
2018 m. rugpjūtis 
  

Maršrutas kelionėms automobiliu:

Po aludarių kraštą: 
DVARAI TARP KUPIŠKIO 

IR PASVALIO

„Kalnapilis” kviečia į pažintį su aludariu kraštu - 
Aukštaitija. Unikalus savo gamta ir kultūrine patirtimi, šis 

Lietuvos regionas vilioja keliautojus ir lietuviško kulinarinio 
paveldo gerbėjus. Kad šio krašto atradimas būtų kuo 

lengvesnis, Lietuvon.lt paruošė keletą maršrutų. 

PRISTATO
KARŠČ IAUSIĄ  VASAROS PROJEK TĄ

Dvarai tarp Kupiskio

ir Pasvalio

N E A L K O H O L I N I S

Aludariu krastas



Kokia skirtinga Lietuvos regionų istorija, galima įsitikinti 
nuvažiavus, pavyzdžiui, į Aukštaitiją ir Dzūkiją. Dzūkijoje dvarų 
nerasi ir su žiburiu, o Aukštaitijos kai kuriose vietose jų taip tiršta, 
kad per pusdienį lengvai galima apvažiuoti keletą. Toks ir yra šis 
aludarių krašto maršrutas - dvarai tarp Kupiškio ir Pasvalio. 
Nedidelėje atkarpoje iš eilės bus net 5 dvarai, o visa kita - 
paįvairinimui prieš ir po jų. Gero kelio! 

Taigi, NUOTYKIŲ MENIU: 

A. Metalinis ir purškiantis: Baltų gyvybės medis 
B. Iš pusiasalio virtęs sala: Uošvės liežuvis 
C. Ant vištos kojelės: A.Petrausko muziejus-klėtis 
D. Klasicizmas tarp medžių: Antašavos dvaras 
E. Dabar jaunimo centras: Salamiesčio dvaras 
F. Didingai gražus: Gulbinėnų dvaras 
G. Buities nustekentas: Barklainių dvaras 
H. Kompaktiška paupio puošmena: Pajiešmenės dvaras 
I. Upės ir kalvų simbiozė: Ąžuolpamūšės piliakalnis 
J. Muziejus gali būti ir toks: Girnų muziejus 

Planuokite: 

▪ TRUKMĖ: Gero pusdienio aplankyti visiems objektams tikrai užteks - tik pridėkite 
kelionę iki Pakruojo ir atgal nuo Pasvalio. 

▪ VAIKAI: A. Petrausko muziejaus namelis turėtų patikti vaikams, kitur - architektūra, 
kuria vaikus sudominti sudėtinga. 

▪ NEPAMIRŠKITE: Pasikraukite telefonų baterijas, pasiimkite grynųjų pinigų, nes 
regionuose ne visur galima atsiskaityti kortele. 
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Nuoroda į aktyvų maršrutą 
Google Maps: https://goo.gl/SEFowf

Taškų koordinatės Google Maps žemėlapyje:

ŽEMĖLAPIS

DVARAI TARP KUPIŠKIO IR PASVALIO

PASVALYS

KUPIŠKIS

A. Baltų gyvybės medis 
B. Uošvės liežuvis 
C. A.Petrausko muziejus-klėtis 
D. Antašavos dvaras 
E. Salamiesčio dvaras 
F. Gulbinėnų dvaras 
G. Barklainių dvaras 
H. Pajiešmenės dvaras 
I. Ąžuolpamūšės piliakalnis 
J. Girnų muziejus

A. 55.8329, 24.9846 
B. 55.8557, 24.9785 
C. 55.8867, 24.7773 
D. 55.9087, 24.8062 
E. 55.9404, 24.8758 
F. 56.0787, 24.6481 
G. 56.0865, 24.5708 
H. 56.1065, 24.4959 
I. 56.1237, 24.4598 
J. 56.0651, 24.4056

https://goo.gl/SEFowf


 86 km

1:40 h

Kelionei iki maršruto pradžios ir 
atgal namo papildomai pridėkite: 
  
▪ Vilniečiai: 320 km, 3:55 h 
▪ Kauniečiai: 300 km, 4:00 h 
▪ Klaipėdiečiai: 520 km, 6:00 h 
▪ Panevėžiečiai: 85 km, 1:15 h

VAIRAS, MAISTAS ir nakvynė

Kaip ir su maistu - garantuotai nakvynę rasite 
Kupiškyje arba Pasvalyje, tačiau galima pasidairyti ir 
kaimo turizmo sodybų tarp šių miestų. Tiesa, deja nė 
vienas iš lankomų dvarų tokios paslaugos nepasiūlys.

Asfaltas ir nedidelės atkarpos žvyrkelio, tačiau viena 
trumpa atkarpa lietingu metu gali būti sunkesnė - 
važiuojant link Ąžuolpamūšės piliakalnio, čia net 4 
varomi ratai vos vos išgelbėjo (bet tą atkarpą galima 
nueiti ir pėsčiomis, todėl maršruto koreguoti 
nereikės).

Kelios kavinės ir restoranai yra maršruto pradžioje 
Kupiškyje arba maršruto pabaigoje - Pasvalyje. 
Miesteliuose tarp jų - tik maisto parduotuvės.
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B
Kupiškio marios - trečias pagal dydį 
dirbtinis vandens telkinys Lietuvoje. Iki 
užtvenkimo jame buvo pusiasalis, 
atskirtas dviejų upių - Lėvens ir 
Pajuodupės. 1984 m. užtvenkus Lėvens 
upę, šis pusiasalis virto sala arba 
Uošvės liežuviu, į kurią galima patekti 
per tiltelį. Saloje įkurtas parkas su 
gausybe skirtingų augalų, 
pasivaikščiojimo ir dviračių takais bei 
poilsio vietomis.  

Kitas nuotykis: už 19 km. 

Iš pusiasalio virtęs sala: 
Uošvės liežuvis

Kupiškis – puikus pavyzdys, kaip 
vieno menininko rankos gali pakeisti 
miestelio veidą. Čia gyvenęs 
skulptorius Henrikas Orakauskas 
(dabar gyvenantis Kernavėje) per 18 
kūrybos metų paliko daug skulptūrų 
visame miestelyje – nuo “gyvų” 
skelbimo lentų iki Baltų gyvybės 
medžio, kuris aplaisto greta 
stovinčius. Tiesa - kai veikia, nes 
laikas nuo laiko jis yra tvarkomas. 

Kitas nuotykis: už 3,5 km.

AMetalinis ir purškiantis:  
Baltų gyvybės medis
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D
Rudenį Antašavos dvaras turėtų 
atrodyti daug geriau, nei vasarą - 
išlįsti iš jį apsupusių medžių. 
Klasicistiniai rūmai dvarininko 
Antašausko statyti prieš 200 metų. 
Sovietmečiu čia veikė mokykla, nuo 
2003 m. dvaras turi naujus 
savininkus, kurie ketino jį pritaikyti 
turizmui, tačiau bent jau kol kas 
jokių to ženklų nematyti - ir dvaras, 
ir greta stovintis mūrinis svirnas 
užrakinti. 

Kitas nuotykis: už 6,7 km. 

Klasicizmas tarp 
medžių: Antašavos 
dvaras

Iš išorės atrodytų lyg čia būtų eilinis 
liaudies buities muziejus, bet šarmo jam 
labai daug priduoda namelis ant vištos 
kojos - vienas iš muziejaus pastatų. O jų 
čia bent keli - muziejus veikia jau beveik 
50 metų, čia surinkti keli tūkstančiai 
eksponatų, pasakojančių ir apie 
muziejaus įkūrėją, ir apie senąją lietuvių 
buitį. 

Kitas nuotykis: už 4,2 km. 

CAnt vištos kojelės: 
A.Petrausko muziejus-klėtis 
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E

F
Didžiulis nuo 18 a. čia įsikūręs dvaras 
išsiskiria puošniais rūmais ir parku. 
Dvaro rūmus pastatė bajorai Karpiai, 
vėliau tarpukariu dvare įsikūrė garsus 
Lietuvos generolas Kazimieras Ladyga 
su šeima. Sovietinė valdžia dvarą 
nacionalizavo, Ladygų palikuonims 
dvaras grąžintas 1993 m. Šiuo metu 
dvaras nesutvarkytas, tačiau per 
langus matosi, kad kažkas bandoma 
kurti - galbūt prisikels ir bus bandoma 
pritaikyti turizmui. 

Kitas nuotykis: už 5,5 km. 

Didingai gražus: 
Gulbinėnų dvaras

Iš penkių dvarų grandinėlės šiame 
maršrute, Salamiesčio dvaras 
architektūriškai pasirodė mažiausiai 
įdomus. Salamiesčio dvaras dvaras 
kadaise priklausė Radvilų, vėliau 
Tiškevičių giminėms. Dabartiniai rūmai 
pastatyti 19 a. viduryje, dabar čia įsikūręs 
jaunimo centras, tai į pastato vidų patekti 
galimybių ne daug. Beje, visai netoli 
dvaro stovėjo įspūdingo dydžio grūdų 
sandėlis - magazinas. Dabar iš jo liko tik 
vienos sienos fragmentas, bet paieškoję 
google “Salamiesčio magazinas” 
pamatysit beveik akmeninę pilį, skirtą 
laikyti grūdams. 

Kitas nuotykis: už 27,5 km. 

Dabar jaunimo centras: 
Salamiesčio dvaras
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H
Jei iš šiame maršrute aplankytų dvarų 
reikėtų išsirinkti atkūrimui vieną dvarą - 
rinkčiausi šį kompaktišką Pajiešmenės 
dvarą. Dvaras įkurtas 19 a., 1895 m. tas 
pats Liudvikas von Roppas čia pastatė 
nedidelius raudonus dvaro rūmus. Dvaras 
įkurtas Iešmens upelio pakrantėje, iki šiol 
čia išlikęs ir tvarkomas gražus parkas. Iš 
viso išlikę apie 10 dvaro pastatų. 

Kitas nuotykis: už 3,8 km. 

Kompaktiška paupio 
puošmena: Pajiešmenės 
dvaras

GBuities nustekentas: 
Barklainių dvaras

DVARAI TARP KUPIŠKIO IR PASVALIO

Barklainių dvaras minimas jau nuo 1604 
m., priklausė Laurynui Butkevičiui, vėliau 
- Liudvikui von Roppui. Gana puošnaus 
fasado dvaro rūmai statyti 1863 m., tačiau 
apie juos informacijos labai ne daug. O ir 
dabartinė dvaro būklė apverktina - gyvena 
jame žmonės, bet dvaras ir jo teritorija su 
didžiuliu parku gana apleisti, todėl daug 
laiko čia neužgaišite - pakaks kelių 
minučių dvaro apžiūrai (ir aršių šunų 
lojimo pasiklausymui). 

Kitas nuotykis: už 7,4 km. 



J
Pasvalietis Antanas Stapulionis savo 
kieme nuo 1979 m. sukaupė beveik 300 
girnų. Nepavyko spėti aplankyti 
muziejų darbo metu, todėl eksponatus 
buvo galima pažiūrėti tik per tvorą - 
visas kiemas atrodo lyg sumažinta 
Orvidų sodybos kopija. 
Beje, po šio objekto pasinaudokite 
progą apžiūrėti mažą, bet labai 
tvarkingą Pasvalio centrą - tikrai verta 
pasivaikščioti jame. 

Maršruto pabaiga - gero kelio namo! 

Muziejus gali būti ir toks: 
Girnų muziejus

Labai nustebino šis piliakalnis - nieko 
nesitikint prieš akis atsivėrė ne vienas 
mažas kalniukas, o kelių kalvų 
draugystė su jas juosiančiais dviem 
upeliai - Tatula ir Ūge. Tikrai graži 
gamtos vieta (šiltu sezonu tinka ir 
piknikams ar laužo susikūrimui), tik jei 
važiuosite per drėgnąjį sezoną, 
rekomenduoju paskutinį 100 m paeiti 
pėsčiomis - purvo keliuke vos vos 
išsikapsčiau neužklimpęs su 
automobiliu. Bet užsukti tikrai verta - 
po penkių dvarų čia atokvėpis su gamta. 
Beje, kažkada čia stovėjo žiemgalių pilis 
- bent jau taip teikia archeologai. 

Kitas nuotykis: už 9,5 km. 

I Upės ir kalvų simbiozė: 
Ąžuolpamūšės 
piliakalnis
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Komentarai, pastabos, klausimai, pasiūlymai: 
nuotykiai@lietuvon.lt  

Kopijuoti, platinti, viešinti internete šiuos 
maršrutus be autoriaus raštiško sutikimo – 

draudžiama. Maršrutams panaudotos asmeninės 
nuotraukos. 

www.lietuvon.lt 

AČIŪ
Geros kelionės 

po aludarių kraštą!

mailto:nuotykiai@lietuvon.lt
http://www.lietuvon.lt/

