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Gendalfas lankosi Papilėje

Darthas Vaderis atostogauja Labanore

Video: https://goo.gl/XRmhb1  

Maršrutas: www.lietuvon.lt/krazy1 

Video: https://goo.gl/V3gG6W  

Maršrutas: www.lietuvon.lt/krazy2 

https://goo.gl/XRmhb1
http://www.lietuvon.lt/krazy1
https://goo.gl/V3gG6W
http://www.lietuvon.lt/krazy2


Ukmergės svečiai
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Nuotraukų autorius - Rytis Šeškaitis



A. Karo, sovietų ir partizanų mišinys: Raketinė bazė Kopūstėliuose  
B. Kvapo pajautimui per tvorą: Vaitkuškio dvaro griuvėsiai  
C. Geriausiam miesto vaizdui: Ukmergės piliakalnis 
D. Prieš apžvalgos bokštų erą: Senosios gaisrinės bokštas Ukmergėje 
E. Stovi tik sienos: Bažnyčios griuvėsiai Deltuvoje  
F. Vieno žmogaus prikelta gyvenimui: Siesikų pilis 
G. Tuoj jo nebeliks: Vašuokėnų dvaras 

Ukmergės praeityje

 Apie maršrutą

▪ TRUKMĖ: Daug objektų, tarp kai kurių atstumai nemaži, todėl visam maršrutui reikės pilnos 
dienos. Trumpinti galite atsisakydami paskutinio objekto - sutaupysite bent porą valandų. 

▪ VAIKAI: Specialiai vaikams skirtų objektų lyg ir nėra, tačiau vyresniems vaikams čia patiks 
raketinė bazė ir partizanų klubas joje, taip pat turėtų sudominti ir Siesikų pilis - ypač tuos, kas 
jau skaito nuotykių literatūrą. 

▪ NEPAMIRŠKITE: Pasikraukite telefonų baterijas, pasiimkite grynųjų pinigų, nes regionuose ne 
visur galima atsiskaityti kortele. 

▪ KAIP NAUDOTIS? Maršrutu patogiausiai naudotis telefone - išsisiųskite šį PDF’ą el. paštu, 
atsidarykite per Google Maps programėlę nuorodą į maršruto žemėlapį (kitame lape), o jei 
nepavyksta - kiekvieno taško koordinates į programėlę galite suvesti ranka. Tikslios 
koordinatės nurodytos prie objektų aprašymų, kurie parengti lakoniški, tinkantys paskaitymui 
lankantis vienoje ar kitoje vietoje. Norint išsamesnės informacijos visada lengva ją rasti 
internete - turizmo informacijos centrų puslapiuose arba Wikipedijoje. 

 Ką aplankysime

 Planuokite

“Krazy Lithuania” filmukas prasideda Vilniaus Universiteto bibliotekoje, tačiau jos į maršrutą 
netraukiame - vilniečiams ir taip paprasta ją aplankyti. O toliau - aplink Ukmergę yra galybė 
įdomių objektų, atrinkome keletą skirtingų - nuo raketinės bazės iki sugriuvusių dvarų ar 
bažnyčių. Atskiros kelionės būtų verta pati Ukmergė - miestas su puikiu senamiesčiu ir bent 
keliais įdomiais objektais. Geros kelionės!
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Nuoroda į aktyvų maršrutą Google Maps: https://goo.gl/M5qNw5.  

(kaip atsidaryti maršrutą Google Maps programėlėje - aprašyta šio dokumento pabaigoje).

 Žemėlapis

Vairas, maistas ir nakvynė:

Maršruto ilgis: 105 km 
Vairuoti: 01:55 h 

Kelionei iki maršruto pradžios ir 
atgal namo papildomai pridėkite: 
  
▪ Vilniečiai: 205 km, 2:40 h 
▪ Kauniečiai: 200 km, 3:20 h 
▪ Klaipėdiečiai: 550 km, 6:30 h

Maršrutas suksis aplink Ukmergę, 
todėl išalkę planuokite sustojimą 
čia - yra keletas restoranų ar greito 
maisto vietų.

Ukmergėje nakvynę siūlo keli 
viešbučiai, aplink - kaimo turizmo 
sodybos, o jei dar trūksta - ne tiek 
toli lieka pavažiuoti iki ežeringojo 
Molėtų krašto, kur nakvynių 
pasirinkimas labai didelis.

Ukmergė

Ukmergės praeityje

https://goo.gl/M5qNw5
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Koordinatės: 55.1862, 24.7062. Iki kito objekto: 8 km.

Koordinatės: 55.2090, 24.7992. Iki kito objekto: 5 km.

Koordinatės: 55.2496, 24.7686. Iki kito objekto: 0,7 km.

B. Kvapo pajautimui per tvorą: Vaitkuškio dvaro griuvėsiai  

Pirma dalis

Sovietiniais metais čia veikė didžiulė raketinė bazė. 
Nepriklausomybės pradžioje dalis komplekso pastatų buvo 

sugriauti, bet ir tai, kas išliko, verta dėmesio. Tuo labiau, kad 
kompleksą prižiūri ir jame įvairiausius su partizanais ir karu 

susijusius  dalykus rengia partizanų klubas “Miško broliai” (http://
miskobroliai.weebly.com/)  

Šiuo metu baigiamas tvarkyti Ukmergės piliakalnis įsikūręs slėnio 
pakraštyje, todėl nuo jo atsiveria puikus Ukmergės panoramos 

vaizdas. Čia prasidėjo Ukmergės istorija - 1333 m. Livonijos 
ordinas užpuolė Vilkmergės pilį, ir taip Ukmergė buvo paminėta 

pirmą kartą. Gražu ne tik ant piliakalnio - puikiai sutvarkyta 
teritorija aplink jį.

Neogotikinis Vašuokėnų dvaras pradėtas kurti dar 16 amžiuje, 
vėliau keliskart keitė savininkus, kol 1764 m. atiteko garsiajai 
grafų Kosakovskių giminei. Šiuo metu Lenkijoje gyvenantys 
dvaro savininkai lyg ir pradeda dvaro tvarkymo darbus, tačiau 
teritorija aptverta, į vidų nepateksite - pasigrožėkite dvaro 
sienomis iš už tvoros.

Koordinatės: 55.2492, 24.7645. Iki kito objekto: 7 km.

D.   Prieš apžvalgos bokštų erą: Gaisrinės bokštas

Ukmergės senasis gaisrinės bokštas (18 m aukščio) leidžia 
apžiūrėti visą miestą. Bokštas pastatytas 19 amžiuje, Į bokštą 
patekti galite suderinę su Ukmergės kraštotyros muziejumi 
(kuris veikia visai greta, už kampo - skambinkite 8 684 14460, 
nedirba pirmadieniais ir antradieniais).

C.   Geriausiam miesto vaizdui: Ukmergės piliakalnis

A. Karo, sovietų ir partizanų mišinys: Raketinė bazė Kopūstėliuose 

http://miskobroliai.weebly.com/
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E.   Stovi tik sienos: Bažnyčios griuvėsiai Deltuvoje

Koordinatės: 55.2360, 24.6661. Iki kito objekto: 14 km.

Koordinatės: 55.2864, 24.5135. Iki kito objekto: 70 km.

Koordinatės: 55.6371, 24.8797. Gero kelio namo!

F.  Vieno žmogaus prikelta gyvenimui: Siesikų pilis

G.   Tuoj jo nebeliks: Vašuokėnų dvaras

Antra dalis

Deltuvos bažnyčia sugriauta 1946 m. Tiksli bažnyčios 
pastatymo data nežinoma, tačiau manoma, kad ji stovėjo dar 

prieš 1570 m. 19 amžiuje bažnyčia buvo paversta sandėliu. 
Šiuo metu stovi išlikusios tik bažnyčios sienos. 

Iki šio dvaro atsibeldėme ieškodami tinkamų griuvėsių “Krazy 
Lithuania” video su Lara Croft filmavimui. Dvaras nutolęs nuo 
ankstesnių maršruto objektų, ir iš jo likę labai ne daug - jokių 

ženklų, kurie padėtų jį rasti, nėra. Jei atvyksite, prie dvaro priešais 
buvusius rūmus  būtinai susiraskite eglių alėją, pasibaigiančią 

paminklu. 

Vienas žmogus išsinuomavo pilį 99 metams ir jau beveik 10-metį 
tvarko. Dar porą metų ir 15-16 a. statyta pilis bus baigta - labai 
gražiai atkurta ne tik išorė, bet ir pilies interjeras. Savininkas 
mielai papasakoja apie pilies istoriją bei restauravimą (mini 
ekskursija už €3). Dar pora metų, ir 15-16 a. statytos pilies 
rekonstrukcija bus baigta.

Jeigu patiko šis maršrutas ir jo formatas, išbandykite “Nuotykiai su Lietuvon.lt” 
maršrutų prenumeratą - kas mėnesį vos už €3 gausite po 2 keliauti paruoštus 

maršrutus. Prenumeruoti galite čia: www.patreon.com/lietuvon.   

http://www.patreon.com/lietuvon
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Maršrutą sudarė: atradimų žemėlapis Lietuvon.lt. 

Visus “Laisvės TV” projekto “Krazy Lithuania” maršrutus ateityje rasite adresu  
www.lietuvon.lt/krazy.  

Komentarai, pastabos, klausimai, pasiūlymai: nuotykiai@lietuvon.lt.  

Maršrutams panaudotos asmeninio archyvo bei turizmo informacijos centrų 
nuotraukos. 

Nei sudarant maršrutą, nei filmuojant “Krazy Lithuania” treilerius, nė vienas 
Holivudo personažas nenukentėjo. 

Gero kelio!

KAIP NAUDOTIS MARŠRUTO ŽEMĖLAPIU TELEFONE KELIAUJANT: 

Jūsų tikslas: atsidaryti maršrutą su Google Maps programėle telefone: 
 1 Atsidarykite šiame dokumente nurodytą maršruto nuorodą savo telefone. 
 2 Atsidarius Google Maps naršyklėje, spauskite ant savo vardo ikonos viršutiniame dešiniajame 

kampe arba ant “Sign in” / “Prisijungti”. 
 3 Prisijunkite prie savo Google paskyros ir maršrutų žemėlapis automatiškai turėtų būti atidarytas 

Google Maps programėle telefonu. 

Alternatyva jei nepavyktų: Kompiuteriu prisijungę prie savo Google paskyros, atidarykite maršrutų 
žemėlapio nuorodą. Ten viršutiniame kairiajame kampe raskite žvaigždutę - ją paspaudę, išsaugosite 
maršrutą prie savo žemėlapių. Tuomet atsidarykite Google Maps programėlę telefone, eikite į Meniu —
> Jūsų vietos —> Žemėlapiai —> Maršrutas nr. X. Taip visda galite įjungti arba išjungti norimą 
maršruto sluoksnį ant Google Maps programėlės.

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

