINĖTA 
ISTORIJA
NETIKĖTI  ATRADIMAI JŪSŲ 
LAUKIA VISUR – MIESTŲ 
GATVĖSE, SENUOSIUOSE 
KAIMUOSE IR DVARUOSE

Kleboniškės (Radviliškio r.). "Mažosiomis Rumšiškėmis" vadinamame 
Daugyvenės muziejuje-draustinyje laikas tartum sustojo XIX a. 
pabaigoje, tačiau iki šiol čia yra ir gyvenamų trobų.



DVARAS, KURIAME GYVA KLAIPĖDOS 
KRAŠTO INTELIGENTO DVASIA
ŠILUTĖ

Šilutė – truputį kitas kraštas nei visa Lietuva. Valdyta ir vokiečių, ir prancūzų, 
ji ir šiandien gali nustebinti tradicijomis, pavyzdžiui, kasdiene kafija ar tija su 
puceliais. Šilutės centre, prie Senojo Turgaus aikštės, esantis Hugo Šojaus 
dvaras yra ta vieta, kur galima bene geriausiai pažinti Klaipėdos krašto istoriją 
ir senųjų lietuvininkų paveldą. Vienas žinomiausių Klaipėdos krašto žmonių, 
aktyvus Rytų Prūsijos kultūrinio gyvenimo dalyvis H. Šojus domėjosi Klaipėdos 
krašto istorija bei tautosaka, todėl dviejuose iš dvaro kambarių kaupė su tuo 
susijusią etnografinę medžiagą, taip pat rinko istorinius baldus, drabužius, 
dokumentus, žemėlapius. Šie daiktai virto eksponatais, o dvaras pamažu tapo 
muziejumi. Šiandien čia galima sužinoti apie senųjų lietuvininkų gyvenimą, 
pavyzdžiui, kuo skyrėsi jų namai ar kokios spalvos dominavo drabužiuose, taip 
pat galima susipažinti su kulinariniu šio krašto paveldu ir dėl jo atsiradusiais 
įpročiais. Tokiais kaip garsioji šišioniškių kafija. 

TAI ĮDOMU. Nors 

ilgai buvo nežinoma, 

kur palaidotas H. Šojus, 

dabar jo kapas surastas 

Šilutės dvaro kapinėse 

ir paženklintas. 

H. Šojaus asmenybei 

atminti prie buvusių jo 

dvaro rūmų pastatytas 

didingas paminklas.

PASVALIO R.

Į šią edukacinę ekskursiją kažin ar norėsite vestis vaikus. Naktinis 
pasivaikščiojimas su gidu po Karpių dvarą Joniškėlyje – ne tiems, kurių 
kojos dreba išgirdus menką garsą už nugaros. Šios ekskursijos gidas tiki, 
kad čia gyvena Karpių dvaro gyventojų dvasios – tuo nesunku patikėti ir čia 
besilankantiems ekskursantams. Meilės istorijos ir baisios legendos, dvariškių 
gyvenimo įpročiai, dvaro architektūra ir kraštovaizdis iš tiesų atsiskleidžia iš 
naujo naktį, dvaras ir jo atmosfera šiuo paros metu – visai kitokie nei tada, kai 
skaisčiai šviečia saulė.

NAKTINĖ EKSKURSIJA PO 
KARPIŲ DVARĄ – DRĄSIESIEMS
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Hugo Šojaus dvare Šilutėje galima pajusti krašto 
istorijoje susipinančią lietuvišką ir vokišką dvasią

Naktinės ekskursijos po Karpių dvarą 
baugina ir traukia būrius smalsuolių

REKOMENDUOJAME. Norėdami dalyvauti ekskursijoje būtinai užsiregistruokite. Norinčiųjų 

dalyvauti skaičius čia kartais viršija galimų vietų skaičių, tad suplanavę kelionę į Joniškėlį 

pasidomėkite, ar dar yra vietų.

TAI ĮDOMU. Karpių, arba 

Joniškėlio, dvaras minimas 

nuo 1684 m. ir daugiau nei 

200 metų, kaip ir Joniškėlis, 

priklausė didikų Karpių 

giminei. Dvarą supa 34 ha 

parkas, kurio alėjomis 

naktį taip pat tenka keliauti 

ekskursijų dalyviams.



UTENA

Įžengę į Utenos siaurojo geležinkelio laukiamąją salę netikėtai atsidursite tarp keleivių, kurie 
susikaupę žiūri į sieną su stoties vaizdu, veikiančiais bėgiais bei važinėjančiais traukiniais ir 
kantriai laukia traukinio. Nejučia tapsite vienas iš laukiančiųjų. Tik kur šį kartą nuveš traukinys?.. 

Iki 1983 m. pastate veikė siaurojo geležinkelio stotis, iš kurios į tremtį buvo išvežti tūkstančiai 
žmonių. Šiandien čia – Utenos Laisvės kovų muziejaus pagrindinė ekspozicijų salė, tačiau 
nerimastingo laukimo atmosfera tebetvyro ore. Muziejaus ekspozicija – pavyzdys, kaip per 
vieno šalies kampelio istoriją galima pažinti ne tik visos Lietuvos, bet ir Europos valstybių 
praeitį. Šešios muziejaus ekspozicijos pristato Lietuvos ir Europos XX a. istoriją. Viena 
įspūdingiausių – „Partizanai. Vienui vieni/bendrai kartu“.

TAMSIOJI XX A. ISTORIJOS PUSĖ 
ATSKLEISTA LAISVĖS KOVŲ MUZIEJUJE
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Laikas sustingo buvusioje siaurojo geležinjleio stotyje Utenoje

REKOMENDUOJAME. Regina Zapolskienė, Laisvės kovų muziejaus vadovė, yra puiki gidė ir istorijų pasakotoja. 

Jeigu vyksite į muziejų, būtinai po jį keliaukite kartu su ja. Ne tik pasakojimai, bet ir diskusijos bei atsakymai į 

klausimus padės geriau suprasti, kas vyko prieš keliasdešimt metų.

DŪDMAIŠIŲ GIESMĖS 
JUŠKŲ MUZIEJUJE
KAUNO R.

Seniausiame Vilkijos pastate įsikūręs Antano ir Jono Juškų etninės kultūros 
muziejus pirmiausia pribloškia savo netikėta aura. Jo įkūrėjas Arūnas Sniečkus 
su šeima gyvena čia pat – muziejuje, tad ekskursantai, o jie čia važiuoja 
gausiai – autobusais – atsiduria tarsi namie, kur gali laisvai vaikščioti tarp 
eksponatų ar grožėtis medžio skulptūromis namo sode.

Muziejuje atgimė gausybė su brolių Juškų gyvenimu ir darbais susijusių 
eksponatų – muziejus ypač didžiuojasi saugomais XIX a. pab. spausdintais 
brolių A. ir J. Juškų darbais, originaliais Vydūno laiškais, nemenkais liaudies 
buities, senosios Vilkijos miesto ir gyventojų fotografijų, dokumentų rinkiniais.

Muziejuje atgimsta ne tik dokumentai, bet ir papročiai. Bemaž pamirštas 
Lietuvoje muzikos instrumentas – dūdmaišis po labai ilgos pertraukos atgijo 
Vilkijoje, kur buvo surengtas pirmasis Lietuvos dūdmaišininkų susipūtimas.  
Nuo tada rugsėjo mėnesį susipūtimas vyksta kas dvejus metus.

TAI ĮDOMU. Antano Juškos surinktų dainų knygą kunigas Juozas Montvila gabeno į JAV, 

kad išeivijoje surinktų lėšų jos naujam tiražui. Deja, kunigas 1912 m. balandį įsėdo į „Titaniką“… 

Praėjus šimtmečiui po „Titaniko“ katastrofos Lietuvą pasiekė žinia, kad garsaus amerikiečių 

režisieriaus Jameso Camerono pastangomis nuleidus į vandenyno dugną zondą buvo iškelta 

daiktų, tarp jų – maišas su lietuviška spauda bei A. Juškos knyga.

Tradicinis dūdmaišininkų susipūtimas 
Antano ir Jono Juškų muziejuje

BROLIAI JUŠKOS. 
Kunigas Antanas Juška 

buvo vienas pirmųjų 

Lietuvos tautosakininkų, 

užrašė 80 000 lietuviškų 

žodžių ir daugiau nei 7000 

dainų, išleido lietuvių-

latvių kalbų žodyną. Jo 

brolis Jonas – kalbininkas, 

bendrinėje kalboje pasiūlęs 

vartoti raides š ir č, kurias 

„pasiskolino“ iš čekų kalbos. 



GATVĖS MENO DĖKA ATGIJO 
PRIMIRŠTA SKULPTŪRA
KAUNAS

Bernardo Bučo skulptūra „Sėjikas“ Kaune greitai buvo pervadinta į „Žvaigždžių 
sėjiką“. Kodėl? Vienas gatvės meno atstovas už „Sėjiko“ nugaros nupiešė 
žvaigždes – susidarė įspūdis, kad skulptūros šešėlis jas barsto. Kūrinys 
pastebėtas internete, apie jį sužinojo visas pasaulis, jį aprašė ne tik Lietuvos, 
bet ir užsienio spauda. Tačiau unikalus skulptūros patobulinimas greitai buvo 
sunaikintas: siena perdažyta, žvaigždės pasislėpė po dažais. Kauniečiai 
sujudo, jiems gyvybiškai reikėjo šios unikalios skulptūros, tad ji greitai buvo 
atnaujinta: žvaigždelės ne pieštos, o įleistos į tinką. Kauniečiai vėl džiaugiasi 
skulptūra, o miesto svečiai vakarais plūsta prie „Žvaigždžių sėjiko“, norėdami 
savo akimis išvysti unikalų reginį.

TAI ĮDOMU. Šalia obelų statomi granito stulpeliai, žymintys vienoje ar kitoje Lietuvos žydų bendruomenėje 

gimusius garsius litvakus: vieną iš Izraelio valstybės kūrėjų Dovydą Volfsoną, daug prie Indijos nepriklauso-

mybės iškovojimo prisidėjusį Hermaną Kalenbachą, Prancūzijos garbės legiono ordino kavalierių, Lenkijos 

nacionalinį didvyrį Bereką Joselevičių, pirmojo garsinio filmo pagrindinio vaidmens atlikėją Asą Joelseną.

KAIP RASTI. 
„Sėjiko“ skulptūra galite 

pasigrožėti patys, ją rasite 

K. Donelaičio g. 66, Kauno 

karo muziejaus prieigose.

PLUNGĖS R.

Obelys, apsikarsčiusios spindinčiais obuoliais, gali simbolizuoti ne tik derlingą rudenį. 
Platelių seniūnijoje, Žemaitijos nacionaliniame parke, įkurtas 12 arų litvakų atminties 
sodas. Stilizuoto Lietuvos žemėlapio formos atminties sode kiekviena nukalta obelis – 
buvusi vieno ar kito mūsų šalies miesto žydų bendruomenė. Kiekvienas obuoliukas – toje 
bendruomenėje gyvenusi šeima. Skaičiuojama, kad Lietuvoje gyveno apie du šimtus žydų 
bendruomenių. Tikimasi, kad ateityje tiek obelų bus pasodinta litvakų atminties sode. 
Tai paminklai tiems, kurių nebesugrąžinsi, todėl čia tvyro ramybė ir susikaupimas, sode 
laukiami ieškantys vietos apmąstyti ir prisiminti skaudžią istoriją.

OBUOLIAI ŽEMAITIJOS 
NACIONALINIAME PARKE 
SIMBOLIZUOJA NETEKTIS
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Kauno „Sėjikas“ – viena iš nedaugelio skulptūrų, 
kurių visą grožį galima įvertinti tik sutemus

Atminties sodas Žemaitijos nacionaliniame parke – 
nors obelys geležinės, kamet jų vis daugiau



Lietuvai švenčiant valstybės atkūrimo šimtmetį, 
puiki proga kiekvienam panerti į istoriją ir išbandyti 
„Valstybinio turizmo departamento inicijuoto 
valstybės atkūrimo Šitmečio maršrutą „Keliauk ir 
pažink. Atkurtai Lietuvai 100“, į kurį įtraukti istoriniai, 
kultūriniai ir gamtos objektai Lietuvoje, Latvijoje ir 
Lenkijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo istoriją 1918–
1923 m. atspindinčiame maršrute yra Ožkabalių kaime 
(Vilkaviškio r.) esanti sodyba, kurioje augo Jonas 
Basanavičius. Čia eksponuojami tautos patriarchui 
priklausę asmeniniai daiktai, to meto baldai, indai, 
įrankiai, ūkiniuose sodybos pastatuose įrengtos dvi 
parodų salės ir erdvi edukacinė klasė, o sodybą supa 
Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas. Jei pasirinksite 
keliauti maršrutu, šios vietos, persismelkusios 
tarpukario Lietuvos dvasia, nepraleiskite!

ŠIMTMEČIO 
MARŠRUTU – PER 
J. BASANAVIČIAUS 
GIMTINĘ
VILKAVIŠKIO R.

TAI ĮDOMU. Daugiau apie Šimtmečio maršrutą galite sužinoti 

Lithuania.travel svetainėje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio 

maršruto mobiliojoje programėlėje galima rasti visas detales apie 

maršrutą ir kitus su šimtmečio švente susijusius dalykus. Valstybės 

atkūrimo šimtmetį švęskime keliaudami!

N E P A Ž I N T A  L I E T U V A
Jono Basanavičiaus sodyboje Ožkabaliuose galima 

pamatyti ir keletą asmeninių tautos patriarcho daiktų



MARIJAMPOLĖ + LONDONAS + 
NIUJORKAS = MALONNY INICIATYVA
MARIJAMPOLĖ

Pastaraisiais metais ne koks didmiestis, o būtent jaukusis Marijampolės miestas sulaukia 
pasaulinio garso menininkų dėmesio. Tarptautinis meno simpoziumas „Niujorkas, 
Londonas, Marijampolė: idėjų migracija“ sukviečia įspūdingomis, kūrybiškomis idėjomis 
pasižyminčius įvairių meno šakų profesionalus ir jie kasmet pamažu verčia Marijampolę 
meno Meka. Simpoziumą kuruoja lietuvis Rimvydas Bartkus, daugiausia dirbantis Niujorke. 
Per simpoziumą dailininkai tapo ant sienų, kuriamos įvairios instaliacijos miestui papuošti, 
vyksta forumas, idėjas pristato dailininkai, dizaineriai, režisieriai, muzikantai ir kiti meno 
žmonės. Žodžiai „menas“ ir „Marijampolė“ ne veltui abu prasideda „M“ raide: jie tikrai turi 
daug ką bendro ir simpoziumas tai įrodo.

TAI ĮDOMU. 1989 m. su žmona į Ameriką patraukęs Rimvydas Bartkus, ten žinomas Ray Bartkus vardu, 

dirba dailininku tokiuose žinomuose leidiniuose kaip „New York Times“, „Wall Street Journal“, „Time“, „Harper‘s 

Bazaar“. Jo darbai pristatyti Niujorke, Vienoje, Varšuvoje, Ženevoje, žinoma, ir Vilniuje. Bene žymiausias 

dailininko darbas – 50 litų kupiūros sukūrimas. Tuo, net ir negyvendamas Lietuvoje, jis didžiuojasi ir dabar.

KAUNAS

Paprastai miesto kiemai netampa turistų traukos centrais. Nebent ten galima 
pamatyti ką nors išties įspūdingo. Menininkas Vytenis Jakas sumanė, kad 
kiemas gali tapti ištisa galerija, todėl paties atidarytą erdvę taip ir pavadino – 
„Kiemo galerija“. Šioje galerijoje po atviru dangumi meno kūriniai pasakoja 
istorijas, susijusias su aplinka, čia gyvenančiais žmonėmis. Autoriaus teigimu, 
tokią galeriją sukurti įkvėpė žmonių, ypač kaimynų, susvetimėjimas ir paties 
kiemo, kurį dažnai apleidžiame ir pamirštame, reikšmės sumažėjimas. Tokia 
galerija parodo, kad erdvės menui gali būti bet kur, reikia tik norėti kurti ką 
nors gražaus ir kitokio.

KAUNO MENININKAS ĮRODĖ, 
KAD GALERIJA GALI BŪTI  
IR KIEME
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Marijampolės pastatai atgija tapę 
garsių pasaulio dailininkų molbertais

Įprasto Kauno centro kieme 
lankytojų laukia netikėti potyriai

KAIP RASTI. „Kiemo 

galeriją“ rasite Kaune, 

E. Ožeškienės g. 21 

namo kieme, netoli Žydų 

sinagogos. Ieškodami 

galerijos nesileiskite 

suklaidinami apleistų 

kampų – meno kūriniai 

slepiasi kažkur čia.



KĖDAINIUOSE VIS DAR SKLANDO 
ŠKOTIŠKOS LEGENDOS
KĖDAINIAI

XVII a. į tuo metu Abiejų Tautų Respublikos (ATR) miestelį Kėdainius pradėjo plūsti škotai. 
Kėdainiškiams buvo keisti šie atvykėliai, atvežę daugybę naujovių: škotai Lietuvoje pirmieji 
atidarė akcinę bendrovę ir tabako krautuvėlę, leido kėdainiškiams pirmiems šiame krašte iš 
arti susipažinti su škotų kalba, kultūra bei tradicijomis ir prisidėjo prie Kėdainių suklestėjimo. 
Pagrindiniai nuo škotų gyvenimo Kėdainiuose išlikę paminklai – Grėjaus namas (pavadintas 
čia gyvenusio škoto Jokūbo Grėjaus, aktyvaus miesto bendruomenės nario ir vieno iš 
Kėdainių magistrato burmistrų, vardu) ir Beneto karčema, kurios patalpose buvo įsikūręs 
turtingas škotas Jurgis Benetas, karaliaus Jono Kazimiero Vazos sekretorius. Abu škotiški 
namai atviri lankytojams: Grėjaus name galima pasijusti didiku, o Beneto karčemoje sočiai 
pavalgyti ir pakelti bokalą, kaip mėgo daryti atvykėliai škotai.

TAI ĮDOMU. Istorikai ginčijasi, kaip ir kodėl škotai atvyko į ATR. Vieni teigia, kad jie norėjo išvengti anglų religinio 

persekiojimo, kiti sako, kad škotai tiesiog ieškojo naujų rinkų, siekė užsidirbti, o labiausiai linkstama prie nuomonės, 

kad šie imigrantai ieškojo Antilijos – „pažadėtosios žemės“. Tai protestantiška idėja, pagal kurią darbštūs škotai turi 

įsikurti klestinčiame ir nuo religinės priespaudos laisvame krašte, kokia tuo metu ir buvo Abiejų Tautų Respublika.

JONIŠKIS

Joniškio mieste yra unikalus, skirtingais laikotarpiais statytas dviejų mūrinių 
sinagogų kompleksas. Jį sudaro Baltoji – 1823 m. statyta įspūdingų vėlyvojo 
klasicizmo ir romantizmo formų, baltai nutinkuota sinagoga ir 1865 m. (kitais 
duomenimis – 1842 m.) pastatyta raudonplytė Raudonoji sinagoga, turinti 
neogotikos architektūros bruožų. Pasak tyrinėtojų, tokios architektūros žydų 
maldos namų nerasime kituose Lietuvos miestuose. Tai − praeityje čia gausiai 
gyvenusios Joniškio žydų bendruomenės išlikęs palikimas bei atminties 
vietos, pasakojančios turtingą vietos žydų ekonominio, kultūrinio, socialinio, 
visuomeninio gyvenimo istoriją bei liudijančios tragišką jų likimą.

SINAGOGŲ KOMPLEKSAS MENA 
BEVEIK ŠIMTO METŲ ISTORIJĄ
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Grėjaus namai Kėdainiuose – daugeliui nežinomos 
škotų istorijos Lietuvoje liudijimas

Baltoji ir Raudonoji sinagogos Joniškyje – 
išskirtinis Lietuvoje architektūris palikimas

KAIP RASTI: Sinagogų 

kompleksą rasite prie 

centrinės Joniškio 

miesto aikštės.



PAULAVOS RESPUBLIKA –  
EUROPOS VALSTYBĖ VALSTYBĖJE
ŠALČININKŲ R.

Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės federacijoje – Abiejų Tautų 
Respublikoje – 1769–1795 m. egzistavo unikali Europoje šalis – Paulavos respublika. Valstybė 
valstybėje turėjo Lietuvos ir Lenkijos Seimo patvirtintą konstituciją, herbą, vėliavą, kariuomenę, 
pinigus, galiojo sava tvarka, socialinė sankloda, visuotinė švietimo sistema. Paulavos 
respublikos įkūrėjo kun. Povilo Ksavero Bžostovskio realizuota idėja primena pasaką, tačiau 
tai – tikra istorija. Šiandien pagerbti laisvės dvasios įkvėptų kūrėjų į dvarvietę Merkinės kaime, 
Šalčininkų r., traukia istorijos mylėtojai iš visų kraštų, vyksta Paulavos respublikos metinių 
minėjimai, veda ekskursijų maršrutai. Tačiau svarbiausia – ne tik pamatyti parko alėjose 
stūksančius, šimtmečių negandų nuniokotus Paulavos respublikos prezidento rezidencijos 
likučius, bet patirti ir suvokti, kad, atrodytų, net utopinės idėjos žmogaus tikėjimo, dvasios, 
drąsos ir ryžto dėka gali pakeisti realybę. Sustojus prie paminklinio akmens Paulavos įkūrėjui, 
pakėlus akis į akmeninėse sienose išlikusias langų arkas tenka pripažinti, kad Paulavos 
respublika buvo laiko sunaikinta, bet laikui nepralaimėjo.

TAI ĮDOMU. Paulavos respublikos neliko po Abiejų Tautų Respublikos padalijimų. Pasak šaltinių, Paulavos 

respublikonai be kovos nepasidavė, kovėsi už kiekvieną pirkią su kur kas gausesnėmis kazokų pajėgomis. Nebūtų 

XVIII a. Paulavos legendos – nebūtų ir Perlojos respublikos XX a. Jas skiria 80 km – nuo Varėnos kaimo Turgelių 

seniūnijoje, Šalčininkų savivaldybėje, iki greta Varėnos esančios garsiosios Perlojos respublikos gyvenvietės.

REKOMENDUOJAME. Radviliškio kraštas kviečia nuo ankstyvo pavasario. Gegužės pradžioje, kai pražysta 

tulpės, gėlių gausą ir įvairovę galima išvysti tik keli kilometrai nuo Kleboniškių esančiame Burbiškio dvare, kur 

kasmet rengiama Tulpių žydėjimo šventė. Jei lieka laiko, į maršrutą dar galima įtraukti netoliese esantį Raginėnų 

piliakalnį ir renesansinius Baisogalos dvaro rūmus.

RADVILIŠKIO R.

Kelionės laiku į autentišką Lietuvos kaimų praeitį atveda į Kleboniškes. Bemaž 30 įvairios 
paskirties pastatų, suręstų prieš 100–150 m. ir sugabentų į Daugyvenės kultūros istorijos 
muziejų-draustinį, išsidėstę „daug gyvenimų“ vardu pavadintos upelės pakrantėje. „Radviliškio 
Rumšiškėse“ gyvenimas nenutrūkęs – bent trys sodybos gyvenamos, o kitos skirtos smalsiems 
lankytojams, kurių gausiausiai susirenka per Užgavėnes, tradicinę buities muziejaus kaimelio 
šventę. Kaunasi Lašininis su Kanapiniu, dega Morė, zuja, juokauja, linksminasi būriai kaukėtų, 
baisių ir juokingų personažų, pamėklės atgyja kalvėje ir vėjo malūne, prie pirties Daugyvenės 
pakrantėse prašalaičius gundo laumės ir gąsdina raganos. Paprastą dieną muziejus paskęsta 
ramesnėje laiko tėkmėje, primena, kaip gyveno mūsų tėvai, proseneliai Lietuvos kaimeliuose, 
tarp pirkiose surikiuotų ąsočių, bezmėnų, muštokų, ližių, linų vėtyklių ir kitų rakandų bei žemei 
maitintojai skirtų ūkio padargų kluonuose ir svirnuose.

Į KLEBONIŠKES PER UŽGAVĖNES 
IR TULPIŲ ŽYDĖJIMĄ
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Nors daugausia lankytojų Kleboniškes aplanko per  
Užgavėnes, vasarą čia atsiveria ramūs vaizdai, 

kuriais galėjo mėgaustis mūsų protėviai

Paulavos respublikos prezidento rūmų griuvėsiai – 
tarsi paminklas laiką aplenkusiai demokratijai



AKMENĖLIŲ DVARO 
POPIEČIŲ AURA
PAKRUOJO R.

Kruojos upės dešiniajame krante esantis Akmenėlių 
dvaras priklausė baronams von der Roppams, o 
šiandien Akmenėliuose kuriamos naujos tradicijos. 
Kiekvieną šeštadienį 14 val. vyksta popietės su 
išskirtinėmis Lietuvos asmenybėmis, kūrėjais, aktoriais, 
menininkais, įvairiausių idėjų autoriais. Kad ir kas 
būtų pristatoma – nuo astronomijos iki alchemijos, 
nuo dailės iki muzikos, nuo kulinarijos iki juvelyrikos – 
visada būna unikalu ir netikėta, tarsi mūsų laukuose 
surinkti ir iš tolimų kraštų atgabenti „gerieji akmenėliai“ 
būtų sunešami į bendrų vertybių, tikėjimo ir žinojimo 
aukurą. Jį uždega ten dalyvaujančių kūrėjų aistra, o 
aukure išlydytas kaskart kitoks, bet visada originalus 
kūrinys dalijamas pagausina į popietę susirinkusiųjų 
dvasinius turtus. Gimstantys pokalbių stebuklai sukūrė 
Akmenėlių dvaro menėms unikalią aurą, kurios patirti 
nuolat plaukia Pakruojo kraštą lankančiųjų srautas.
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REKOMENDUOJAME. Privatus Akmenėlių dvaras lankytojams atviras 

visus metus, jame galima pajodinėti žirgais, pasigėrėti nuostabia gamta, 

gerai praleisti laiką, pasigrožėti ar įsigyti autentiškų meno kūrinių dvaro 

galerijoje. Graži, jauki vieta visada traukia, o popiečių tradicija sukūrė 

vietos, laiko ir turinio autentiškumą. Nes Akmenėliai - tai gyvenimo būdas 

ir išskirtinis stilius rafinuotam skoniui, intelektualiai bendrystei ir vieniui 

kultūroje. Per ją ir su ja.

Akmenėlių dvaras atgijo ir vilioja lankytojus taip, 
kaip ir jo "vyresnysis brolis" Pakruojyje



KARILIONAS – AKCENTAS, 
PAKEITĘS MIESTĄ
ŠAKIAI

Stabtelk ir įsiklausyk, įsižiūrėk į mirgančius, srovenančius vandens lašus, leiskis nešamas 
skaidraus garsų gaudesio, ištirpstančio parko medžių lajose. „Susitinkame prie kariliono“, – 
šakiečiams, iki tol neturėjusiems mieste ryškesnio architektūrinio akcento, 24-ių darniai virš 
fontano sukabintų varpų, muzikos instrumento kompozicija tapo skiriamuoju miesto ženklu, 
susitikimų, švenčių, atokvėpio vieta, o į Šakius atvykstantiems ar į miestą užsukantiems 
svečiams – maloniu atradimu, vieninteliu Lietuvoje atviroje erdvėje įrengtu karilionu. Varpai 
suskamba kasdien ryte, per pietus ir vakare bei per miesto šventes, tačiau galima juos ir 
pačiam prakalbinti – greta kariliono įrengtas kompiuterinis automatas, kuris, įmetus pinigėlį, 
įjungia kariliono mechanizmus ir instrumentas prabyla. Į Šakius varpai atkeliavo iš Olandijos 
2015 m. minint miesto įkūrimo 250-ąjį jubiliejų ir nuo tada kasdien kalbina savo virpančiomis 
muzikinių garsų melodijomis miestiečius ir svečius.

TAI ĮDOMU. Varpų gaudesį galima ne tik išgirsti, bet ir pajusti jų skleidžiamas garso bangas. Muzikos 

terapija naudojama medicinoje. Moksliškai įrodyta, kad varpų skleidžiami garsai teigiamai veikia žmonių psichiką, 

prasiskverbia į kiekvieną kūno ląstelę, ramina liūdesį, suteikia pilnatvės jausmą, kuria žmogaus ir pasaulio harmoniją.

TAI ĮDOMU: Raseinių krašto istorijos muziejuje gali susipažinti ir su Brazilijoje daug metų gyvenusiam 

misionieriui, gydytojui, radijo mėgėjui Ferdinandui Aleksandrui Bendoraičiui skirta ekspozicija. Juk nedaug 

kas žino, kad nuo 1963 m. Amazonės upe plaukiojo laivas-ligoninė, pavadintas Lituania.

RASEINIAI

Persikelti laiku 60 metų atgal – svajonė, virstanti realybe, kurią šiuolaikinės technologijos 
leidžia patirti Raseinių krašto istorijos muziejuje. Muziejus įkurtas istorinių pastatų 
komplekse – buvusiuose Arešto namuose-NKVD-MVD kalėjime Nr. 9, kuriame buvo 
kalinami politiniai kaliniai pirmosios ir antrosios sovietinės okupacijos metu. Veikianti 
ekspozicija – kalėjimo koridorius, kameros, garso instaliacija, šiuolaikinė buvusio kalėjimo 
kiemo su sargybinių bokšteliais ir istoriniais elementais rekonstrukcija – verčia lankytoją 
susikaupti, atsigręžti į praeitį. Lankytojai mato tikrą kalėjimo interjerą, sužino, kaip įkalintieji 
jautėsi kamerose, kuriose ant grindų susispaudę vienas greta kito gulėdavo 20 žmonių, 
sužino, kokį kiemą ir pasivaikščiojimo kiemelius matė kaliniai. Bet visa tai žvilgsnis į praeitį 
iš dabarties. O Raseinių krašto istorijos muziejuje XX a. vidurio istoriją papildo virtualios 
realybės akinių ir mobiliajame telefone įdiegtos programos transliuojamas vaizdas. 
Lankytojai, užsidėjęs VR akinius, akimirksniu atsiduria kalėjimo kameroje greta kitų kalinių, 
stebi juos, jų aplinką, girdi jų pokalbį ir tartum persikelia laiku.

KELIONĖ LAIKU MUZIEJUJE
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24 varpų kariljonas tapo susitikimų 
vieta ir šakiečiams, ir miesto svečiams

Virtualios reaybės technologija 
padeda pajusti visą kalėjimo siaubą



PAŽINTI MIESTĄ ŠOKIO RITMU
KLAIPĖDA,  KAUNAS

Ar galima netikėtas miesto istorijas ne tik išgirsti, bet ir pamatyti šokyje? 
Taip, jei esate Klaipėdoje ar Kaune. „Keliaujančios bažnyčios. Klaipėda tranzit 
Memel“ buvo pirmasis Lietuvoje šokio ir garso spektaklis, pakvietęs visus į 
ekskursiją po septynių senosios Klaipėdos bažnyčių vietas. Novatoriška idėja, 
pavadinta „riboŽENKLIAI. KAUNAS“, netrukus buvo įgyvendinta ir Kaune, kur 
ekskursija-šokis nukelia jos dalyvius į magiškus tarpukario Kauno, vadinto 
mažuoju Paryžiumi, laikus.

Spektaklio-ekskursijos metu kiekvienas dalyvis per ausines girdi istorinio ir 
meninio teksto, muzikos ir garso kompozicijas, o tuo pat metu stebi šiuolaikinio 
šokio interpretacijas įvairiose miesto erdvėse. Gatvės perėja, skveras, aikštė, 
parkas – viskas gali tapti šiuolaikinio šokio, netikėtai pasakojančio miesto 
istoriją, scena. O įrašai, skambantys ausinėse, leidžia išgirsti ne tik įdomiausius 
pasakojimus, bet ir liudininkų prisiminimus, memuarų ištraukas, taip tarsi 
atgaivinant balsus iš praeities.

TAI ĮDOMU: Už spektaklį-ekskursiją „Keliaujančios bažnyčios“ jos kūrėja Agnija Šeiko 

„Auksinių kryžių“ ceremonijoje apdovanota Boriso Dauguviečio auskaru už „tarpdisciplininę 

kūrybą, atveriančią plačias šiuolaikinio šokio sąveikos su kitais menais ir kultūros paveldu 

perspektyvas“. „riboŽENKLIAI KAUNAS“ taip pat yra šios menininkės kūrinys.

VERTA ŽINOTI:  

šokiai-ekskursijos po Kauną 

ir Klaipėdą trunka kiek 

daugiau nei valandą.

TRAKŲ R.

Jei trokštate būti pakylėti ramybėje – keliaukite į Angelų kalvą, Tūkstantmečio 
ženklų taką. Čia jus pasitinka ant aukštumos iškilę keturios dešimtys angelų, 
simbolizuojančių įvairias vertybes ir saugančių nuo įvairių negandų. Jungtinės 
kaimų bendruomenės „Užugiriai“ kaip 10 angelų, skirtų kiekvienam Lietuvos 
istorijos šimtmečiui, paminėti pradėta kurti vieta šiandien turi dešimtis didžiųjų 
ir nesuskaičiuojamai daug mažųjų angelų. Tai vieta, kurioje užmirškite skubą – 
ramiai pasivaikščiokite takeliais ir pasigrožėkite auksarankių medžio drožėjų 
bei metalo meistrų dirbiniais. Užsukite ir į pačiame viršuje iš akmenėlių 
išdėliotą „Maldų ratą“ – čia angelams galite patikėti savo maldas. Angelų 
kalva tebekuriama, todėl čia vis nusileidžia po naują angelą – vieni žmonės 
savojo ieško pagal profesiją, kiti – pagal dvasinę būseną. Bet neabejotinai 
populiariausi – Meilės ir Šeimos angelai.

RAMYBĖ ANGELŲ KALVOJE
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Ekskursijos metu skambantys liudininkų pasakojimai 
jos dalyvius nukelia į magiškus tarpukario Kauno laikus

REKOMENDUOJAME. Nuo Angelų kalvos būtinai pažvelkite link Galvės ir kitų didžiųjų 

ežerų: vienoje tiesėje pamatysite Trakų salos pilį, kiek tolėliau – Švč. Mergelės Marijos 

apsilankymo bažnyčią, o už jos – Trakų stačiatikių Šv. Dievo Motinos gimimo cerkvę.

KAIP RASTI. Ji tėra 5 km 

nuo Trakų salos pilies. Iš 

Trakų važiuoti 107 keliu link 

Vievio ir už poros kilometrų 

sukti į 4722 kelią link 

Užutrakio dvaro, o dar už 

poros kilometrų pravažiuoti 

nuorodą į Užutrakio dvarą 

ir iš karto sukti kairėn – 

už kelių šimtų metrų jus 

pasitiks angelai. Taip pat 

greitai objektą pasieksite 

iš greitkelio Vilnius–Kaunas 

ties Rykantais pasukę 

į Trakus, 4722 kelią.

Angelų kalva tarp Vilniaus ir Trakų – 
tarsi gyva, ji visą laiką keičiaisi ir auga



BALTIJOS GINTARO EDUKACIJA 
RAUDONDVARYJE
KAUNO R.

Noras pažinti gintaro ir kitų fosilijų susiformavimą jus nuves į Raudondvario dvaro Menų 
inkubatorių. Čia rengiamos unikalios pasaulio pažinimo pamokos kitaip, t. y. įdomiai 
ir suprantamai. Valandos edukacinėje programoje „Žemės atmintis“ apžvelgiamas 
priešistorinis etapas nuo dinozaurų išnykimo prieš 60 mln. metų, gintaro formavimosi 
prieš 40–50 mln. metų iki šių dienų. Gintaras lyginamas su kitomis iškastinėmis fosilijomis, 
kad lengviau suprastume, kokie unikalūs gintaro inkliuzai, o gintarą galėtume vadinti laiko 
mašina. Čia tyrinėjamos nepaprastos gintaro savybės, atliekami eksperimentai, mokomasi 
atskirti Baltijos gintarą nuo padirbinių. Edukacijos kūrybinis iššūkis ir mažam, ir dideliam – 
pasigaminti sau ar draugui unikalią gintarinę draugystės apyrankę.

REKOMENDUOJAME. Programa tinkama visoms amžiaus grupėms (vienu metu 5–55 dalyviai), nes 

keičiama ir pritaikoma prie skirtingų interesų: su suaugusiaisiais rūpinamasi sveikata ir gurkšnojama gintarinė 

arbata, o mažiesiems – daugiau eksperimentų ir istorijų apie dinozaurus. 

VILNIUS

Simboliška, kad pirmasis pasaulyje tapytojo Samuelio Bako kūrybai skirtas muziejus 
2017 m. pabaigoje buvo atidarytas Vilniuje. JAV gyvenantis ir kuriantis dailininkas gimė 
Vilniuje, čia, Vilniaus gete, 1942 m. buvo surengta pirmoji devynmečio paroda. Pasaulyje 
žinomo menininko įkvėpimo šaltinis – Holokausto išgyvenimai, o vaikystės patirtys 
S. Bako kūriniuose virsta alegorijomis, kur Vilnių galima atpažinti ištuštėjusiose gatvėse 
ar skilusiuose arbatos puodeliuose. Po muziejaus sales lankytojus lydi virtualus gidas 
planšetiniuose kompiuteriuose, padedantis suprasti dailininko kūriniuose užšifruotus 
simbolius, ir S. Bako balso įrašas, kuriame tapytojas pasakoja apie vieną ar kitą paveikslą.

NAUJAUSIAS MUZIEJUS VILNIUJE
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Gintaras Raudondvario dvare – 
tai ne tik inkliuzai, bet ir unikalūs 
eskperimentai, ypač įdomūs vaikams

Naujausias Lietuvoje – Samuelio Bako muziejus – 
kviečia susipažinti su žinomo menininko kūryba

TAI ĮDOMU. Kurį laiką Vilnius bus vienintelė vieta pasaulyje, kur dailės mėgėjai galės išsamiai susipažinti 

su šio žymaus tapytojo kūryba. 2019 m. Samuelio Bako galeriją planuojama atidaryti Hjustono Holokausto 

muziejuje JAV, Teksaso valstijoje.



NERAGAUTI 
SKONIAI
NUO DVARŲ VIRTUVĖS IKI 
DUONOS KASDIENINĖS –  YRA  
KĄ PARAGAUTI,  YRA KO IŠMOKTI

Kas gali būti skaniau  
už ką tik sugautą žuvį?



ZYPLIŲ DVARO VIRTUVĖJE VĖL 
KVEPIA DIDIKŲ VALGIAIS
ŠAKIŲ R.

Viename jauniausių Lietuvoje, Šakių rajone, įkurtame Zyplių dvare, kurio istorija 
dar nesiekia 200 metų, galima ne tik pasipuošus skrybėle pasivaikščioti 
po puošnias 2012 m. renovuotų rūmų sales, bet ir paragauti patiekalų, 
kokius dvarų virtuvės meistrai – kuchmistrai patiekdavo kilmingųjų stalui.

Zyplių dvaro virtuvėje vėl sukasi gaspadinė ir jos „mergučės“, krosnyje 
spragsi ugnis, kur tuoj bus pašauta kepti kopūsto galva, rūkelnyčioje – senoje 
rūkykloje – rūkomi lašiniai ir dešros. Prie stalo atvykę svečiai sodinami pagal 
senąsias krašto tradicijas, o valgiai patiekiami užnešimais – kaip XIX a. 
dvaruose, kai į stalą kiekvienu užnešimu būdavo patiekiami skirtingi patiekalai, 
o vaišės užtrukdavo ne vieną valandą. 

Nors atliekant Zyplių dvaro rekonstrukciją kuchmistro receptų knyga 
nebuvo aptikta, dvaro virtuvėje gaminami autentiški patiekalai pagal XIX a. 
ir senesnių laikų receptus, išsaugotus istoriniuose šaltiniuose. Sezono metu 
Zyplių dvare galima paragauti vėžių sriubos, kuri verdama pagal netoliese 
esančio Ilguvos dvaro receptą, o kaip desertas siūloma „Baumkucheno 
šaltkošė“ – ledai su tradicinio šio krašto gardumyno šakočio trupiniais.

IŠBANDYKITE PATYS: smetoniškų blynų receptas. Šiame senoviniame recepte nenurodomas tikslus 

produktų kiekis, nes seniau šeimininkės iš akies tešlos užmaišydavo tiek, kad blynų užtektų visai šeimynai. 

Kelias saujas kvietinių rupaus malimo miltų užpilti šaltu nevirintu vandeniu. Palaikyti kelias minutes (kad išbrinktų 

sėlenėlės). Dėti žiupsnelį druskos, žiupsnelį cukraus, kiaušinį ir įpilti alaus. Blynų tešla turi būti kaip bulvinių blynų 

tarkiai. Kepama kiaulienos taukuose. Iškepti blynai dedami į molinį indą ir užpilami spirgučiais, patroškinami 

krosnyje, kol padengiamas stalas šeimynai.

ZARASŲ R.

Šlyninkos kaime ant Nikajos upės kranto stovintis malūnas unikalus tuo, kad jis iki šių dienų 
atlieka malūno funkciją. Šiandien Šlyninkos malūnas, kurio girnas suka ne upės vanduo kaip 
prieš keletą šimtmečių, bet elektra, mala miltus iš apylinkių laukuose ūkininkų išaugintų grūdų. 

Daugiau kaip prieš dešimtmetį gyventi į tėviškę grįžusi Regina su savo vyru Stasiu nutarė 
atgaivinti malūną, kuriame išliko visa senovinė įranga ir net senovinis XIX a. šveicariškas 
grūdų valcavimo aparatas su porceliano volais. Kadaise Šlyninkos malūno malūnininku dirbo 
Reginos tėvas, šiandien malūnininko pareigas eina ponas Stasys, o ponia Regina iš ekologiškų 
miltų kepa duoną, gamina duonos girą, ant žarijų kepa smetoniškus blynus iš tautiniu paveldu 
pripažintų razavų miltų, jais vaišina čia užsukančius svečius.

Šių kviečių miltų ponia Regina susimala pati rankinėmis senovinėmis girnomis, tada juos 
nusijoja ir ruošia tešlą blynams, kuriuos kepa krosnyje ant žarijų.

MALŪNAS, KUR IKI ŠIOL MALAMI 
MILTAI, KEPAMA DUONA IR BLYNAI
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Šlyninkos malūne kepama duona

TAI ĮDOMU. Daugeliui 

patiekalų dvaruose būdavo 

naudojamas alkoholis, todėl 

nereikėtų nustebti, kad 

Zyplių dvaro kuchmistrai 

šlakeliu naminukės gardina 

kiaušinių košę, verda 

tamsaus alaus sriubą su 

jautiena, obuolių vyne su 

krienais troškina kiaulienos 

karką ar lauže ant kopūsto 

lapo kepa karpį su midumi 

ir sūdytomis citrinomis. 

Zypių dvaras kviečia 
paragauti didikų virtuvės



GURMANIŠKOS KELIONĖS 
BIRŠTONE
BIRŠTONAS

Atgaivinti kūną ir sielą Birštone galima įvairiai – lepinantis sanatorijose, SPA 
centruose, aktyviai ilsintis nuostabioje gamtoje arba... išsirengus į gurmanišką 
kelionę. Naujausia Birštono virtuvės šefų iniciatyva – Birštono kulinarinis 
žemėlapis – kurorto svečiams siūlo keliauti ir po istoriją, ir šiuolaikinių skonių 
vandenynu.

Nuo patiekalų, kuriuos pagaminti įkvėpė kunigaikščio Vytauto medžioklės 
Žvėrinčiaus miške, ar garsiųjų Nemuno šamų, iki sezoninių, kas kelias savaites 
atnaujinamų meniu, kur patiekalams gaminti šefai naudoja tik vietinių ūkininkų 
užaugintas daržoves bei miško gėrybes. Nuo „žaliojo maisto“ iki pasaulio 
šalių virtuvių degustacinių meniu – Birštono restoranų šefai kviečia panerti į 
nuostabių skonių pasaulį ir kartu išgirsti įdomius pasakojimus apie patiekalus, 
jų gamybos paslaptis ir, kartu, kurorto istoriją.

ĮTRAUKITE Į KALENDORIŲ. Žiobrinių šventės kasmet rengiamos balandžio–gegužės 

savaitgaliais panemunės miestuose (Jurbarke, Kriūkuose) ir Nidoje.

TAI ĮDOMU:  

keliauti po gurmanišką 

Birštono kurortą galima 

su leidiniu „Birštono 

kulinarinis žemėlapis“, 

kuriame matysite patiekalų 

nuotraukas su pavadinimais 

ir rasite maitinimo vietas.

PANEMUNĖ IR KURŠIŲ NERIJA

Kai vėlyvą pavasarį žiobriai iš Baltijos jūros imdavo plaukti neršti upėmis 
aukštyn, žvejai susirinkdavo aptarti besibaigiančio žūklės sezono ir susėdę 
prie laužo kepdavo ant vytelių pamautus žiobrius. Tokios žvejų šventės 
su prigijusiu Žiobrinių pavadinimu tarpukariu buvo švenčiamos daugelyje 
miestelių palei Nemuną.

Gausiai ir linksmai Žiobrinės būdavo švenčiamos Palankinės kaime 
(Šakių r.), kur šios šventės tradicijos gyvavo iki pat Antrojo pasaulinio karo. 
Jurbarke taip pat būdavo rengiami įspūdingi Žiobrinių šventės karnavalai, 
būdavo renkama ir žiobrių karalienė.

Po dešimtmečių pertraukos Žiobrinių šventės tradicijos vėl atgaivintos 
panemunės miesteliuose ir Kuršių nerijoje. Kiekviename mieste siūlomos 
skirtingos linksmybės svečiams, tačiau svarbiausias šventės akcentas – 
žiobrių kepimas ant laužo pagal seną žvejų receptą. Nuvalytos žuvies šonai 
aštriu peiliu šiek tiek įpjaunami, apibarstomi druska ir prismaigstomi svogūnų. 
Ant vytelių pamautos žuvys įsmeigiamos į žemę aplink baigiantį degti laužą. 
Taip ant žarijų žuvys kepamos 2–3 valandas.

ŽIOBRINIŲ ŠVENTĖS 
TRADICIJOS ATGAIVINTOS 
PANEMUNĖJE IR NIDOJE
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Virtuvės šefai Birštone kviečia į kelionę laiku

SKONIS. Žiobrio 

skonis labai stiprus ir 

charakteringas. Tai jūrų 

žuvis, pasižyminti dideliu 

kiekiu riebalų, kurie ir 

suteikia žiobriui didžiausią 

dalį unikalaus skonio.

Tradiciškai žiobriai kepami pamauti ant 
vytelių aplink baigiantį degti laužą



MEDAUS SLĖNYJE GALIMA 
PARAGAUTI 10 RŪŠIŲ MEDAUS
JURBARKO R.

Vasarą į Šilinės kaimą pas bitininką Ovidijų Jasinską užsukantys svečiai 
negalėdavo atsistebėti medaus kvapu, tvyrančiu ūkininko sodyboje, ir pavadino 
šį gražų panemunės lopinėlį Medaus slėniu. Tokiu vardu bitininkas pavadino 
ir savo rankomis įkurtą kempingą. Į jį paragauti kulinariniu paveldu pripažinto 
medaus, kurį bitės suneša iš aplinkinių pievų, laukų ir miškų, atvyksta svečių iš 
Lietuvos ir užsienio kraštų.

Ovidijus visais metų laikais rengia edukacines medaus degustacijas, per 
kurias siūlo paragauti apie 10 skirtingų rūšių medaus, čia kepto meduolio ir 
vietoje pagaminto midaus.

Bitininko sodyboje kasmet bitės suneša apie 2 tonas medaus priklausomai 
nuo to, kokie būna metai: sausi, lietingi, karšti ir pan. 

Panemunės regioniniame parke Ovidijus laiko 70 bičių šeimų. Bitininkas 
kruopščiai prižiūri, iš kokių augalų bitės renka nektarą; pasibaigus vienų 
augalų žydėjimui, surinktą medų skuba iškopti, kad svečiams galėtų pasiūlyti 
paragauti išskirtinio, monoflorinio – iš vienos augalų rūšies sunešto – medaus. 

Čia galima paragauti medaus, surinkto iš pavasarį žydinčių sodų, klevų ir 
karklų, rapsų bei garstyčių, aviečių, grikių, dobilų, liepų. Ypatingomis savybėmis 
pasižymi medus iš kvapniomis kekėmis žydinčių robinijų (žmonės jas klaidingai 
vadina akacijomis), kuriomis buvo apsodintas šioje vietoje anksčiau stovėjęs 
Kliūčiko dvaras. Robinijų medus itin saldus ir pasižymi šviesia spalva ir savitu 
aromatu.

IŠBANDYKITE PATYS: 
virtinukai su varške  
ir peletrūnais.

TEŠLAI:

  750 g kvietinių miltų, 

  žiupsnelis druskos, 

  1,5 stiklinės vandens,

  2 šaukštai aliejaus.

ĮDARUI: 

  500 g varškės, 

  1 kiaušinis, 

  1 šaukštelis džiovintų 

peletrūnų, 

  žiupsnelis cukraus,

  žiupsnelis druskos.

Į varškę įmušame kiaušinį, 

įberiame peletrūnų, druskos 

ir gerai išmaišome. Iš 

miltų, vandens ir druskos 

suminkome tešlą. Rankomis 

padarome plonus apskritus 

paplotėlius. Į vidurį dedame 

paruošto įdaro, lenkiame 

pusiau, o kraštus užraitome. 

Verdame 8–10 min. 

Patiekiame su spirgučių 

ir grietinės padažu.

KĖDAINIŲ R.

Ar kada ragavote koldūnų su šamo mėsa? O virtinių su šokoladu? Jei ne – 
vertėtų apsilankyti Kėdainių krašte.

Prie kelio, vedančio iš Kėdainių į Krekenavą, įsikūrusioje kavinėje galima 
paragauti ne tik tradicinių Kėdainių krašto virtinių su varške ir peletrūnais, bet 
dar 16 rūšių rankų darbo koldūnų. Nedidelio viešbučio ir kavinės savininkė 
Daiva Gronskienė prieš pusantrų metų atnaujino savo kavinės meniu ir nutarė 
lankytojams nebesiūlyti pabodusių patiekalų, o patiekti tai, ką visi mėgsta 
valgyti, bet patys gaminti namie tingi ar neturi laiko.

Vienintelėje tokioje kavinėje Lietuvoje gaminami rankų darbo virtiniai iš trijų 
rūšių miltų ir su 17 skirtingų įdarų. Be tradicinių virtinių su varške, vištiena ar 
kiauliena, čia galima paragauti ypatingo skonio tamsių koldūnų iš viso grūdo miltų 
su elniena, kurie verdami baravykų nuovire ir patiekiami su kartu virusių grybų 
padažu. Kiti šios kavinės ypatingi virtiniai – su šamo mėsa, patiekiami su sviestu. 
Čia taip pat galima paragauti Kėdainių krašto virtinių su virtomis bulvėmis, 
žemaitiškų – su bulvių tarkiais, taip pat koldūnų, įdarytų ančių kepenėlėmis, arba 
virtinių su trijų sūrių ir alyvuogių įdaru, patiekiamų su sojų padažu.

Kaip desertas ponios Daivos kavinėje siūlomi virtiniai, pagardinti vanilės 
padažu ar ledais ir įdaryti mėlynėmis, braškėmis, šokoladu.

Į Sirutiškio miestelį žmonės atvažiuoja ne tik paragauti rankų darbo 
virtinukų, bet ir išmokti patys juos gaminti. Kavinės šeimininkės rengia 
pamokas suaugusiesiems ir vaikams. O tie, kurie per vieną apsilankymą 
nepajėgia paragauti visų kavinėje siūlomų virtinių rūšių, gali čia įsigyti šaldytų 
virtinių ir parsivežti namo. Beje, namiškių lauktuvėms kavinėje galima nusipirkti 
vietoje kepamų skruzdėlynų, ne tik tradicinių, bet ir su šokoladu, aitriosiomis 
paprikomis, špinatais, pomidorais ir sūriu bei šio krašto amatininkų pagamintų 
dirbinių iš lino, nėrinių, veltinio ar odos.

Į KĖDAINIUS –  
RAGAUTI VIRTINUKŲ
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Rankų darbo virtiniai gali 
būti neįprasti – su šerniena 

ar ančių kepenėlėmis

TAI NAUDINGA. 
Medus savo geriausias 

savybes išlaiko 

ne aukštesnėje 

nei 20–25 laipsnių 

temperatūroje ir turėtų būti 

suvartojamas per 18 mėn., 

o pastovioje 10 laipsnių 

temperatūroje medus 

naudingąsias savybes gali 

išlaikyti net 30 metų. 



SŪRIO KELIO PRADŽIA – 
ROKIŠKIO DVARE
ROKIŠKIS

Nuo senų laikų Rokiškio krašto šeimininkės iš pieno gamindavo įvairius pieno 
produktus: sviestą, varškę ir sūrius. Dažniausiai būdavo gaminamas rūgštaus 
pieno sūris, į kurį šeimininkės įmaišydavo vieną kitą šaukštą grietinės, įberdavo 
kmynų, tačiau šventėms ruošiami sūriai pasižymėjo ypatingu skoniu. Į juos 
šeimininkės įmaišydavo kiaušinių, saldaus pieno, aguonų, razinų ar džiovintų 
žolelių. Šiam sūriui, kuris būdavo gaminamas ir vestuvėms, prigijo svočios sūrio 
pavadinimas.

Brandinti, fermentiniai sūriai dėl sudėtingesnės gamybos technologijos 
Lietuvos kaimuose būdavo gaminami retai. Pažangios pieno produktų 
gamybos kelias prasidėjo Lietuvos didikų Tyzenhauzų giminei priklausiusiame 
Rokiškio dvare.

Išlikę šaltiniai liudija, kad Rokiškio dvare 1925 m. pradėjo veikti pieninė. 
Pirmieji pirkėjai – turtingi miestiečiai, čia jie galėjo nusipirkti pieno ir ledų. 

Paragauti lig šiol Rokiškio vardą garsinančių įvairių sūrių, susipažinti su 
senais sūrių, ledų gamybos, pieno rauginimo, sviesto mušimo rakandais 
ir papročiais galima Rokiškio dvare veikiančiame krašto muziejuje, kuris 
lankytojams rengia edukacinę-pažintinę programą ir degustaciją „Sūrio kelias“. 

IŠBANDYKITE PATYS: 
svočios sūris.
Šis sūris skirtas vestuvių 

stalui ar šventėms. Sūrio 

sudėtinės dalys: saldus 

pienas, rūgštus pienas, 

varškė, kiaušiniai, kmynai. 

Gaminimo eiga: pakaitinti 

gerai suraugintą pieną, 

atskirti varškę, į ją įmušti 

kiaušinių, išmaišyti ir supilti į 

užvirusį saldų pieną, taip pat 

supilti rūgštų pieną, įberti 

kmynų ir kaitinti, kol išsiskirs 

išrūgos, tada truputį 

paaušinti, atskirti išrūgas ir 

supylus į sūrmaišį paslėgti.

VILNIUS

Sakoma, kad norint pažinti šalį ir jos žmones, pirmiausiai reikia apsilankyti turguje. Tad 
nieko nuostabaus, jog Vilniaus turizmo informacijos centras pradėjo rengti eksursijas į 
seniausią iki šiol veikiantį sostinės Halės turgų. Juk tai vieta, kur istorija susilieja su
šiuolaikinėmis maisto madomis, o žmonės, kaip ir prieš šimtus metų,  renkasi ne tik
apsipirkti, bet ir pabendrauti.

Šiandien Halės turgus – itin populiari vieta: čia kuriasi verslininkai, turintys originalių 
idėjų, prekiaujantys vietinės gamybos, ekologiškais, unikalios receptūros maisto 
produktais. Nuo sulčių baro, kur pamėgo rinktis Vilniaus ispanų bendruomenė iki Niujorko 
stiliaus beigelių, nuo didžiausio šalyje Lietuvos ūkininkų rankų darbo sūrių asortimento iki 
kaimišku dūmu kvepiančių lašinukų, nuo didkepsnių iki barbekiu kepsnių – Halės turguje 
kiekvienas atras, kas skanu ar įdomu. O svarbiausia, pajus autentišką Vilniaus dvasią.

SKONIŲ JŪRA HALĖS 
TURGAVIETĖJE
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Brandintų sūrių kelias Lietuvoje 
prasidėjo Tyzenhauzų dvare Rokiškyje

TAI ĮDOMU! Turgus atsidūrė po stogu ir įgavo šiuolaikinį pavidalą 1906 m. – kaip tik tuo metu Europoje 

dygte dygo metalinių konstrukcijų pastatai: tiltai, bokštai, geležinkelio stotys. Mūsų Halė – garsiųjų Krokuvos, 

Budapešto turgų giminaitė ir bendraamžė. Ji laikosi ant panašaus metalinio karkaso kaip Eifelio bokštas.  

O jis stovi jau daugiau nei 100 metų, kaip ir Halės turgus.

Halės turguje istorija susilieja su 
šiuolaikinėmis maisto madomis



DZŪKIJOS KRAŠTO TRADICINIAI 
GRIKIŲ VALGIAI
VARĖNOS R.

Nederlingą Dzūkijos kraštą gamta apdovanojo pušynais, kuriuos juosia upės Nemunas, Neris, 
Merkys ir daugybė kitų. Todėl nenuostabu, kad miško gėrybės – grybai bei uogos – ir upėse 
pagautos žuvys nuo seno dominuoja šio regiono nacionalinėje virtuvėje. Ir nors smėlingoje, 
skurdžioje žemėje sunkiai dera javai, išskyrus dirvai nereiklius grikius, dzūkų moterų išmonė 
kepant duoną ir pyragus pranoko kitų Lietuvos kraštų šeimininkių. 

Dzūkijoje moterys duonai ir daugeliui kitų kepinių kepti naudodavo grikių miltus. Keliaujant po 
Dainavos kraštą dar galima aptikti sodybų, kur kepami grikių miltų blynai, saldi Velykų apeiginė 
grikinė boba ir grikinė babka su spirgais. Iš grikių miltų (maltų su visais lukštais), sumaišytų su 
raugintu pienu, dzūkai gamindavosi ir būzelę. Toks kokteilis, kurį dabar galima būtų pavadinti 
glotnučiu, suteikdavo jėgų prieš išeinant į mišką grybauti.

Grikius Dzūkijoje ir šiandien augina ne tik stambesni ūkininkai, nedideli grikių ploteliai vis dar 
žydi ir prie senų sodybų. Dzūkai tikėdavo, kad sauja grikių kišenėje ar namų kertėje pažertos 
kruopos atneša sėkmę.

Susipažinti su senomis dzūkų virtuvės tradicijomis, paragauti ir patiems pamėginti pasigaminti 
patiekalų pagal senovinius krašto receptus galima Mielupio miške, ant Merkio kranto įsikūrusioje 
Mačionių sodyboje, ir Rūtos Sakalienės etnografinėje sodyboje Marcinkonyse. 

Šių sodybų šeimininkės kepa tautiniu paveldu pripažintą grikinę babką, grikinius blynus bei 
kitus tradicinius dzūkų valgius ir svečiams rengia edukacines pamokėles. 

Mačionių sodyboje svečiai gali patys pamėginti pjautuvais nuimti derlių (rugsėjo–spalio mėn.) 
ir iškulti grikius spragilais (balandžio–lapkričio mėn.), rankinėmis girnomis susimalti miltų ir iš jų 
paruošti tešlą grikiniams blynams, kurie kepami krosnyje ant ugnies ir patiekiami su voveraičių, 
kurias dzūkai vadina lepeškomis, padažu.

ŽEMAITIJA IR AUKŠTAITIJA

Kulinarinio paveldo maršrutas „Pieno kelias“ turistiniame Lietuvos žemėlapyje 
atsirado visai neseniai – prieš keletą metų. Žemaitijos ir Aukštaitijos 
ūkininkams atvėrus duris į savo sodybas ir ūkius, lankytojai gali iš arti 
pamatyti, kaip iš lankose ganomų karvių, avių ar ožkų pieno gimsta įvairūs 
gardėsiai: sviestas, sūriai, jogurtai, naminiai ledai, žemaitiškas kastinys.

Pieno kelyje šiuo metu – daugiau kaip 30 stotelių Telšių, Plungės, Rietavo 
ir Kupiškio krašto ekologiniuose ūkiuose ir kaimo turizmo sodybose. Vienose 
galima įsigyti šviežiai vietoje pagamintų pieno produktų, kituose – susipažinti su 
ūkininkavimo ir gamybos procesais, trečiuose – palepinti gomurį vietinių pieno 
produktų degustacijoje ar net pasimėgauti pirtimi su pieno produktais. 

Kiekviename krašte keliautojų laukia vis nauji įspūdžiai ir pažintis su gražiais, 
turtingą istoriją turinčiais miesteliais.

PIENO KELIAS: LĖTOMS, 
GURMANIŠKOMS KELIONĖMS
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Rietavo savivaldybėje įsikūrusiame Jusių ekologiniame 
ūkyje pieno produktai gaminami  ir iš ožkų pieno

TAI NAUDINGA. Pieno 

kelyje esantys ūkiai įsikūrę 

šalia gražių žemaičių 

miestų ir miestelių: Varnių, 

Platelių, Plungės, Žemaičių 

Kalvarijos, Rietavo, Luokės, 

Žarėnų, Telšių. Tad 

kulinarines keliones galima 

suderinti su kultūriniais, 

pažintiniais krašto keliais.

Dzūkijoje, kur sudėtinga auginti įprastus 
javus, pyragams ir net duonai neretai 
būdavo naudojami grikiai



ALAUS KELIU – PER ŠIAURĖS 
IR VIDURIO LIETUVĄ
AUKŠTAITIJA

Alus Lietuvoje gaminamas nuo XI a. Pirmosios alaus daryklos kūrėsi 
vienuolynuose, vėliau, XIX a., jų turėjo beveik visi Aukštaitijos dvarai. Iš 
Vokietijos dvarininkai atsigabeno modernios technikos ir kai kurias alaus rūšis 
ėmė vadinti vokiškų žemių vardais, pavyzdžiui, Bavarijos alumi. 

Susipažinti su Lietuvos tautiniu paveldu laikomo alaus gaminimo tradicijomis 
galima keliaujant po Aukštaitijos Biržų, Pasvalio, Pakruojo regionus. Biržai 
laikomi aludarių sostine, čia veikia seniausia alaus darykla, įkurta 1689 m. 
pagal Liudvikos Karolinos Radvilaitės instrukciją. Šią daryklą iš Radvilų 
perėmęs grafas Tiškevičius už bavarišką alų sulaukė apdovanojimų net 
Vokietijoje. Keliaujat nuo Biržų link Pasvalio, Panevėžio ir Pakruojo alaus kelias 
tampa labai vingiuotas, nes pakeliui išsimėtę labai daug mažų alaus daryklų, 
kurios didžiuojasi gyvo alaus tradicijomis. Nepasterizuotas, nefiltruotas alus 
gaminamas nedideliais kiekiais, nes jo suvartojimo terminas – iki 20 dienų. 
Gyvo alaus galima paragauti Ustukių alaus darykloje, Piniavoje (Panevėžio r.), 
kur gaminamas laukinių aviečių ir raudonųjų dobilų alus, pripažintas kultūriniu 
paveldu ir Jovarų kaime, Pakruojo r. Pastarajame tautiniu paveldu pripažintą 
alų gamina Aldona Udrienė – viena iš nedaugelio moterų, perėmusi aludarystės 
tradicijas ir patirtį iš senelio.

ROKIŠKIO R.

Prieš daugiau kaip 500 m. vokiečių riteris Berndtas Kersenbrockas sėdo į karietą ir iš Vokietijos 
atvyko apžiūrėti jam feodo (leno) teisėmis paskirtos žemės valdos Ilzenberge, Livonijos ordino 
pakraštyje, už 38 kilometrų į pietvakarius nuo Jekabpilio. Taip šiame gražiame Rokiškio rajono 
kampelyje ant Ilgio ežero kranto iškilo dvaras. Neseniai jis buvo naujų šeimininkų renovuotas ir 
garsėja biodinaminiu ūkiu.

Biodinaminis ūkininkavimas laikomas aukščiausia ekologijos pakopa – auginant derlių ir 
gyvulius nenaudojami jokie cheminiai preparatai, trąšos, modifikuoti organizmai ar antibiotikai. 
Ūkyje žemė tręšiama tik mėšlu, mulčiu, kompostu, o sėjant įvairius augalus paisoma jų 
suderinamumo ir sėjomainos, be to, čia siekiama auginti tik Lietuvos kraštui būdingas kultūras. 

Ilzenbergo ūkyje, puoselėjančiame uždaro rato – žemė, augalas, gyvūnas ir žmogus – 
ūkininkavimo tradicijas, galima paragauti ir įsigyti įvairių maisto produktų: miltų, mėsos, sūrių, 
medaus, įvairių kepinių, uogų, vaisių ir daržovių, taip pat raugintų, džiovintų ir rūkytų gėrybių.

Ilzenbergo dvaro lankytojams rengiamos pažintinės ekskursijos su degustacijomis, per 
kurias galima ne tik susipažinti su dvaro istorija, pasigrožėti gamta, bet ir paragauti čia 
užaugintų gėrybių.

BIODINAMINIO MAISTO PASLAPTIS
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Alaus kelias veda per šiaurinę Aukštaitiją – 
Biržų, Pasvalio, Pakruojo regionus

Ilzenbergo dvaras yra vienintelis 
Lietuvoje biodinaminis ūkis

TAI ĮDOMU. Alaus 

gamybos technologijos 

buvo nuolat tobulinamos, 

tačiau šis gėrimas, žinomas 

nuo šumerų laikų, vis 

tebegaminamas iš tų pačių 

4 komponentų: vandens, 

salyklo, mielių ir apynių.



VIETA KAUNE, KUR SPURGOMIS 
KVEPIA JAU 40 METŲ
KAUNAS

Ne viena Kauno gyventojų karta galėtų pasakyti, kokia įstaiga veikia Laisvės alėjoje 
84-uoju numeriu pažymėtame name. Daugiau kaip 40 metų ši vieta kvepia spurgomis. 

Kauno širdyje veikiančioje spurginėje galima pajusti 7–8 dešimtmečio dvasią, tarsi 
būtų sustojęs laikas: čia per ilgus dešimtmečius beveik nepakito nei kavinės interjeras, 
nei kepamų pyragėlių receptūra. Išgerti kavos ir pavalgyti karštų spurgų su marmeladu, 
varške, bandelių su kopūstais ar grybais čia užsuka ir studentai, ir miesto svečiai, anūkus 
čia atsiveda seneliai, kuriems ši vieta kelia nostalgiškus prisiminimus. 

Dauguma spurgų šioje kavinukėje kepama pagal 40 metų senumo receptus ir 
patiekiama lankytojams tiesiai iš keptuvės. Spurgos ir bandelės čia gaminamos tik iš 
natūralių produktų, nenaudojami maisto pakaitalai, todėl kepiniai išlaikė tokį skonį, kokį 
prisimena vyresnės kartos lankytojai. Dažnas miesto svečias iš tolimų kraštų, užsukęs 
į Kauno legenda tapusią spurginę, iškeliauja nešinas lauktuvėmis namiškiams.

ŠIAULIŲ R.

Vienas seniausių Lietuvoje nuo XV a. žinomas Kurtuvėnų dvaras su išlikusiu 
barokiniu svirnu, senais žuvininkystės tvenkiniais – ištisas Žemaitijos krašto 
paveldo lobynas, išsaugojęs unikalų gamtos grožį ir krašto tradicijas. 
Kurtuvėnų kaimelis, kuriame susikerta keliai, vedantys gilyn į Žemaitiją ir 
Rygą, rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1498 m., kai bajoras Mikalojus 
Jaugėlavičius (Jawgielowicz) bažnyčiai padovanojo kaimą su 6 gyventojais.

Kurtuvėnų dvarą bėgant amžiams valdė skirtingi savininkai: trys Nagurskių 
kartos, kurioms šeimininkaujant dvaras plėtėsi ir suklestėjo, vėliau – Pliateriai. 
Šie dvaro medinius pastatus pakeitė mūriniais ir įkūrė didžiausią Lietuvoje 
žuvininkystės ūkį. Du dideli vandens telkiniai, kuriuose auginamos žuvys buvo 
tiekiamos ne tik į dvarininkų stalą, bet ir buvo svarbiausias dvaro pajamų 
šaltinis, iki šiol vadinami grafų giminės vardais.

Paragauti šiuose tvenkiniuose sužvejotų karpių ir kitų tradicinių Žemaitijos 
kulinarinio paveldo patiekalų galima Kurtuvėnų miestelio smuklėje. Čia 
kepamas karpis su obuoliais gurmanų laikomas tikru delikatesu. 

Taip pat rekomenduojama paragauti brandintos mėsos kepsnių.

KURTUVĖNŲ DVARE – BRANDINTA 
MĖSA IR IŠSKIRTINIS KARPIS
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Senoji spurginė Kauno Laisvės 
alėjoje veikia jau 40 metų

IŠBANDYKITE PATYS: 
karpis „Kaip dvare“.

Smuklės šeimininkė karpį 

prieš kepdama įtrina 

žolelėmis – čiobreliais, 

raudonėliais ir kitais 

paslaptyje laikomais 

prieskoniais – ir mažiausiai 

3 valandas marinuoja. 

Prieš pašaudama į krosnį, 

žuvį įdaro obuoliais. 

1,5–3 kg karpis kepa apie 

pusantros valandos.

Kurtuvėnų dvaras garsėja puikiai 
išsilaikiusiu svirnu ir … gurmaniška virtuve



LIETUVOS TOTORIŲ ISTORIJOS 
ŠIMTMEČIAI SLYPI NE TIK ŠIMTALAPYJE
TRAKŲ R.  IR  ALYTAUS R.

Šventinis pyragas, įdarytas aguonomis ir razinomis, vadinamas šimtalapiu, 
tapo Dzūkijos krašto kulinariniu paveldu. Tačiau šio skanėsto receptas, kaip ir 
agurkai, svogūnai ir daržininkystė, į Lietuvą atkeliavo su totoriais prieš daugiau 
kaip 600 metų.

Ypatingoms šventėms, pvz., Ramadan Bairam, kuri švenčiama pasibaigus 
ramadanui (30 dienų pasninkui), ar vestuvėms totoriai kepa ypatingą pyragą – 
šimtalapį. Šio pyrago gaminimas gali užtrukti net penkias valandas. Pyrago 
tešla ilgai minkoma, kol tampa tampri, tada padalijama į 5–6 dalis, plonai 
iškočiojama, ištempiama, kol tampa permatoma. Tešlos lakštai, ištepami lydytu 
sviestu, dedami vienas ant kito, tada uždedamas su cukrumi sumaišytas 
aguonų ir razinų įdaras, susukama į ilgą ritinį ir kepama apskritoje formoje 
malkomis iškūrentoje krosnyje. Pyragas, forma primenantis sraigės kiautą, gali 
sverti net 3 kg. Totoriai tokį pyragą kepa ir su kapotos mėsos, obuolių arba 
džiovintų slyvų įdaru.

Susipažinti su totorių kulinariniu paveldu, užsisakyti šimtalapio ir kitų 
tradicinių patiekalų degustacijas galima Raižių totorių bendruomenės 
namuose, Nemėžio kaime (Nemėžio totorių bendruomenėje), ar 
Keturiasdešimties Totorių kaime, kurio totorių bendruomenė rengia 
gastronomines keliones į savo nacionalinę virtuvę.

VILNIUS IR UKMERGĖ

Šiaurės Jeruzale vadinamas Vilnius buvo svarbus žydų bendruomenės kultūros centras, 
tačiau Lietuvoje buvo nemaža miestelių – štetlų (jidiš kalba „štetl“ – miestelis), kur žydai 
sudarė pusę, o neretai ir gerokai daugiau gyventojų. Gausios žydų bendruomenės, 
kurios kūrė miestus ir jų gyvenimą, plėtojo amatus, steigė bankus, mokyklas, viešbučius 
ir restoranus, gyvavo Jonavoje, Kėdainiuose, Šakiuose, Žagarėje, Ukmergėje, Kaune, 
Kretingoje, Pasvalyje ir kt.

Per šabą (kassavaitinė šventė, trunkanti nuo penktadienio saulėlydžio iki šeštadienio 
vakaro) žydų namuose ruošiamas šventinis stalas, kurio svarbiausi patiekalai – chala 
(pynutės formos balta duona) ir įdaryta žuvis (gefilte fiš). Kai kurie žydiški patiekalai, 
pavyzdžiui, silkės užkandžiai ar bulviniai blynai, tapo tradiciniai ir ant lietuvių stalo.

Kaip šabui kepama tradicinė duona, galima pamatyti ir išmokti kasmet spalio pabaigoje 
rengiamoje chalų kepimo šventėje Litvakų kultūros ir meno centre Vilniuje.

Paragauti žydiškų patiekalų galima vos keliose vietose Vilniuje ir Ukmergėje. Vienintelė 
košerinio maisto kavinė, kurioje ruošiamas maistas laikantis senų tradicijų, yra Vilniuje. Čia 
gaminami šabui skirti patiekalai ir galima paskanauti gefilte fiš (įdaryto karpio), naminio 
humuso, pagaminto iš trintų avinžirnių, forshmak – tradicinio silkės užkandžio, baklažanų 
užtepėlės hacilim.

Žydiškų patiekalų galima paragauti ir Ukmergėje, viename čia veikiančių viešbučių-
restoranų, o košerinių saldumynų ir beigelių (riestainių), kuriuos perpjovus pusiau daromi 
sumuštiniai su įvairiais priedais, paskanauti galima Vilniuje esančioje specializuotoje 
krautuvėlėje Halės turguje.

ŽYDŲ VIRTUVĖS ATGIMIMAS – 
VILNIUJE IR UKMERGĖJE
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Vilniuje vėl kepami daugelio 
pamėgti beigeliai 

TAI ĮDOMU. Lietuvoje 

didžiausios totorių 

bendruomenės Vytauto 

Didžiojo kvietimu kūrėsi 

Vilniaus krašte, Trakuose, 

Nemėžyje, Butrimonių 

valsčiaus kaimuose: 

Raižiuose, Adamonyse, 

Čeraučiznoje (dabar Kerų k.), 

Bazoruose, Vaikutiškėse, 

Trakininkuose, Žadiškėse. 

Totoriai garsėjo ne tik kaip 

narsūs ir sumanūs kariai, 

gabūs odininkai, bet ir 

geri daržininkai – įsikūrę 

Lietuvoje, jie augino lietuvių 

egzotiškomis laikytas 

daržoves: baklažanus, 

agurkus, ropes.

Savo forma sraigės kiautą primenantis 
šimtalapis gali sverti iki 3 kilogramų



Į CIJONŲ KAIMĄ – IEŠKOTI LAIMĖS 
PAUKŠTĖS IR RAGAUTI KIAUŠINIENĖS
IGNALINOS R.

Cijonų kaimą, kurį supa Ignalinos regioninio parko pelkynai, senovėje garsino 
čia įkurta viena pirmųjų Lietuvoje Karališkoji balų rūdos liejykla. Šiandien 
Linkmenų seniūnijoje esantį Cijonų kaimelį, turintį vos 10 gyventojų, garsina 
ne kalvystė, o paukščiai. Čia važiuojantys žmonės dažnai ieško ne Cijonų, bet 
Paukščių kaimo. Tokį pavadinimą prosenelių sodybai, į kurią sugrįžo gyventi 
prieš daugiau kaip 10 metų, davė jos šeimininkai Laima ir Rimantas Rakauskai, 
nutarę čia įkurti teminį paukščių parką.

Paukščių kaimo vienkiemyje klega keli šimtai įvairiausių naminių ir egzotiškų 
paukščių: žąsų, ančių, vištų, putpelių, fazanų ir net stručių. Sodyboje galima 
išvysti ir gausų būrį kitų naminių gyvūnų: ožkų, kurios smalsiai sekioja 
lankytojus, alpakų ir asiliukų.

Apie savo augintinius šeimininkė pasakoja lankytojams didžiuliame sodybos 
kieme susuktame laimės paukštės lizde, kuriame telpa net 50 žmonių. Per 
keletą valandų trunkančią edukacinę programą Paukščių kaimo sodyboje 
galima išmokti rašyti žąsies plunksna, paragauti ant laužo didelėje keptuvėje 
keptos kiaušinienės iš įvairių paukščių kiaušinių arba keptų putpelių.

ĮSITRAUKITE Į 
KALENDORIŲ. 
Lankantis sodyboje 

prieš Velykas šeimininkė 

pasidalins kiaušinių 

dažymo paslaptimis.

ZARASŲ R.

Netoli Salako miestelio, Zarasų rajone, įsikūrusioje sodyboje galima išvysti 
kiek neįprastą Lietuvoje vaizdą – kaip šiltadaržius primenančiose veisyklose 
auginamos sraigės ir kaip iš jų gaminami prancūzų virtuvės delikatesai. Sraigių 
ūkį, kuriame šiandien veikia moderni sraigių veisykla ir per sezoną perdirbama 
apie 3 tonas sraigių, 2012 m. įkūrė Natalija Pronckienė ir Saulina Jegelevičienė. 

Ūkyje auginamos helix aspersa maxima sraigės, kurios užauga per 6–7 
mėn. Sraigės šeriamos daržovėmis, žolėmis, grūdų mišiniais, todėl jų mėsa 
pasižymi švelnesniu skoniu ir yra minkštesnė. Sodybos virtuvėje pirmiausia 
buvo imta ruošti burgundiškas sraiges. Šio recepto komponentai: sraigių 
mėsa, sviestas, krapai, česnakai, druska. Norint ant stalo patiekti maloniai 
kvepiantį burgundišką patiekalą, laukia ilgas ir atsakingas gamybos procesas. 
Išimtos iš kiautelių sraigės atidžiai plaunamos ir verdamos užpilant šiek tiek 
vyno. Taip paruoštos sraigės dedamos į labai kruopščiai atrinktus, išplautus ir 
išdžiovintus kiautus. Ant viršaus tepamas paruoštas sviesto mišinys. Sodybos 
šeimininkės burgundiškai paruoštas sraiges siūlo skanauti su prancūzišku 
batonu jį dažant į pagardintą sviestą. 

Išaugus lankytojų srautams, ūkio šeimininkės nutarė imtis naujovių ir 
virtuvėje. Taip atsirado labai populiarūs kibinai su sraigiena, sraigės tešloje 
su baltu padažu, o labai išrankūs lankytojai ypatingai progai gali užsisakyti 
tortą „Napoleoną“, pagardintą sraigėmis. Visų šių delikatesų sodyboje galima 
skanauti visus metus, o vasarą sodyboje galima susipažinti su sraigių auginimo 
ypatumais.

PRANCŪZŲ VIRTUVĖS DELIKATESAI – 
ZARASŲ RAJONO SRAIGIŲ ŪKYJE
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Sraigių ūkyje lankytojams 
siūloma paragauti įvairių 

patiekalų su sraigių mėsa

Paukščių kaime – ir lauke, ir virtuvėje – karaliauja sparnuočiai

TAI ĮDOMU. Nors 

sraigės laikomos prancūzų 

virtuvės delikatesu, iš 

tiesų patiekalai iš jų 

populiarūs ir Ispanijoje 

(ypač Katalonijoje) bei 

Portugalijoje. Sraigės 

Viduržemio jūros regione 

valgomos nuo priešistorinių 

laikų, o romėnai jas 

laikė elito maistu.



KASTINYS – ŽEMAITIŠKAS 
PATIEKALAS ŠVENTIŠKAM STALUI
ŽEMAITIJA

Tikro kastinio, kurio receptai ir ruošimo būdas perduodami iš kartos į kartą, 
galima paragauti tik Žemaitijoje. Anksčiau kastinys buvo išskirtinis, proginis 
Žemaitijos regiono patiekalas, kurį šeimininkės ruošdavo svarbioms šventėms. 
Kastinį sukti nėra taip jau paprasta, o jo skonis ir kokybė priklauso ne tik nuo 
naudojamų produktų, bet ir nuo šeimininkės rankų įgudimo. 

Žemaitės memorialiniame muziejuje, Plungės rajone, galima išmokti savomis 
rankomis pasigaminti žemaičių kulinarinio paveldo patiekalo – kastinio. Kastinys 
sukamas iš grietinės ir rūgpienio, gardinamas druska, kmynais, česnaku. 

Galimi keli kastinio gamybos būdai. Ant krosnies užkaistame puode su 
vandeniu įstatoma molinė puodynė su sviestu ir jis sukamas, kol pasiekia 
tam tikrą konsistenciją, tada pilama rūgpienio. Pagal kitą receptą, kastiniui 
naudojama tiršta naminė grietinė ir rūgpienis. Trečias, jau šiuolaikiškas, 
kastinio gamybos būdas – kai jis sukamas iš pirkto sviesto ir kefyro. Kastinio 
skonį paįvairina žolelės, druska, kmynai. Į Žemaitės muziejų užsukę lankytojai 
kastiniu tradiciškai vaišinami su šilta bulve ar namine duona. Be to, jis puikiai 
tinka ragauti ir su naminiu varškės sūriu.

ŠIAULIAI

Tikslių duomenų, kada pirmą kartą šokoladas atkeliavo į Lietuvą, nėra, 
mat kakavos pupelės buvo gabenamos iš Vakarų Europos tik asmeniniam 
vartojimui. XVIII a. šokoladu mėgavosi išskirtinai Lietuvos aukštuomenė, 
o didesniam žmonių ratui šis saldumynas tapo prieinamas tik tada, kai iš 
kakavos pupelių pradėtas gaminti kakavos gėrimas. XIX a. viduryje kakavos 
buvo galima užsisakyti net ir Lietuvos smuklėse.

Pramoninė šokolado gamyba į Lietuvą atkeliavo 1886 m., kai M. 
Abramsonas Vilniuje įkūrė pirmąjį šokolado ir saldainių fabriką. Vėliau 1913 m. 
A. Gricevičius Šiauliuose įkūrė iki šiol veikiantį „Rūtos“ saldainių fabriką, šis 
gana greitai ėmė gaminti ir šokolado gaminius.

Šiandien Šiauliuose įsikūrusiame Šokolado muziejuje galima susipažinti 
su beveik keturis tūkstantmečius siekiančia šokolado istorija ir trumpai 
tapti saldainių meistrais. Muziejuje siūlomos ir degustacijos, per kurias 
galima paragauti geriamojo aštriojo senovės indėnų šokolado bei Europos 
aukštuomenės šokolado, taip pat išmokti atskirti šokoladą nuo kakavinio 
glaisto, įvertinti rūšinį šokoladą.

SALDI KELIONĖ – 
Į ŠOKOLADO MUZIEJŲ
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Šokolado muziejuje Šiauliuose laukia 
turbūt saldžiausia edukacinė programa

TAI ĮDOMU.  
Smetuona (grietinė) 

visuomet sukama tik pagal 

laikrodžio rodyklę. Pasirodo, 

ir tai lemia skonį bei kokybę. 

NAUDINGA ŽINOTI. 
Šokolado muziejaus 

dirbtuvėse planuokite, kad 

užtruksite apie valandą, o 

su muziejaus ekspozicijos 

lankymu saldžioji kelionė 

truks apie 2 valandas.

Žemaitiškas kastinys puikiai dera 
su tradiciniu varškės sūriu



NEAPLANKYTOS 
ŠVENTĖS
NUO ŠVIESŲ INSTALIACIJŲ IKI 
RUDENS LYGIADIENIO GAISŲ AR 
KALĖDŲ SENELIO REZIDENCIJOS 
DVARE – ŠVENČIŲ LIETUVOJE 
RASITE BET KOKIAM SKONIUI

Mikelandželo Siksto koplyčios freskos  
Šviesos festivalio Klaipėdoje metu atgimė  
ant Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios lubų



ŠVIESOS FESTIVALIS ĮTRAUKIA 
NET KETURKOJUS
KLAIPĖDA

Įspūdingos šviesos ir vaizdo projekcijos, meninės instaliacijos, iliuminacijos – kiekvieną 
žiemą Klaipėda kviečia visus apsilankyti Šviesų festivalyje.

Kelias dienas įprastai trunkančios šventės metu viešosios miesto erdvės tampa 
šviesos ir meno muziejumi. Netikėtos projekcijos ant senamiesčio namų leidžia kitu 
žvilgsniu pažvelgti į ne kartą matytus pastatus, o įspūdingi projektai – prisiliesti prie 
pasaulio meno palikimo. Taip 2017 m. ant Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios lubų 
perkeltos Mikelandželo Siksto koplyčios freskos iš Vatikano.

TAI ĮDOMU: Šviesų festivalio metu linksminasi ne tik maži ir dideli, bet ir… keturkojai. Šeimoms skirtoje 

erdvėje veikia senovinė blynų kepimo gildija – autentiškose krosnyse čirška „čirviniai“ vafliai, kuriuos labai 

mėgsta vaikai, o pernai pirmą kartą surengtame Šviečiančių keturkojų parade dalyvavo apie 300 šeimininkų 

pastangomis nušvitusių šunų.

TAI ĮDOMU: „Open House Vilnius“ kol kas yra vienintelis tokio pobūdžio renginys Baltijos šalyse. „Open 

house“ judėjimo istorija prasidėjo prieš kelis dešimtmečius. Pirmą kartą šis architektūros festivalis buvo 

surengtas 1992 m. Londone. Renginys čia sulaukė didelio susidomėjimo ir greitai išpopuliarėjo visame pasaulyje. 

Šiuo metu „Open House“ savaitgalis kasmet organizuojamas daugiau nei trisdešimtyje pasaulio miestų.

VILNIUS

Bendrasis pagalbos centras ar Generalinė prokuratūra, bažnyčios ir vienuolynai, nauji 
verslo centrai ir gyvenamieji namai – patekti į daugelį šių pastatų paprastam praeiviui 
yra labai sunku arba neįmanoma. Tačiau kartą metuose – įprastai balandžio mėnesį – 
visi gali į juos ne tik patekti, bet ir išgirsti architektų, specialistų ar tiesiog pastato 
„gyventojų“ pasakojimus.

„Open House Vilnius“ – tai atviros architektūros savaitgalis, Vilniuje organizuojamas 
nuo 2015 m. Renginio tikslas – sukurti galimybę kiekvienam domėtis architektūra ir 
ją pažinti. Savaitgalio metu duris atveria Vilniaus pastatai, pasižymintys architektūros 
kokybe, svarba miestui, bendruomenėms.

DIENA, KAI GALI LANKYTIS VISUR
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„Open House Vilnius“ kasmet kviečia 
susipažinti su įdomiausiais miesto pastatais

Šviečiančių keturkojų parado dalyvis



PASITIKITE PAUKŠČIUS 
NEMUNO DELTOJE
ŠILUTĖS R.

Balandžio mėnuo ne veltui pavadintas paukščio vardu – šį mėnesį į Lietuvą pamažu 
sugrįžta paukščiai. Šia proga Nemuno deltos regioninio parko direkcija kartu su Ventės 
rago ornitologine stotimi ir Lietuvos ornitologų draugija kasmet kviečia kartu paminėti 
paukščių sugrįžtuves ir juos pasitikti. Stebėjimas vyksta grupėmis iš specialių postų 
ankstyvą rytą: nuo 7 iki 10 val. Pamojavus paukščiams renginio dalyviai kviečiami piknikui, 
kurio metu Parko direkcija vaišina arbata, tad būtina nepamiršti sumuštinių!

TAI ĮDOMU: vyturys (tiksliau – dirvinis vieversys) ne veltui vadinamas pavasario pranašu – jis pirmasis 

sugrįžta į Lietuvą iš pietinės Europos ar Afrikos, kur paprastai žiemoja. Jo giesmė – labai įsimintina ir graži, 

žmonės kalba, kad šia gražia giesme jis po žiemos tarsi žadina žmones ir ragina kibti į darbus.

TAI ĮDOMU: kodėl bobausiai grybautojų dažnai apeinami iš tolo? Dauguma mano, kad jie 

nuodingi, tačiau tai netiesa. Bobausiai nuodingi tik netinkamai juos išvalius ir neapvirus. Tris 

kartus apvirtuose bobausiuose nebelieka nuodų, jų savybės tokios pat kaip kitų valgomų grybų, 

o skonis – neprilygstamas!

VERTA SUGRĮŽTI: 
pavasarį Dzūkijoje pirmuoju 

derliumi pasidžiaugusiems 

grybautojams verta 

čia sugrįžti rugsėjį, 

kai Varėnoje vyksta 

tradicinė Grybų šventė ir 

grybavimo čempionatas.

VARĖNOS R.

Lietuviams grybavimo sezono pradžia – visada šventė. Grybų patiekalai 
patinka bene visiems, o ko dar vertas pats grybavimo malonumas! 
Naujuosiuose Valkininkuose 2017 m. balandžio pabaigoje pirmą kartą 
suorganizuota „Bobausių šventė“, skirta grybavimo sezono pradžiai atidaryti 
ir mitams apie bobausius, kuriuos grybautojai paprastai aplenkia, paneigti. 
Šventės organizatoriai pristatė skaniausius ne tik bobausių, bet ir kitų grybų 
ruošimo būdus, dalyviai dalijosi sėkmingo grybavimo paslaptimis, o išalkę 
galėjo paragauti vietoje paruoštų delikatesų iš grybų. Šventę planuojama 
organizuoti kiekvieną pavasarį, tad pajutęs pirmųjų metų grybų kvapą 
nesudvejok ir užsuk į Naujuosius Valkininkus!

GRYBŲ SEZONO ATIDARYMAS – 
„BOBAUSIŲ ŠVENTĖJE“
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Paukščių stebėjimas Nemuno deltoje 
kasmet privilioja šimtus lankytojų
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Pasirodžius pirmiesiems bobausiams 
grybų mėgėjai jau traukia į miškus



JONINĖS ANT 
RAMBYNO KALNO
PAGĖGIŲ R.

Rambyno regioninis parkas, esantis Lietuvos pasienyje su Kaliningrado 
sritimi, yra viena iš Lietuvos saugomų teritorijų. Žymiausia šio parko 
dalis, žinoma, Rambyno kalnas, dažnai tampantis turistų, fotografų, 
vestuvininkų traukos centru. Tačiau bene daugiausia lankytojų kalnas 
sulaukia per Jonines – šią vasaros šventę paminėti ant Rambyno kalno 
jau tapo smagia tradicija. Čia su folkloro kolektyvais pagal senovės 
papročius rengiamos Joninių apeigos, svečiai raginami pasipuošti tautiniais 
drabužiais, tradicines Joninių ir liaudies dainas atlieka įvairūs chorai. 
Sutemus degamas Joninių laužas ir rengiamos paparčio žiedo ieškojimo 
varžybos. Bemiegė Joninių naktis kasmet čia tampa stebuklinga ir visai 
nesvarbu, kad paparčio žiedo dar nepavyko surasti. Galbūt kitąmet?

TAI ĮDOMU: Papartis iš tikrųjų nežydi: jo poros išsisėja ir taip paparčiai auga toliau. Tačiau, 

pasak lietuvių liaudies, jis pražįsta tik vienoje pasaulio vietoje vidurnaktį per Jonines. Žiedas 

žydi itin trumpai ir, kad jį rastum, reikia turėti kantrybės, neišsigąsti tą naktį vystančių stebuklų 

ir baisybių. Tik nepabūgę bei nepraradę vilties randa paparčio žiedą ir, legendose sakoma, tie 

žmonės įgyja visažinystės galią bei tampa labai laimingi.

KOKS RAMBYNO 
AUKŠTIS? Šiandien 

Rambyno kalnu vadinama 

tik likusi piliakalnio papėdė. 

Didelė kalno dalis, paplauta 

Nemuno, nugriuvo 1835 m. 

Kitos griūtys įvyko 1878 m. 

ir 1926 m. vasarą. Dabartinio 

Rambyno kalno aukštis yra 

45,4 m virš jūros lygio.

Joninių šventę ant Rambybno kadaise 
atgaivino Martynas Jankus

REKOMENDUOJAME: nuo 2017 m., iš dešiniajame Nemuno krante esančios Kulautuvos į kitame krante 

esantį Zapyškį, pradėjo kursuoti turistinis laivas, tad padangių šventė praturtinta ir vandens stichija. Laiveliu 

galima pasiekti šventės vietą, pasigrožėti Nemuno pakrančių ir šventinės padangės virš Zapyškio reginiais.

KAUNO R.

Optimizmo, dangaus ir skraidančių objektų konstruktorių išmonės festivalis Zapyškyje 
„Tarp žemės ir dangaus“ gegužės pradžioje, kasmet sutraukia smalsuolių ir dalyvių 
būrius į Kauno r. Nemuno kairiajame krante įsikūrusio miestelio krantinę, greta gotikinės 
architektūros šedevro Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios. Šimtai įvairiausių aitvarų pakyla 
į padanges ir kiekvieną priverčia pakelti akis į viršų, pasigrožėti nuostabiu reginiu, 
mėlyną dangų išmarginančių mozaikomis įvairiaspalvių aitvarų, palankiam vėjui papūtus, 
kopiančių link debesijos. Organizatoriai pasirūpina, kad nebūtų pamirštas kiekvienas, nuo 
jauniausio iki vyriausio. Atvykusiems be savų skraidinimo priemonių suteikiama galimybė 
vietoje pasigaminti lėktuvėlį ar aitvarą ir pasikinkyti vėjų stichijas. Aitvarų festivaliu 
Zapyškyje atidaromas vasaros turizmo sezonas, tad visada smagu jį pradėti žvelgiant 
į dangaus mėlių begalybėn besiveržiančius žmogaus sukurtus trapius, spalvingus ir 
nuostabius padangių kūrinius.

PADANGĖS AITVARŲ IR OPTIMIZMO 
ŠVENTĖ ZAPYŠKYJE
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Aitvarų šventė Zapyškyje vyksta šalia 
gotikinės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios



VAISTAŽOLIŲ SOSTINĖJE 
VARŽOSI NE TIK ŽOLININKAI
ŠVENČIONYS

Švenčionys nuo seno vadinami vaistažolių sostine. Akivaizdu, ne veltui. Mat šiame 
krašte gausu vaistinių žolynų, o daugiau nei prieš 100 metų pradėjo veikti vaistažolių 
perdirbimo fabrikas. Tokiam skambiam vardui pateisinti Švenčionyse nuo 2015 m. kasmet 
organizuojamas vaistažolių rinkimo čempionatas. Šis unikalus renginys skirtas rajono 
moksleiviams, tačiau tai toli gražu ne mėgėjiškas konkursas, mat juos vertina rimta 
komisija – vaistininkai, žolininkai ir vaistažolių perdirbimo fabriko atstovai. Tokiame renginyje 
apdovanojimai nėra svarbiausia. Čia puoselėjamos gamtos saugojimo vertybės, teikiama 
pirmenybė sveikatai ir gerai savijautai, o tai, pasak dalyvaujančiųjų, vaistažolės ir suteikia.

TAI ĮDOMU: Lietuvoje natūralius gydymosi ir sveikatinimosi būdus turbūt išbandę daugelis, tačiau ne visi 

žino, kokiomis vaistažolėmis galima gydytis ligas. Kmynai padeda sutrikus virškinimui, pipirmėtė – skaudant 

galvai, jonažolė – atsikratyti streso ir net širdies negalavimų, mairūnas greitina medžiagų apykaitą, čiobrelis 

mažina karščiavimą, o kalendra gelbsti sergant bronchitu.

REKOMENDUOJAME: šalia Radvilų pilies esantis Širvenos ežeras bene seniausias dirbtinis vandens 

telkinys Lietuvoje, garsus legendiniu per visą ežero plotį nutiestu pėsčiųjų tiltu, iš kur patogu stebėti vandens 

pramogas, o norint pailsėti, malonu virš ežero platybių pasivaikščioti, pasigrožėti Biržų miesto ir kitame krante 

esančio Astravo dvaro panoramomis.

VISA LIETUVA

Drakonų valčių festivalį, unikalų renginį ir reginį, UNESCO pripažintą nematerialiu pasaulio 
paveldu, kuris vasarą nuvilnija per daugelį pasaulio šalių, galima aplankyti ir Lietuvoje. 
Drakonais dabintų valčių lenktynės vyksta ir Vilniuje, ir Klaipėdoje, ir Visagine. Vienos 
smagiausių jų – Biržuose, kur valtys į Širvenos ežerą išplaukia priešpaskutinį liepos 
savaitgalį. Drakonų atvaizdais papuoštų daugiaviečių valčių rungtynių papročiui, kilusiam 
maždaug 300 metų pr. m. e. senovės Kinijoje, kiekviena šalis suteikia savito mitologinio 
turinio ir šventinio kolorito, tačiau bendras bruožas – šventė visada įtraukia. Gerų 
emocijų patiria ir irkluotojai valtyse, ir juos palaikantys žiūrovai. Šiaurės Lietuvos krašte, 
negalinčiame pasigirti ežerų gausa, vandens šventė paskatina biržiečius susitelkti ir sukurti 
renginį, kuris miestelėnams ir svečiams įsimintų visus metus ir norėtųsi į jį vėl sugrįžti.

DRAKONŲ ŠĖLSMAS 
EŽERUOSE IR UPĖSE
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Vaistažolių rinkimo čempionatas 
Švenčionyse vyksta kasmet

Drakonų valčių lenktynės iš dalyvių 
nereikalauja ypatingo fizinio 

pasirengimo, svarbu – entuziazmas



MĖLYNIŲ GERBĖJAI KVIEČIAMI 
Į FESTIVALĮ
ŠAKIŲ R.

Lekėčiai (Šakių r.) pelnytai yra užsitarnavę mėlynių miestelio vardą, mat čia auga 
daugybė mėlynojų, brandinančių skaniausias uogas. Todėl kasmet, liepos 15 d., Lekėčių 
gimtadienio proga svečiai kviečiami į „Mėlynių festivalį“. Šis festivalis kaskart pritraukia 
apie 4000 lankytojų iš visos Lietuvos! Jame galima pamatyti ir įsigyti rankų darbo 
įvairiausių vienetinių gėrybių su mėlynėmis – nuo maisto produktų iki kosmetikos. 
Organizuojamos ir įvairios pramogos: tapymas mėlynių dažais, skaniausios uogienės 
rinkimai, sporto varžybos, parodos, edukacinės programos, o renginį vainikuoja žymiausių 
Lietuvos atlikėjų koncertai bei įspūdingi fejerverkai. Tad, nesvarbu ar dievinate mėlynes, 
ar valgote tik retkarčiais, „Mėlynių festivalyje“ Lekėčių miestelio gyventojai pasirūpins, 
kad rastumėte sau veiklos.

REKOMENDUOJAME: jei jau vyksite į Lekėčius, pramogaudami nepamirškite ir uogavimo malonumo. 

Mėlynėse gausu antioksidantų, vitamino C, jose esančios medžiagos gali padėti užkirsti kelią vėžiui, mažinti 

cholesterolį ir širdies ligų tikimybę.

TAI ĮDOMU: ilgą laiką tikėta, kad iš Panemunės pilies į kitame upės krante esantį Gelgaudų 

dvarą veda požeminis, Nemuną kertantis tunelis. Pasakojama, kad 1812 metais Napoleonas net 

buvo pasiuntęs kareivius surasti tunelį. Tiesa, jo aptikti taip niekam ir nepavyko.

JURBARKO R.

Kaip kadaise viduramžiais, taip ir šiandien, Panemunės pilis buria aplinkui 
didingą renesanso pastatų kompleksą įsikūrusius žmones. XVII a. pradžioje 
didikų šeimos gyvenimui pastatyta pilis šiandien tapo bendruomenę vienijančia 
vieta. Kiekvieną turizmo sezono savaitgalį Panemunės pilyje vyksta senovinės 
amatų mugės, kuriose vietos bendruomenė pristato unikalius rankų darbo 
produktus. Taip atkuriamas pilies autentiškumas, o lankytojai gali pajusti, 
koks gyvenimas pilyje virė prieš kelis šimtus metų. Kaip ir kadaise tikrame 
pilies turguje čia galima pamatyti pačių įvairiausių amatininkų – nuo tradicinių 
maisto produktų gamintojų, iki žolininkų, juvelyrų, puodžių ar net įvairiaspalvio 
kvapnaus muilo gamintojų.

PILIS, KURIOJE ATGYJA 
VIDURAMŽIAI
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Panemunės pilyje lankytojus pasitinka teatralizuotų ekskursijų 
rengėjai, kurie pasiūlo ir kartu paieškoti čia paslėpto lobio

VERTA ŽINOTI: 
Panemunės pilis yra 

vienintelė mūrinė pilis 

Lietuvoje, kurioje galima 

ne tik apsilankyti, bet 

ir likti nakvynės.

Mėlynių festivalis Lekėčiuose 
vilioja ir uogomis, ir pramogomis



APUOLĖS 
FESTIVALYJE – 
AMATAI IR KURŠIŲ 
KOVOS SU VIKINGAIS
SKUODO R.

Apuolės pilies apgultis 853 m. – pirmoji Lietuvos vietovė 
ir tikras įvykis aprašytas senovės metraščiuose. Minint 
1150 m. jubiliejų, prie Luobos ir Brukio upelio santakoje 
esančio Apuolės piliakalnio Skuodo r., pradėtas rengti 
senųjų amatų, archajinės muzikos ir karybos festivalis 
sutraukia jau tiek dalyvių ir lankytojų, kad piliavietės 
apylinkės pranoksta savo šlovės laikus, kai pilį, pasak 
šaltinių, gynė 15 000 kuršių karių. Kasmet, rugpjūčio 
antrąjį savaitgalį, piliavietėje inscenizuojami tų laikų 
įvykius atkuriantys kuršių ir vikingų susirėmimai, 
linksmina senoviniai kariniai žaidimai ietininkų, 
lankininkų rungtys, pasijodinėjimas žirgais po Apuolės 
apylinkes. Visą dieną atradimų galima semtis stebint 
prie piliakalnio įsikūrusio senųjų amatų miestelio 
meistrų darbus, kurie atkuria senovinio istorinio paveldo 
atributus – kostiumus, papuošalus, kovos įrankius. 
Festivalyje pavyko sukurti ir paslaptingą senovės įvykių, 
ir smagią, jaunatviškai aktyvią atmosferą, įtraukiančią 
smalsius lankytojus ir išmone lenktyniaujančius dalyvius. 
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TAI ĮDOMU: Rimberto kronikoje „Šv. Auscharijaus gyvenimas“ minima, 

jog Apuolės gyventojai atrėmė karaliaus Olafo vadovaujamų danų antpuolį. 

Jėgos buvo nelygios ir kuršiai turėjo išsipirkti sumokėdami po pusę svaro 

sidabro už kiekvieną pilyje buvusį žmogų. Sidabrą vikingai išsivežė, tačiau 

paliko tradiciją, kuri praturtina visus apsilankiusius Apuolės festivalyje.

Daugumoje tradicinių festivalių kaunamasi su kryžiuočiais, 
o štai Apuolėje stojama į mūšį su vikingais



MEDUMI KVEPIANČIOS 
ŽOLINĖS STRIPEIKIUOSE
IGNALINOS R.

Besibaigiančios vasaros rugpjūčio 15 diena dovanoja nuostabią Žolinių šventę, kurios 
visą žavesį smagiausia patirti Bitininkystės muziejuje Stripeikiuose, Aukštaitijos 
nacionalinio parko girių apsuptyje. Šventės laiko reikšmių susipynimas – nuo 
indoeuropiečių priešistorę menančio medaus vardo, lietuvių dievų Austėjos ir Bubilo 
mitologinio dueto, iki krikščionių bendruomenės minimos Švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į Dangų šventės, paliekant žemėje žolynus vietoj motinos kūno – visa tai leido 
organizatoriaus neriboti savo fantazijos ir kasmet, jau nuo 1985 m., kurti naują ir unikalų 
šventės turinį, kurį užpildo meno kolektyvų koncertai, amatų mugė, teatralizuoti ritualai 
ir, žinoma, medaus degustacijos. Reginių ir užsiėmimų užteks visai dienai, o žvejybos 
mėgėjams pravartu vykstant į šventę nepamiršti meškerės, nes per Žolines žvejyba 
nemokama, o Ignalina ne tik bitininkų bičiulystės, bet ir ežerų kraštas.

TAI ĮDOMU: ar atpažįstame medaus skonius ir kiek jų gali būti? Unikaliausias aviečių medus, dažniausiai 

ragaujame liepų, grikių, rapsų, viržių medų, tačiau ar atpažinsime miško ir pievų, pavasario ir vasaros medaus 

skonių niuansus? Bitutės aplanko kiekvieną pražydusį žiedą ir sukuria unikaliausias gamtos dovanojamų 

skonių paletes. Per Žolines, bičiulių, bičių ir bitininkų šventėje, – unikali proga lyžtelti, prisiminti ir atpažinti.
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Žolinės šventė Stripeikiuose – tai tradicijos ir medus

A. SMETONOS GIMTADIENIS 
TAMPA ŠVENTE VISIEMS
UKMERGĖS R.

Nuo 1989 m. rugpjūčio 12 d., kai Užulėnio kaime (Ukmergės r.), tarpukario 
Lietuvos Prezidento Antano Smetonos gimtinėje, buvo paminėtas jo 140-asis 
gimtadienis, pradėta graži tradicija – šią progą švęsti kasmet. Šventė rengiama 
vis kitaip, pavyzdžiui, nuo 1990 m. šventė pradedama šv. Mišiomis Lėno 
bažnyčioje, vėliau iškilminga procesija sustoja prie A. Smetonos gimtosios 
sodybos pamatų, kur pakeliama Prezidento vėliava. 1999 m. iš JAV į šventę 
buvo atvykęs Prezidento anūkas, 2004 ir 2009 m. – suorganizuotos istorinės 
konferencijos, dviračių žygis. Nuo 2011 m. šventė rengiama tarpukario dvasia, 
svečiai puošiasi to meto drabužiais, laikomasi tų laikų tradicijų. Tai tarsi 
gyvosios istorijos renginys, kuriame dalyvauti privalo kiekvienas patriotas!

REKOMENDUOJAME: Užugirio dvaras Užulėnio kaime yra vienas lankomiausių šio 

regiono objektų. Vaizdingoje vietoje, Lėno ežero pakrantėje, stovinčiame dvare įkurtas 

muziejus, kuriame galima pajusti kadaise čia gyvenusio Prezidento A. Smetonos dvasią. 

Nepraleiskite progos čia pabuvoti!

ĮTRAUKITE Į 
KALENDORIŲ: 
2018 m. šventę numatoma 

organizuoti rugpjūčio 18 d.
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Svarbus šventės atributas – 
istoriniai svečių kostiumai



TAI ĮDOMU: Lietuvoje dūdmaišis, dar vadinamas kūline su ūku, kūline dūda, Labanoro dūda, paplito nuo 

XVI a. pirmosios pusės. Minimas Vilniaus Seimo 1565 m. įsakuose. Naudotas daugiausia Mažojoje Lietuvoje ir 

Rytų Lietuvoje, iki XX a. vidurio išliko Rytų Aukštaitijoje.

ŠVENČIONIŲ R.

Kasmet pirmąjį rugsėjo savaitgalį Švenčionių r. Labanoro miestelyje vyksta 
Labanorinės – šventė, kurioje „pirmuoju smuiku“ groja… dūdmaišis. Iš tradicinių atlaidų 
išsivysčiusi šventė šiandien į Labanorą traukia tuos, kurie nori susipažinti su vietos 
amatais, tradicijomis ir, aišku, išgirsti garsiosios Labanoro dūdos garsus. Pasakojama, 
kad kadaise per atlaidus elgetos su dūdmaišiais keldavo tokį erzelį, kad neapsikentęs 
vietos kunigas net buvo uždraudęs šiuo pučiamuoju instrumentu pamaldų ramybę 
drumsti. Tačiau šiandien atgaivinto instrumento garsai sklinda Labanoro giria.

TEN, KUR SKAMBA 
LABANORO DŪDA
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TAI ĮDOMU: Pabaisko mūšis (dar žinomas kaip Šventosios-Pabaisko mūšis arba Vilkmergės mūšis) – 

vienas svarbiausių Lietuvos istorinių įvykių – vyko 1435 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje 

(LDK) tarp Jogailos brolio Švitrigailos ir Vytauto brolio Žygimanto Kęstutaičio. Mūšį laimėjęs Žygimantas 

po metų čia pastatė Pabaisko Švč. Trejybės bažnyčią, aplink kurią įsikūręs dabartinis Pabaisko miestelis.

UKMERGĖS R.

Įprastai ramus miestelis ir jo gyventojai tarsi atgimsta iš naujo vos paminėjus žodžių 
junginį „Pabaisko mūšis“. Šis istorinis įvykis smarkiai įsirėžęs į jų širdis, todėl kasmet 
čia organizuojama mūšio inscenizacija. Joje dalyvaujantys kariai pristato mūšio dalyvių 
aprangą bei ginkluotę, kariavimo metodus. Šalia šio teatrališko mūšio šurmuliuoja mugė 
ir registracija į vištų lenktynes. Šios sporto šakos atstovės parenkamos labai atidžiai ir 
laimi ne tik pati sparčiausia, bet ir kitus rūsčios komisijos vertinimo kriterijus atitinkanti 
vištelė. Pabėgti nuo kasdienybės ir prisiminti istoriją nori ne tik Pabaisko žmonės, į 
šventę suplūsta ir kitų Lietuvos miestų bei šalių gyventojai.

MININT PABAISKO MŪŠĮ 
KAUNASI NET VIŠTOS
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Vienas svarbiausių šventės 
akcentų – mūšio inscenizacija

Labanoro giria tarsi atgyja, 
suskambus Labanoro dūdai



TAI ĮDOMU: bijūnas, dar kartais vadinamas pinavija, ne tik gražus ir puošnus augalas, – 

jis turi ir gydomųjų savybių. Baltųjų bijūnų šaknyse yra spazmus atpalaiduojančių ir nervus 

raminančių medžiagų, jų ekstraktas skiriamas kepenų ligoms gydyti. Raudonojo bijūno šaknies 

ekstraktas malšina įvairaus pobūdžio skausmus.

TELŠIAI

Vilnius turi sakuras, Druskininkai – narcizus, Burbiškio dvaras garsėja 
tulpėmis, o štai Telšiai – bijūnais, gėle, kuri seniai jau tapo miesto 
simboliu. Čia nerasite sodybos, kurioje nežydėtų šis ryškus augalas. 
2017 m. rudenį įvyko šventė „Telšių bijūnizacija“, kurios metu miestiečiai 
raginti tapti bijūnų „donorais“: padalyti jau augančius bijūnus į keletą 
sodmenų ir, susirinkus į šventinę talką, kartu pasodinti savo atsineštus 
bijūnų sodmenis. Pasodinta buvo daugiau nei 700 augalų, o 2018 
metais jau laukiama pirmosios bijūnų šventės.

TELŠIAI KVEPĖS BIJŪNAIS

ĮTRAUKITE Į 
KALENDORIŲ: 
narcizų žydėjimo 

šventė Druskininkuose 

paprastai vyksta 

balandį, tulpių žydėjimo 

šventė Burbiškio dvare 

(Radviliškio r.) – gegužę.

RUDENINĖS LINKSMYBĖS 
OBUOLIŲ ŠVENTĖJE
ANYKŠČIAI

Rugsėjis Lietuvos gyventojams reiškia prasidedantį obuolių rinkimo, skynimo ir obuolienės 
virimo metą, rugsėjo pabaiga tarsi užbaigia daugumą rudens darbų. Turbūt anykštėnams 
šis laikotarpis patinka labiausiai, mat jie jau kelis metus iš eilės organizuoja šventę, 
pramintą Obuolinėmis. Smagi šventė trunka nuo ryto iki vakaro. Dieną organizuojamos 
kūrybinės veiklos, sveikatinimo renginiai, žygiai su gidu po Anykščius, netradicinės 
kelionės turistiniu traukinuku ir žirgais. Naktis ne ką mažiau įspūdinga – sutemus dangų 
nušviečia ugnies ir pirotechnikos šou. Net jei dar ir nesurinkote visų nukritusių obuolių 
savo kieme, pasilinksminti šioje šventėje vis tiek galite!

TAI ĮDOMU: Lietuvoje dideli obelynai pradėti veisti jau XVI a. Tada pradėtos rūšiuoti derlingiausios, 

geriausiai žiemojančios veislės. Atsirado obelų veislynai: Edvardo Jančevskio (Blinstrubiškiai, Raseinių 

rajonas), Vincento Montvilos (Pagiriai, Kėdainių rajonas), Adomo Hrebnickio (Rojus, Ignalinos rajonas), 

Tado Ivanausko (Obelynė, Kauno rajonas).

Šalia Šventosios Anykščiuose kiekvieną 
rudenį nusidriekia dar viena – obuolių – upėN E P A Ž I N T A  L I E T U V A 116

Telšiškiai iš anksto pradėjo 
ruoštis būsimai bijūnų šventei



N E P A Ž I N T A  L I E T U V A
Kuršių marių įlankoje prie Juodkrantės suliepsnoja 

menininkų iš nendrių kurtos skulptūros

LYGIADIENIS 
JUODKRANTĖJE – 
UGNIES IR VANDENS 
STICHIJŲ BURTAI
JUODKRANTĖ

Atsisveikinimas su žiemoti iškeliaujančia saule, marias 
nuo jūros skiriančioje smėlio kopų juostoje, – įsimintinas 
ir prasmingas renginys, skatinantis prisiminti lietuvių ir 
latvių tautoms giminaičius prūsus, jotvingius, kuršius, 
sėlius, baltų tautų bendrystę ir skirtingus genčių 
likimus. Jau nuo 2003 m. Juodkrantėje per rudens 
lygiadienį minimą Baltų vienybės šventę, rugsėjo 22 d., 
Kuršių marių Gintaro įlanką visą vasarą puošusios 
originalios menininkų iš nendrių sukurtos skulptūros 
suliepsnoja, kelioms akimirkoms keistais ornamentais 
ir pasakiškais siluetais nušviesdamos tamsias marių 
gelmes. Ugnis sutaurina ir išgrynina, tarsi suburia 
visus buvusius ir esamus, susieja laikinumą, gęstant 
liepsnojančių skulptūrų sukurtai mistikai, ir amžinybę, 
kuri išlieka žvaigždžių atspindžiuose marių vandenyje. 
Muzika, šviesos instaliacijomis praturtinta ir vakariniu 
šventiniu šurmuliu Kuršių nerijos gyventojų ir svečių 
pripildyta šventė – sukrečiantis, bet ir įspūdingiausias 
renginys, derantis atsisveikinant su vasara ir 
pasitinkant trumpėjančių dienų rudeninę rimtį.

REKOMENDUOJAME: sakraliniai aukojimo ritualai atėję iš tų laikų, 

kai vandenų dievo Andojo, padangių dievo Perkūno ir ugnies dievo kalvio 

Vėlino reikšmės mūsų protėviams galiojo, todėl baltų vienybę įprasminti 

tradicija, ugnies šėlsme sujungianti mitologines stichijas ir dviejų tautų 

bendrystę, Juodkrantės šventei suteikia unikalią, tik tą dieną ir toje vietoje 

patiriamą aurą.



ŽVAKIŲ ŠVIESOJE GALIMA 
IŠVYSTI SIELAS
KAUNAS

2017 m. lapkričio 1-ąją 17 metus iš eilės Kaune tekėjo „Sielų upė“. Visų šventųjų dieną 
Kauno gyventojai mini neeiliniu būdu: ne tik degdami žvakes ant mirusiųjų artimųjų kapų, 
bet ir nuo Senamiesčio iki Laisvės alėjos nusidriekusioje žvakelių upėje. Jau sutemus 
žvakių skleidžiama šviesa, šiluma ir ramybė leidžia susikaupti ir prisiminti anapilin 
išėjusius mylimus žmones.

REKOMENDUOJAME: šią akciją organizuoja Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Studentų atstovybė. 

Ta pačia proga kaip ir „Sielų upė“ Vytauto Didžiojo bažnyčioje rengiamos vakarinės mišios, kuriose verta 

pasiklausyti šio fakulteto choro „Veni Gaudere“ giesmių.

REKOMENDUOJAME: kasmet Senelis Kalėda savo rezidenciją Rokiškio dvare atidaro įspūdingu renginiu 

lapkričio pabaigoje. Dvare taip pat vyksta aukštaitiško Kūčių stalo edukacijos programa, daug kitų renginių.

ROKIŠKIS

Susitikti su Seneliu Kalėda nereikia belstis į Laplandiją. Šventiniu laikotarpiu, nuo lapkričio 
pabaigos, Senelis Kalėda visus kviečia atvykti į jo rezidenciją, kurią 2016 m. pabaigoje įkūrė 
Rokiškio dvaro rūmuose. Ir vaikų, ir suaugusiųjų laukia ne tik šventiškai išpuošta rezidencija, 
bet ir daugybė įvairių čia vykstančių edukacijų vaikams ir visai šeimai, o taip pat Kalėdų 
paštas, kuriame Senelio Kalėdos padėjėjas nykštukas padės parašyti laiškus ir juos perduos 
Seneliui Kalėdai. Čia galėsite pamaitinti ir Senelio Kalėdos padėjėjus elnius ir danielius. Visko, 
kas vyksta rezidencijoje, neaprašysi, nes čia laukia Kalėdų stebuklo paslaptis.

SENELIO KALĖDOS REZIDENCIJA – 
ROKIŠKIO DVARE
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Savo rezidencija Lietuvoje Kalėdų 
senelis pasirinko Rokiškio dvarą

Kasmet Kauno centrinėmis 
gatvėmis teka „Sielų upė“



EDEN – patraukliausios  
turizmo vietovės Lietuvoje

Pakruojo dvarvietė minima nuo XVI a. vidurio, o dabartinis dvaro ansamblis 
pradėtas kurti XVIII a. pabaigoje barono Vilhelmo fon Ropo iniciatyva ir 
lėšomis. Jo dėka XIX a. pradžioje iškilo dviaukščiai rūmai, išsiskiriantys 
didingu šešių kolonų portiku. Pakruojo dvaras įrašytas į Lietuvos rekordų 
knygą kaip daugiausia statinių išlaikiusi dvaro sodyba – daugiau nei 
48 ha plote yra net 34 statiniai. Dvaro parką puošia restauruotas 
dolomitinis arkinis tiltas (tokių Europoje yra tik du). Dvaro lankytojai 
gali apžiūrėti puošnių klasikinių formų vandens malūną, pastatytą iš 
akmenų. Jis toks vienintelis Lietuvoje. Taip pat pasižvalgyti po dvaro ūkį: 
bityną, daržą, pieninę, skalbyklą. Įdomu žiūrėti kino seansus vėjo malūne 
arba dalyvauti edukacinėje programoje „Alaus kelias“ alaus darykloje. 
Savaitgaliais lankytojus pasitinka „Gyvojo muziejaus“ programa – galite 
išvysti, kaip žiedžiami puodai, kerpamos avys, gaminami kvepalai.

Mieli keliautojai,
kviečiame aplankyti septynias patraukliausias Lietuvos turizmo traukos vietoves, 
kurios renkamos nuo 2008-ųjų metų. Šios vietovės stebina išskirtine gamta ir 
džiugina įvairiausiomis pramogomis. Poilsiaukite prie didžiausių Lietuvos ežerų 
arba pasijuskite dvariškiais gražiausiuose dvaruose. Turizmo traukos vietovėse 
galite paragauti nacionalinės virtuvės patiekalų, išbandyti poledinę žūklę, stebėti 
paukščius. Ir tai tik keletas iš daugelio unikalių Lietuvos turizmo ypatumų. 

Projektą „Patraukliausios Europos turizmo traukos vietovės“ (EDEN) įgyvendina 
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, remia Europos Komisija.

Tikras dvariškių gyvenimas Pakruojo dvare

2017



EDEN – patraukliausios  
turizmo vietovės Lietuvoje

Plateliai – vienas gražiausių 
ir garsiausią praeitį turinčių 
Žemaitijos miestelių – įsikūrę 
vakarinėje Platelių ežero pakrantėje. 
Miestelyje švenčiamos vienos 
didžiausių ir senąsias tradicijas 

išsaugojusių švenčių – Užgavėnės, kurios 
neįsivaizduojamos be persirengėlių ir jų keliamo 
šurmulio. Svarbiausia šventės atributika – 
„lyčynos“ (kaukės). Tradicinės Platelių krašto 
kaukės dažniausiai buvo drožiamos iš medžio 
ar daromos iš natūralaus kailio, dažomos, 
puošiamos avių ar ožių ragais, arklio uodegos 
ar karčių plaukais, kailių gabaliukais. Jei domina 
charakteringi Užgavėnių kaukių personažai, 
galite užsukti į Platelių dvaro sodybos arklidėse 
veikiančią Užgavėnių ekspoziciją.

Nemuno deltos išskirtinumas – 
pelkėmis ir liūnais apsupta 
Rusnės sala, kurią juosia Nemuno 
atšakos – Atmata ir Skirvytė. Unikalų 
kraštovaizdį kuria susipynusios 
upės, Krokų Lanka (ežeras-lagūna), 

apsemtos deltos pievos, Lietuvos Venecija 
vadinamas Minijos (Mingės) kaimas. Nemuno 
delta – svarbi poilsio vieta keliaujantiems 
sparnuočiams, čia peri daug retų rūšių paukščių. 
Verta aplankyti Ventės rago ornitologijos stotį 
ir pamatyti, kaip žieduojami paukščiai. Ypač 
didelių pavasarinių potvynių metu galima patirti 
nepamirštamų įspūdžių, juk apsemtos didžiulės 
deltos pievos pilnos retų vandens paukščių. Nemuno 
deltos regioniniame parke įrengti pažintiniai takai, 
apžvalgos bokšteliai, informaciniai stendai.

Telšius vadina ir miestu ant septynių kalvų, ir Meškų sostine. Meškos laiko 
„Žemaitijos gaublį“, puošia Masčio ežero pakrančių tiltelius, suoliukus, o kur 
dar kitos po miestą išsibarsčiusios skulptūros. Sakoma, kad jei patrinsite 
„Žemaitijos legendos“ meškutės nosį, jūsų svajonė tikrai išsipildys. Turgaus 
aikštėje į dangų remiasi laikrodžio bokštas su didžiule juoda meška. 
Katedros aikštėje turintieji regėjimo negalią gali rankomis apčiuopti 
vienintelį Lietuvoje miesto maketą. Šalia modernaus amfiteatro įrengtas 
liftas, nuleidžiantis į Masčio ežero pakrantę. Ten įrengti dviračių ir pėsčiųjų 
takai, vaikų žaidimo aikštelės, skulptūrų parkas. Žemaitės dramos teatras, 
Žemaitijos kaimo ekspozicija, Telšių kultūros centras yra pritaikyti visiems 
lankytojams, nepriklausomai nuo jų fizinių galimybių, negalios ar amžiaus.

Telšių senamiestis. Septynių kalvų miesto paslaptys Vykime žiemą iš kiemo Plateliuose

Nemuno deltos regioninis parkas – paukščių rojus

2013

2008

2009



EDEN – patraukliausios  
turizmo vietovės Lietuvoje

Tarp daugiau nei trijų šimtų ežerų įsikūręs Zarasų rajonas yra vienas 
ežeringiausių Lietuvoje. Jis pelnytai didžiuojasi didžiausiu Lietuvoje Drūkšių 
ežeru, žvejų rojumi vadinamu Luodžiu, Sartų ežeru, šalia kurio vyksta 
tradicinės žirgų lenktynės, Avilio ežeru su daugybe įlankų, pusiasalių ir 
įtekančių upelių. Daug poilsiautojų ilsisi prie Antalieptės marių – tai vienas 
gražiausių vandens telkinių Zarasų krašte. Šventosios upę ypač pamėgę 
romantikos ieškantys turistai, o upės aukštupį – vandens sporto mėgėjai. 
Ramaus poilsio ieškantys keliautojai renkasi Švento ežero pakrantę. 
Zarasuose – puiki galimybė pasigrožėti Zaraso ežeru ir jo salomis nuo miesto 
vizitine kortele tapusio 17 m aukščio apžvalgos rato. Nuo vieno sudėtingiausių 
architektūros statinių Lietuvoje atsiveria vaizdinga ežero panorama su Didžiąja 
sala. Ežero saloje įrengtas didžiausias Baltijos šalyse vandenlenčių parkas.

Zarasų kraštas – dangaus krantas žemėje

Rokiškio dvaro architektūriniai 
sprendimai atskleidžia Lietuvos 
architektūros stilių kaitą – nuo 
klasicizmo iki rūmų interjere 
pastebimų modernizmo formų. 
Rokiškis ir dvaro sodyba suklestėjo 

XVIII a. pabaigoje, kai dvaro savininku tapo 
Ignotas Tyzenhauzas. Tuo metu buvo pastatyti 
nauji klasicizmo stiliaus dvaro rūmai, jų 
šonuose – akmens mūro oficinos, apsodintas 
parkas. Šiandien dvaras yra tapęs traukos centru, 
parodų vieta, o kalėdiniu laikotarpiu – Kalėdų 
Senelio namais! Rokiškio krašto muziejuje verta 
pamatyti garsaus Renesanso laikų tapytojo 
Andrea del Sarto paveikslą „Judita“, vienintelę 
Baltijos šalyse išsaugotą grafų drabužių kolekciją, 
prakartėlių ekspoziciją, medžio drožinių rinkinius.

Pažinkime dvarų praeitį. Rokiškio dvaras

Šakotis – lietuviško švenčių stalo  
pasididžiavimas. 2015 m. rekordinio  
šakočio kepimo proga Jaskonių  
kaime buvo atidarytas pirmasis  
ir vienintelis pasaulyje Šakočių  
muziejus. Jame eksponuojamas  

iškeptas „Gineso“ rekordininkas: šakočio aukštis –  
3,72 m, o svoris – beveik 86 kg. Muziejuje gausu  
šakočio kepimo įrankių ir net kitose pasaulio šalyse  
kepamų tradicinių šakočio pavyzdžių. Jaskonių  
kaime edukacinės programos metu galite daugiau  
sužinoti apie šio kepinio istoriją ir netgi dalyvauti  
jo kepimo procese. Galėsite patys pilti tešlą ant  
besisukančio veleno, formuoti šakočio ragiukus  
ir paragauti įvairių rūšių šakočio. Muziejuje taip  
pat vyksta edukacinės programos „Pieno kelias“  
ir „Lietuviškų patiekalų gamybos subtilybės“.

Šakotis – Lietuvos vizitinė kortelė
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