
KELIAUJANTIS
KAMUOLYS

KELIONIŲ DRAUGAS



Su artimaisiais ar draugais sėdi į automobilį ar ant dviračio, o gal susikrauni 
kuprinę, pasiimi miegmaišius, palapinę ir keliauji pėsčiomis pažinti pasaulį, 

kuris yra šalia, už kelio, kitoje miško pusėje, o gal ir kiek tolėliau. 

Visi žino legendą apie Uteną įkūrusį kunigaikštį Utenį. 
Kad netoliese yra Uteno ežeras, kurį vietiniai nuo seno 
vadino Utenio vardu, žino kiek mažiau uteniškių. Bet 
nedaugelis girdėjo, kad netoli Pakalnių yra ir Utenio 
akmuo.

Kviečiame pažinti mūsų kraštą keliaujant! Kelionės 
yra vienas didžiausių gyvenimo džiaugsmų, kuriuose 
atrandi daug įdomių ir kasdienių stebuklų: bendravimą 
su artimaisiais, derybų meną, naujus kelius, kitą sutiktą 
keliautoją, atminties užkaboriuose slypinčias vaikystės 
detales, save, drauge keliaujantį, džiaugsmą pasiektus 
tikslą, (drąsiai tęskite patys)...

Jūsų laukia 13 įdomių vietų, o jei turėsite jėgų ir noro, 
pakeliui rasite dar tiek pat. Jei jūsų tikslas – pažinimas, 
būtinai aplankykite ir pakeliui esančias vietoves, kurios 
yra paminėtos aprašymuose, o gal rasite dar įdomesnių 
ir jomis pasidalinsite su mumis visais. 

Jei jūsų tikslas dalyvauti žaidime – tuomet turite 
aplankyti šias 13 vietovių ir jose nusifotografuoti su 
„Utenio“ atributika arba futbolo kamuoliu, parašykite 
savo įspūdžius, atsiųskite juos mums ir laimėkite 
kvietimus į vandens parką, originalų futbolo kamuolį ar 
šį nuotykį priminsiantį atminimo ženkliuką. 

KELIONIŲ DRAUGAS
Idėjos autorius – Kostas Jovaiša, 
UAB „Umaras“ generalinis direktorius 
ir „Utenos Utenio“ valdybos narys

Keliauti kviečia – „Utenos Utenis“



VAKARINIS MARŠRUTAS

1. Utenio akmuo 
2. Partizanų bunkeris Trakinių km., Anykščių r. 
3. Vyžuonų ozas ir Kartuvių kalnas
4. Krokulės šaltinis
5. Šeimyniškių atodanga ir konglomerato uola
Važiuodami Vakariniu maršrutu pakeliui galėsite rasti ir 
pramogų „Žygeivių slėnyje“.  Partizanų bunkerį kviečiame 
aplankyti pirmąjį rugsėjo savaitgalį, kuomet vyksta Trakinių 
partizanų sąskrydis ir vyksta edukaciniai ir pramoginiai 
renginiai.

GRAŽUTĖS REGIONINIO PARKO MARŠRUTAS

6. Šavašos pažintinis takas ir Gražutės regioninis   
parkas, Zarasų r.

7. Vidos Žilinskienės „Jūrų muziejus“
8. Salako pažintinis takas

RYTINIS MARŠRUTAS

9. Ginučių malūnas 
10. Baluošo ež. Ilgasalės sala su ežerėliu joje 

(Trainiškio km., Ignalinos r.)
11.  Rytų Aukštaitijos etnografiniai kaimai               

(Strazdų, Šuminų ir Vaišnoriškės kaimai)
12.  Minčios malūnas ir sukilėlių kapinaitės, Uteno ež.
Važiuodami Rytiniu maršrutu rekomenduojame aplankyti 
Triušiukų slėnį, Paukščių kaimą, užsukti į „Vilkų seklyčią“ 
Indubakiuose. 

MOLĖTŲ KRAŠTO MARŠRUTAS

13.  Dubingių piliavietė, Molėtų r.
Lankantis Molėtų krašte rekomenduojame aplankyti ir 
Molėtų skulptūrų parką, Etnografinę sodybą su dangaus 
stebykla ar apžvalgos bokštą Mindūnuose.
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Kad būtų lengviau orientuotis, knygelėje rasite trumpus objektų aprašymus, bet prieš vykstant 
rekomenduojame dar panaršyti ir interneto platybėse bei plačiau pasidomėti objektais. 

Prie kai kurių aprašymų rasite ir užduočių. Būkite pasiruošę, ieškant kai kurių objektų teks prisiminti ir 
orientacinius gebėjimus, bet juk tai būna vieni smagiausių prisiminimų dalinantis įspūdžiais. 

Kelionė – visada nuotykis, didesnis ar mažesnis, bet nuotykis. 

Gero kelio! Smagių įspūdžių!
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UTENIO AKMUO
Akmuo – vienas paslaptingiausių simbolių lietuvių mitologijoje, dažnai atpažįstamas, kaip 
bendruomenės susibūrimo vieta. Jis ir amžinumo, tvirtumo simbolis. Kviečiame kelionę 
pradėti „savo kieme“ ir aplankyti Utenio akmenį. Riedulys guli atviroje vietovėje prie pat 
žvyrkelio, po laukine kriauše. Akmens aukštis - 1,5 m, ilgis - 3,25 m, perimetras – 8,42 m, 
plotis - 2 m.

Jis stūkso apie 1,8 km į rytus nuo Pakalnių, pasiekiamas pasukus iš kelio  Utena–Pakalniai–
Alanta  į rytus apie 0,4 km.

PASTEBĖJIMAI, ĮSPŪDŽIAI
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PARTIZANŲ BUNKERIS 
Vienintelis kelias prie bunkerio ir memorialo veda per Virintos upelį. Nedidelė staigmena – 
čia nėra tilto. Daugelis jį kerta nusiavę batus ir atsiraitoję klešnes. Nelietingą vasarą galima jį 
kirsti ir automobiliu. Gal kažkam smagu rizikuoti ir spėlioti ar pavyks šiandien grįžti namo ar 
teks nakvoti palapinėje ir laukti kol išdžius automobilio laidai. 

Partizanų bunkeryje rekomenduojame apsilankyti pirmą rugsėjo savaitgalį, kai vyksta 
partizanų sąskrydis su turininga pažintine, kultūrine, sportine programa.

Anykščių r., Kurklių sen., Trakinių k.

PASTEBĖJIMAI, ĮSPŪDŽIAI
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VYŽUONŲ OZAS IR KARTUVIŲ KALNAS
Kartuvių kalnas yra Vyžuonų ozo dalis. Pasakojama, kad ant jo vykdavo žalčio Vyžo 
garbinimo apeigos. O legendos byloja, kad kalną supylė čia gyvenę žmonės. Čia rasite ir 
500-osioms Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto mirties metinėms pastatytą paminklą. 
1929 metais jį sumanė ir per trejus metus pastatė trys Vyžuonų vaikai. Kaimynai ir savieji iš 
jų šaipėsi, nepadėjo, bet ir netrukdė. 

820 metrų ilgio ozas apaugęs mišku, dunkso 0,5 km į vakarus nuo kelio  118  Kupiškis–
Utena. Kelyje įrengtos kelio nuorodos. 

Užduotis. Kas yra Ozas? Kodėl jis vadinamas Kartuvių kalnu?

PASTEBĖJIMAI, ĮSPŪDŽIAI
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KROKULĖS ŠALTINIS 

Žodis „šventas“ ir ši versmė – visada greta. Šaltinio vanduo sruvena į visai šalia tekančią 
Šventosios upę. Žmonės, kalba, kad vanduo šventas ir gydo įvairias ligas. O kitas 
pasakojimas tvirtina, kad vieną vasaros rytą piemenėliai čia pamatė šviesos spinduliais 
apsuptą Jėzų Kristų. O senovėje čia buvo Alkavietė.

Krokulė kas sekundę pasipildo 7 l tyro vandens, kurio temperatūra tiek žiemą, tiek vasarą 
išlieka 7 - 9 C. 

Niekada neužšąlančią versmę galima pasiekti ir pėsčiomis iš didžiausio Utenos rajono 
miestelio Užpalių einant Krokulės gatve. 

Šaltinis trykšta greta Lygamiškio kaimo, Užpalių sen., Utenos r., dešinėje Šventosios upės 
slėnio pusėje.

Užduotis. Kas yra alkavietė?

PASTEBĖJIMAI, ĮSPŪDŽIAI
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ŠEIMYNIŠKIŲ ATODANGA IR KONGLOMERATO UOLA
Lietuvoje taip pat yra uolų! O viena jų, esanti visai netoli Utenos,  įmantriu – konglomerato – 
pavadinimu. Šalia konglomerato uolos įrengti laiptukai į Šeimyniškių atodangą. Bėgimas 
laiptais – gera treniruotė atostogų metu :) Užbėgus į viršų atsivers gražūs vaizdai.

Ne per toliausiai nuo atodangos stūkso ir Šeimyniškių piliakalnis. Tad kviečiame         
apsilankyti ir jį. 

Šeimyniškių k., Užpalių sen., Utenos r.

Užduotis. Kas yra Ašvieniai ir ką veikia „Ašvienių fanai“? 

PASTEBĖJIMAI, ĮSPŪDŽIAI
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ŠAVAŠOS PAŽINTINIS TAKAS  
Gražutės regioniniame parke, Šavašos upės žemupyje įrengtas vos 1,5 kilometro ilgio, 
tačiau  ypatingas takas. Čia upės slėniai – svaiginančio aukščio, o vandenys krenta net 11 
metrų kas vieną kilometrą. Kaip tikroje kalnų upėje! 

Atkreipkite dėmesį į informacinius stendus, kuriuose yra visa kelionėje jums reikalinga 
informacija apie nuostabią Šavašos upę ir jos aplinką. Bet tai dar ne viskas – tarp aukštų 
upės slėnių XVI a. buvo pasislėpusi senovės lietuvių šventykla. Jos liekana – Lūžų akmuo su 
dubeniu laukia norinčių pažinti praeitį keliautojų. Tako gale įrengta „Zuikių” mokykla – puiki 
vieta aptarti take patirtus įspūdžius.

Šavašos pažintinį taką rasite šalia Antalieptės miestelio (Zarasų r.).

PASTEBĖJIMAI, ĮSPŪDŽIAI
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VIDOS ŽILINSKIENĖS „JŪRŲ MUZIEJUS“
Gražutės regioniniame parke  įsikūręs turistams įdomiausias rajono miestelis Salakas su 
gražuole akmenine bažnyčia. Unikalus ir miestelio pavadinimas: iš kairės dešinėn skaitant - 
Salakas, iš dešinės kairėn - Sakalas. 

Čia įsikūręs Vidos Žilinskienės „Jūrų muziejus“ yra bene labiausiai nuo vandenyno nutolęs 
jūrų muziejus su unikalia per 30 metų kaupta jūros gyvūnų, spalvingųjų koralų, kriauklių, 
suvenyrų ir fosilijų kolekcija. Eksponatų skaičius jau seniai perkopė 3 tūkstančius ir tai dar ne 
pabaiga.

Kas 1000 lankytojas laimi specialų V.Žilinskienės prizą. Galbūt šįkart laimė nusišypsos jums!

PASTEBĖJIMAI, ĮSPŪDŽIAI



KELIONIŲ DRAUGAS



SALAKO PAŽINTINIS TAKAS
Neaplenkite Salako pažintinio tako, besitęsiančio beveik 5 km žiediniu maršrutu. Gamtos 
take, vingiuojančiame Luodžio ežero pakrantėse, pastatyti informaciniai stendai, paukščių 
stebėjimo bokštelis, lankymui pritaikytas Salako ozas, ledynmečio suformuotos kalvos.

Kelionę galite pradėti nuo Luodžio ežero stovyklavietės, ar Gražutės regioninio parko 
lankytojų centro.
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PASTEBĖJIMAI, ĮSPŪDŽIAI
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GINUČIŲ MALŪNAS 
XIX a. technikos paminklas su išlikusia senovine malūno įranga: nuo vandens rato ir maišų 
pakėlimo mechanizmo iki girnų ir pikliaus. Bet smagiausia vaikams ir suaugusiems ant savo 
kūno pajusti Srovės ežero vandens jėgą.

Ginučiuose ir apylinkėse yra ir daugiau dėmesio vertų objektų. Beje, ar žinote, kad šio 
gatvinio kaimo pavadinimas gali būti kilęs nuo žodžio „ginti“ – kaip to įrodymas yra šalia 
esantis Ginučių piliakalnis, ant kurio, manoma, kadaise stūksojo Linkmenų pilis. Kviečiame 
aplankyti ir šią vietovę.

Ginučiai, Ignalinos r., Aukštaitijos nacionalinis parkas, tarp Almajo ir Sravinaičio ežerų bei 
Srovės upelio.
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BALUOŠO EŽ. ILGASALĖS SALA SU EŽERĖLIU JOJE 
Ežeras ežere yra Ilgasalės saloje. Ir tai Lietuvoje. Ir tai mūsų pašonėje. Vos 40 km nuo Utenos 
ir tik 4 km nuo Ginučių. Plaukti valtimi visai netoli, iš Trainiškio tik apie 150 metrų nuo 
kranto.

Ilgasalė ypatinga ir tuo, kad čia auga retieji augalai, įtraukti į Lietuvos Raudonąją knygą – tai 
plačialapė klumpaitė, šakotoji ratainytė, tamsialapis skiautalūpis. Salos krantuose būriuojasi, 
o kartais ir peri didieji dančiasnapiai.

Beje, atvykdami į Trainiškį, jūs pradėsite ir kitą etapą – apsilankymus Rytų Aukštaitjos 
etnografiniuose kaimuose. 

Trainiškio k., Ignalinos r.
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RYTŲ AUKŠTAITIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI 
Strazdų, Šuminų, Vaišnoriškės kaimai
Važiuojant aplink Baluošą pravažiuosime tris Rytų Aukštaitijos etnografinius kaimus: 
Strazdus, Šuminus ir Vaišnoriškę.

Pavyzdžiui Šuminuose dabar gyvena apie 15 žmonių. Ir tai didžiausias kaimas pagal 
gyventojų skaičių iš visų trijų. Įdomu tai, kad visi jie turi Šuminų pavardę. Šuminų kaime 
auga 200-300 m. senumo pušis. Vienoje troboje yra įrengti žvejo namai - muziejus. Šuminai 
dar įžymūs tuo, kad čia buvo filmuotas filmas apie Tadą Blindą.

Prieš važiuojant verta pasidomėti ką reiškia sąvoka „etnografinis kaimas“, kuo jis ypatingas ir 
į ką reikia atkreipti dėmesį. Etnografinių kaimų yra ir daugiau, tačiau šie trys šalia vienas kito 
ir pakeliui į Minčią

Užduotis. Ką reiškia gatvinis kaimas?
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PASTEBĖJIMAI, ĮSPŪDŽIAI
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MINČIOS MALŪNAS, SUKILĖLIŲ KAPINAITĖS, UTENO EŽ.
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PASTEBĖJIMAI, ĮSPŪDŽIAI

Nuo Vaišnoriškės iki Minčios – vos 6 kilometrai miško keliukais. Čia malūnas pastatytas 
beveik 100 metų anksčiau nei Ginučiuose. Čia, skirtingai nei Ginučiuose, vandenį naudojo 
ne tik miltams malti, bet ir vilnai velti, taip pat buvo pjaunami rąstai ir lentos, veikė netgi 
vario kalykla, kurioje vario gabalus išplodavo Minčios upelio vandens kilnojamas blokas – 
kūjis. 

Čia vyko ir vienas iš 1863 m. sukilimo mūšių, vietiniai miške buvo įsirengę tvirtovę su savo 
gamybos armotomis. Deja, mūšį jie pralaimėjo. Legenda byloja, kad po mūšio ponams 
brangenybes karo tikslams nešęs baudžiauninkas sukilėlių neberado, bet, būdamas 
sąžiningas, užkasė lobį kažkur Minčios ir Alksniškių kelių kampe. Tad kviečiame jums šiek 
tiek  „pasiorientuoti“ ir paieškoti lobio ar sukilėlių kapinaičių, kurios yra netoli Minčios. Ten 
palaidoti valstiečiai, kurie sukilimo metu priešinosi Caro armijai. O po pasivaikščiojimo 
galėsite išsimaudyti vos už 2,5 km esančiame Uteno ežere, kurį vietiniai vadina gražesniu – 
Utenio vardu.
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DUBINGIŲ PILIAVIETĖ
Toliausia nuo Utenos nutolęs mūsų pažintinės kelionės taškas – todėl ir atskiras. Daugelis 
žinote Dubingius, tačiau nedaugelis girdėjo, apie čia esančią Dubingių piliavietę į kurią 
būtina užlipti, ji neatsiejama nuo Radvilų giminės iškilimo ir suklestėjimo istorijos. 

Eidami pažintiniu taku iš anksčiau buvusios salos, dabar pusiasalio, galėsite grožėtis 
ilgiausio ir vieno didžiausių Lietuvos ežerų panorama.

Piliavietėje lankytojų laukia eksponavimui paruošti išlikę Radvilų rūmų fragmentai, uždengti 
gaubtu, bei buvusios evangelikų reformatų bažnyčios vieta su Radvilų laidojimo panteonu 
bei įrengtas pažintinis takas su 6 apžvalgos stotelėm prie archeologinių ir gamtinių objektų. 
Natūralaus grunto tako ilgis apie 1,5 km, jame įrengti mediniai laiptai, informaciniai stendai, 
suoliukai.

Lankantis Molėtų krašte rekomenduojame aplankyti Molėtų skulptūrų parką, Etnografinę 
sodybą su dangaus stebykla bei apžvalgos bokštą Mindūnuose.

Dubingiai, Molėtų r.



ŽAIDIMO TIKSLAS: keliaujant su šeima ar draugais pažinti mūsų kraštą ir smagiai praleisti vasaros atostogas ar ankstyvą 
rudenį. Kelionės vyksta vasarą jums patogiu metu, jums patogiu tempu, jums patogiu maršrutu.
ŽAIDIMO TRUKMĖ: nuo 2020 m. liepos 3 d. iki 2020 m. rugsėjo 7 d.

ŽAIDIMO SĄLYGOS: 

Aplankykite kuo daugiau iš 13 sąraše esančių vietų. 
Apsilankę vienoje iš 13 sąraše esančių vietovių 
nusifotografuokite su „Utenio“ atributika arba futbolo 
kamuoliu.

Po kiekvienos vietovės aprašymu yra speciali skiltis 
„Pastebėjimai, įspūdžiai“, joje trumpai (bet ne mažiau nei 
5 žodžiais) pasižymėkite savo pastebėjimus arba įspūdžius 
apie vietovę.

Jei norite dalyvauti žaidime, baigę savo keliones (jūs patys 
sprendžiate kiek vietovių iš sąrašo aplankysite, tad nebūtina 
aplankyti visų vietovių) atsiųskite nuotraukas ir atsakymus į 
užduotis bei savo vardą ir pavardę el. paštu: 
pazink@utenosutenis.lt 

Organizatoriai gali paprašyti pristatyti ir Knygutę su 
jūsų pastabomis ar įspūdžiais apie objektus, jei reikės 
papildomos informacijos nustatant žaidimo nugalėtoją.

KELIONIŲ ŽAIDIMO NUOSTATAI

mailto:pazink@utenosutenis.lt


ŽAIDIMO NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS:
Daugiausia aplankytų vietų; 
Daugiausia teisingai atliktų užduočių;
Daugiausia pasirašytų pastebėjimų ir įspūdžių knygutėje 
prie aplankytų objektų; 
Greičiausia įvykdytos visos sąlygos;
Daugiausia aplankytų papildomų, pakeliui esančių 
(aprašymuose paminėtų) vietovių.

PRIZAI:
I vieta – 4 kvietimai į vandens parką ir futbolo kamuolys.
II-III vietos – po 2 kvietimus į vandens parką ir futbolo 
kamuolį.
IV-X vietos – po futbolo kamuolį.
Visi dalyvaujantys žaidime ir atsiuntę bent 3 nuotraukas 
bus apdovanoti atminimo medaliais.
Nugalėtojas bus paskelbtas rugsėjo 11 d. (penktadienį) 
„Utenio“ ir „Utenio akademijos“ FB puslapiuose, straipsnyje 
utenosutenis.lt bei informuoti asmeniškai.

KELIONIŲ DRAUGAS





AČIŪ

UŽ IDĖJĄ IR 
GALIMYBĘ JĄ 
ĮGYVENDINTI.




