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1. ĮŽANGA 

 

Lietuvos ir Baltarusijos bendras projektas „Kaimo vietovių tapatumo stiprinimas 

per tradicinius amatus ir turizmo plėtrą“ (angliškai: „Strengthening Identity of Rural 

Places through Traditional Crafts and Tourism Development“) kuriame dalyvauja ir 

Neries regioninis parkas siekia sustiprinti kaimo vietoves, padėti joms vystytis, išlaikyti 

tradicijas, kultūrą, amatus bei skatinti turizmą bei pažintines keliones. Kaip šio projekto 

dalyvis Neries regioninis parkas dalyvavo dvejose ekspedicijose Baltarusijoje ir 

Lietuvoje, lankant tradicinius kaimus bei kitas vietoves ir siekiant įamžinti bei sukurti 

pažintinį maršrutą visuomenei, kuris skatins keliavimą maršrutu Trakai – Lyda. 

  

1.1. NERIES REGIONINIO PARKO VEIKLOS SRITYS 

 

Neries regioninio parko tikslai yra glaudžiai susiję su kuriamo maršruto tematika, todėl 

Neries regioninis parkas prisideda savo ekspertine patirtimi prie šio maršruto kūrimo, kuris 

skatins lankytojus sąmoningai keliauti, pažinti, puoselėti gamtos bei kultūros paveldo 

vertybes, sužinoti daugiau apie jas bei prisidėti prie jų išsaugojimo.  

 

Direkcijos veiklos tikslai: 

1.1. organizuoti ir/ar vykdyti sunaikintų ir pažeistų gamtos, kultūros kompleksų bei 

objektų atkūrimą; 

1.2. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose bei 

vietose, nustatytose atitinkamuose regioninio parko teritorijų planavimo dokumentuose; 

1.3. vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldą bei jo 

apsaugą. 

 

Taigi, šis paveldo interpretacijos planas bei maršruto kūrimas prisideda prie Neries 

regioninio parko tikslų. Šis maršrutas Trakai – Lyda sudarys sąlygas plėtoti darnų turizmą 
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siūlomose maršruto vietose. Taip pat maršrutas prisidės prie švietėjiškos bei kultūrinės 

veiklos ir gamtos paveldo bei kultūros apsaugos. Maršrutas lankytojus skatins keliauti, 

pažinti, atrasti ir prisidėti net prie maršruto kūrimo kontrolės. Kuriamas ir lankytojams 

rekomenduojamas maršrutas įeina į Neries regioninio parko tikslus, todėl būtent todėl buvo 

nuspręsta jo imtis.  

 

Žemėlapis su aprašymais viešai pasiekiamas per trumpąją nuorodą: 
https://tinyurl.com/trakailyda 

 

 

https://tinyurl.com/trakailyda
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1.2. INTERPRETACIJOS PLANO TIKSLAS 

 

Šio paveldo interpretacijos plano tikslas yra:  

Parengti turistinio maršruto kelyje Trakai – Lyda gaires, kuriomis vadovaujantis būtų 

sukurtas įdomus, šiuolaikiškas, prasmingas, įtraukiantis ir lankytojus keliauti skatinantis 

maršrutas.  

Taigi, norint, kad šis tikslas būtų pasiektas ir maršrutas sukurtas būtent toks, buvo 

įvertintas paveldo interpretacijos plano reikalingumas. Svarbu pabrėžti, kad šis paveldo 

interpretacijos planas ir jame pateiktos rekomendacijos turėtų pagelbėti kuriant turistinį 

maršrutą, kuris yra bendra projekto „Kaimo vietovių tapatumo stiprinimas per tradicinius 

amatus ir turizmo plėtrą“ dalis. 

Paveldo interpretacijos planas yra svarbus, nes jis išryškina svarbias detales, susijusias 

su Lietuvoje ir Baltarusijoje lankytinomis vietomis, padeda paruošti strategiją ir numatyti 

tolesnius maršruto kūrimo etapus. Paveldo interpretacijos planas tarsi teikia kryptį, į ką 

reikėtų atkreipti dėmesį kuriant patrauklų ir įdomų bei interaktyvų turistinį maršrutą Trakai 

– Lyda kelyje. 

Taip pat svarbu pabrėžti, kad paveldo interpretacijos planas gali kisti, jeigu atsiranda 

naujos medžiagos, naujų maršruto vizijų ar idėjų. Šis interpretacijos planas suteikia gaires ir 

rekomendacijas, tačiau planas yra lankstus ir kuriant maršrutą galima lankčiai žiūrėti į 

paveldo interpretacijos planą. 

Šis dokumentas suteikia loginį pagrindimą būsimiems maršruto Trakai – Lyda kūrimo 

darbams. 

 

1.3.  PLANE PATEIKIAMA 

 

Šiame paveldo interpretacijos plane bus pateikta įvairi medžiaga, kuri padės kuriant 

maršrutą ir materializuojant maršruto viziją. Plane bus pateikiami pagrindiniai principai, 
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susiję su maršrutu. Taip pat bus pateikti ir sukurti žemėlapiai, padedantys vizualizuoti 

maršruto galimus lankytinus kelius, objektus, kultūrines vertybes, paveldą, medinę 

architektūrą, gamtos išteklius bei tam tikros sąsajos tarp Lietuvos ir Baltarusijos tradicinės 

kultūros, kuri yra glaudžiai susijusi. Taip pat plane bus pateiktos rekomendacijos, kaip 

lankytojai turėtų įsitraukti į keliavimą šiuo maršrutu, jo pažinimą, populiarinimą bei 

prisidėjimą prie tolimesnio gyvo ir organiško jo kūrimo.  

Šiame paveldo interpretacijos plane pateikiama:  

 Principai, kuriais vadovaujantis turi būti kuriamas maršrutas; 

 Siūlomas maršrutas Trakų – Lydos kelyje; 

 Siūlomi maršrutų tipai pagal lankomus objektus. 

 

2. PLANAVIMO PAGRINDAS 

2.1. BALTARUSIAI LIETUVOJE 

 

Baltarusiai Lietuvoje 

Baltarusiai yra trečioji pagal dydį Lietuvoje gyvenanti tautinė bendrija. Geografinės ir 

istorinės aplinkybės lėmė, kad jau XIII–XIVa. baltarusių protėviai tapo vieni iš pirmųjų 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau LDK) etninių bendruomenių. LDK valdovų 

kanceliarijoje be lotynų kalbos iki pat XVII a. buvo įsitvirtinusi rusėnų, <…> iš kurio vėliau 

išsivystė baltarusių kalba. Šia kanceliarine kalba buvo sukurtas didžiulis raštijos palikimas – 

Lietuvos Metrika, Lietuvos valstybės teisynas, metraščiai, 1522 m. pirmoji spausdinta knyga 

LDK buvo Petro Skorinos parašyta „Mažoji kelionių knygelė“ rusėnų kalba. Baltarusiai, jų 

kultūra aktyviai reiškėsi Lietuvoje ir Naujaisiais bei Naujausiaisiais laikais: 1915 m. Vilniuje 

buvo atidarytos pirmosios baltarusių mokyklos, 1919–1944 m. veikė Vilniaus baltarusių 

gimnazija, išugdžiusi daug iškilių Baltarusijos tautinio atgimimo veikėjų.1 

                                                        
1 http://www.voruta.lt/lietuvos-ir-baltarusijos-istorijos-atspindziai/ 

http://www.voruta.lt/lietuvos-ir-baltarusijos-istorijos-atspindziai/
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Taigi, baltarusiai yra glaudžiai susiję su Lietuvos kultūra, istorija, švietimu. Todėl šis 

kultūrinis, pažintinis maršrutas Lietuvoje ir Baltarusijoje leis lietuviams giliau pažinti 

Lietuvos artimų kaimynų kultūrinį paveldą, suprasti, kaip jie supranta ir interpretuoja 

istoriją, kaip gyvena ir saugo savo tautinį paveldą, tradicijas, istoriją, pagaliau, ką lietuvių ir 

baltarusių kultūros gali viena kitai duoti, papildyti, kokios istorinės, kultūrinės sąsajos yra 

bendros ir ką dar galima šiandien keliaujant šiuo maršrutu pamatyti bei apčiuopti. 

 

2.2. KULTŪRINIAI IR GAMTINIAI IŠTEKLIAI 

 

Keliaujant siūlomu maršrutu Trakai – Lyda galima išvysti daug kultūrinių išteklių, 

kurie lankytojus galėtų įkvėpti tolimesniam, savarankiškam domėjimuisi kraštų istorija, 

miestais, gamtiniais, tradiciniais architektūriniais paminklais, lankytinomis pilimis, dvarais, 

jų istorija, gamtos landšaftu, geografija ir pan.  

Rekomenduojamame maršrute gausu etnografinių, tradicinių, gatvinių kaimų, kurie 

pasižymi įstabiu grožiu, tradicine medine architektūra, ornamentika. Ornamentikoje 

atsispindi senasis baltų arealo tikėjimas, papročiai, pasaulėjauta. Ant nuostabių langinių tiek 

Lietuvos, tiek Baltarusijos kaimuose, matyti archetipiniai saulės, mėnesio, žvaigždžių 

simboliai bei gėlių motyvai. Taip pat žaltys, itin svarbus lietuvių mitologijos simbolikoje. Tad 

keliaujant po tradicinius kaimus, lankytojams galima po truputį rekonstruoti baltų 

simbolius, tradicinės architektūros elementus. Juos fiksuoti, domėtis ir juos įprasminti savo 

keliavimu, apžiūrėjimu, o gal net ir integravimu, pavyzdžiui į savo namų interjerą ar senos 

sodybos rekonstrukcinį planą ir jo įgyvendinimą. Maršrute siūlomi keliai į etnografinius 

kaimus yra lyg ekologiškumo, darnaus turizmo skatinimas ir noras priminti apie tradicinę, 

medinę, tvarią architektūrą, jos estetiką, istoriją ir integravimą į kasdienybės antropologiją. 

Taip pat įdomus palyginimo aspektas ir radimas bendrumų kaimyninių valstybių kaimuose. 

Taip pat maršrute yra nemažai bažnyčių, kai kurios iš jų yra medinės architektūros 

paminklai ir kartais tradiciniai elementai atkeliauja į bažnyčios architektūros elementus. 

Gausu maršrute ir dvarų, pilių, pavyzdžiui, Radvilų dvaro liekanos, kurios mena seną ir 
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bendrą lietuvių ir baltarusių istoriją, siekiančią LDK laikus. Įdomu pastebėti, kad Radvilų 

rūmų liekanos šiuo metu nėra įtrauktos į saugomų kultūros vertybių sąrašą Baltarusijoje, tad 

kyla natūralus klausimas, kiek dar šie rūmai stovės, ar kiek jie ilgai išliks. Keliavimas po 

tokias lankytinas vietas, kurios palaipsniui kinta ir nyksta, skatins lankytojus domėtis 

bendrumais, senąja LDK istorija, Radvilų, Goštautų kitų didikų didingomis giminėmis ir 

apčiuopti šių giminių pėdsakus Lietuvoje bei Baltarusijoje. 

Keliaudami šiuo rekomenduojamu maršrutu lankytojai turės galimybę aplankyti 

piliakalnius, pavyzdžiui, esančius Neries regioniniame parke bei Dieveniškių istoriniame – 

regioniniame parke ir susipažinti su itin archajiška istorija, prisiliesti prie jos. Taip pat turės 

galimybę aplankyti mitologines, sakralias vietas. Keliavimas po tokias vietas lankytojams 

suteiks galimybę apmąstyti Lietuvoje ir Baltarusijoje esančius religinius skirtumus. Reikia 

pažymėti, kad Lydos krašte kaip ir Šalčininkų krašte yra itin daug katalikų (Baltarusija iš 

esmės stačiatikių kraštas), o tai vėlgi susieja šiuos šalia pasienio esančius arealus. 

Šis maršrutas dovanos ne tik kultūrinius, bet ir gamtinius išteklius. Nuostabius Neries 

ir Dieveniškių regioninius parkus, kuriuose gausu miškų, upių, pažintinių takų, įvairaus 

landšafto, kuris atskleidžia nuostabius gamtinius kraštovaizdžius. 

 

2.3. LANKYTOJAI IR JŲ PROFILIAI 

 

Rengiant šį interpretacijos planą bei maršrutą, būtų tikslinga susipažinti su lankytojų 

lūkesčiais. Remiantis Valstybinio turizmo departamento atliktu tyrimu2 apie vietinį turizmą, 

galima teigti, kad lankytojų profiliai Lietuvoje yra šeši. Jie atliepia skirtingus keliautojų 

prioritetus ir poreikius. 

Paveldo interpretacijos planas reikalingas ir tam, kad planuojant projektą būtų 

įvertintas kuo platesnis lankytojų lūkesčių laukas. Žinoma, reikia atsižvelgti į tai, kad visi 

lankytojai yra itin skirtingi ir turi kartais visiškai skirtingus poreikius, todėl šis 

                                                        
2http://www.tourism.lt/uploads/documents/Vietinio%20turizmo%20tyrimo%20rezultatai_WORD_FI

NAL_20181023_2.pdf 

http://www.tourism.lt/uploads/documents/Vietinio%20turizmo%20tyrimo%20rezultatai_WORD_FINAL_20181023_2.pdf
http://www.tourism.lt/uploads/documents/Vietinio%20turizmo%20tyrimo%20rezultatai_WORD_FINAL_20181023_2.pdf
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interpretacijos planas ir reikalingas, kad būtų galima apžvelgti visus lankytojų tipus ir atrasti 

jiems aktualius dalykus kuriant maršrutą. 

 

Remiantis Valstybinio turizmo departamento tyrimu išskiriami šeši keliautojų tipai: 

 

Gamtos mylėtojai. 

Tai keliautojai, kurie mėgsta aktyvų laisvalaikį, pažintines keliones Lietuvoje. Jų 

kelionės tikslas – žygiai, kelionės dviračiais, gamtinių bei kultūrinių objektų lankymas. Šiame 

segmente mažiau jaunimo ar vilniečių. Daugiausia – vyresnio pensinio ar beveik pensinio 

amžiaus žmonių. Taigi, šis siūlomas maršrutas šiam keliautojų tipui būtų aktualus, nes jie 

galėtų grožėtis nuostabiais Neries regioninio parko, Dieveniškių istorinio - regioninio parko 

vaizdais, kultūrinių objektų, pavyzdžiui, dvarų, bažnyčių lankymu. Taip pat šio tipo 

keliautojai galėtų pasigrožėti dailiais tradiciniais kaimais ir jų apylinkėmis, surengti po jas 

žygį dviračiais ar pėsčiomis. 

 

Ten kur visi. 

Šio profilio atstovai renkasi populiarias, triukšmingas, dažniau miesto vietas, kuriomis 

susidomi išgirdę iš žiniasklaidos. Šie poilsiautojai mėgsta lankyti kultūrinius objektus, dažnai 

valgo restoranuose ar kavinėse, nemaža dalis aplanko ir kultūrinį renginį. Šie turistai 

dažniau nei kiti keliauja į Vilniaus miestą. Tad šiuos lankytojus, tikėtina, galima būtų 

pritraukti, jei maršrutas bus populiarinamas per žiniasklaidos priemones. Taip pat šio tipo 

keliautojams galėtų būti aktualūs kultūriniai objektai arba miestai, pavyzdžiui, po 

ekskursijos po senuosius Trakus, nuvykimas į Trakų pilį ar Užutrakio dvarą, kur aplink esti 

daug kultūros, renginių, restoranų. 
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Ramybė su šeima. 

Tai ramaus poilsio prie ežero ar savo sodyboje atstovai. Šie lankytojai dažniau nei kiti 

lankytojų tipai ilgąsias metų atostogas praleidžia Lietuvoje (net 83%), taip pat ieško vietų, 

kurios būtų draugiškos vaikams. Tai žemesnių pajamų segmentas, todėl jie dažniau nei kiti 

apsistoja kempinge, palapinėje ar sodyboje. Šie lankytojai rečiau valgo maistą restoranuose. 

Taigi, siūlomas maršrutas šiems lankytojams būtų patrauklus, nes jie galėtų rasti daug vietų 

tinkamų darniam poilsiui su šeima, pavyzdžiui, Neries regioniniame parke, kur gausu 

gamtinių regyklų ir vietų iškylai surengti. Keliaujant šiuo maršrutu gausu ežerų, upių, kur 

keliautojai galėtų pernakvoti su palapine, miegmaišiu ir t.t. 

 

Pramogautojai. 

Šie keliautojai mėgsta ilsėtis festivaliuose ir koncertuose, kur yra daug žmonių. Šio tipo 

lankytojai yra daugiausia jaunimas iki 29 metų, todėl jie renkasi keliones traukiniu ar 

autobusu, o ne automobiliu bei apsigyvena pas gimines, draugus ar nemokamose 

poilsiavietėse. Tad šis maršrutas jiems būtų aktualus tuo, kad regioniniuose parkuose yra 

nemokamų poilsiaviečių. Taip pat šiam segmentui būtų aktualūs, greičiausiai, miesto 

teikiami malonumai ir pramogos, pavyzdžiui, Lydoje esantys klubai, barai ar vykstantys 

koncertai, festivaliai Lydos pilyje. 

 

Ieškantys kokybės. 

Šių keliautojų pagrindinis kriterijus yra ne kas kita, o kokybė. Jie geriau poilsiauja 

mažiau, tačiau itin kokybiškai. Taigi, už nakvynę jie moka daugiau nei kiti ir daug rečiau 

apsistoja poilsio vietose, nameliuose ar pas gimines. Svarbu jiems ir itin kokybiškas maistas. 

Tad šie lankytojai galėtų keliaudami maršrutu užsukti į Užutrakio dvaro restoraną ir 

valgydami grožėtis prabangiu dvaro parko vaizdu bei ežeru. Taip pat šalia jų lauktų Trakai 

su prabangiais restoranais, viešbučiais ir kitomis kokybiškomis paslaugomis bei nuostabia 

gamta. Tiesa, reikėtų pabrėžti, kad Baltarusijoje turizmo sektorius, kur itin būtų prabangu ir 

kokybiška, nėra labai išvystytas. 
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Viskas įskaičiuota. 

Tai lankytojai, kurie teikia prioritetą nakvynei puikiame viešbutyje su SPA 

procedūromis. Šio tipo žmonės dažniausiai poilsiavimui renkasi ilguosius savaitgalius. Šiame 

segmente daugiau vidutinio amžiaus žmonių ir turinčių ikimokyklinio amžiaus vaikų. Šis 

maršrutas būtų aktualus tokiems lankytojams, jei turistinės kompanijos vadovautųsi šiuo 

maršrutu ir kurtų savo maršrutą, kuriame būtų viskas įskaičiuota ir būtų ieškoma 

prabangesnių nakvynės vietų, restoranų bei kitų pramogų, kurios būtų, žinoma, įskaičiuotos 

į pasiūlymo kainą. 

 

Taigi, apibendrinant šį lankytojų profilio tyrimą, galima būtų pasakyti, kad vieni 

lankytojų segmentai siūlomame maršrute rastų daugiau sau artimų ir poreikius atitinkančių 

pasiūlymų, o kiti mažiau, tačiau kiekvienas segmentas visgi, darome prielaidą, rastų kažką 

aktualaus sau ir atitinkančio asmeninius lūkesčius.  

 

3.  PLANAVIMO UŽDAVINIAI IR SIEKIAMI REZULTATAI 

 

 

Kaip nurodyta šio paveldo interpretacijos plano pradžioje, tikslas yra:  

Parengti turistinio maršruto kelyje Trakai – Lyda gaires, kuriomis vadovaujantis būtų 

sukurtas įdomus, šiuolaikiškas, prasmingas, įtraukiantis ir lankytojus keliauti skatinantis 

maršrutas.  

Šio interpretacinio plano uždaviniai ir siekiami rezultatai pateikiami žemiau: 

 

Uždaviniai: 

 

1. Paskatinti lankytojus keliauti parengtu maršrutu; 
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2. Skatinti lankytojus lankytis Neries regioniniame parke ir keliauti jo siūlomu 

maršrutu; 

3. Įtraukti lankytojus į maršruto pildymą; 

4. Padėti lankytojams atrasti kultūriškai, istoriškai, gamtiškai įdomias vietas 

keliaujant maršrutu Trakai-Lyda; 

5. Skatinti darnų turizmą kaimų vietovėse. 

 

Siekiami rezultatai 

1. Lankytojai įvertins šį maršrutą kaip įdomų, patrauklų, istoriškai aktualų ir 

šiandien. 

2. Lankytojai įsitrauks į maršruto kūrimą bei pildymą. Specialioje maršruto puslapio 

dalyje jie galės pildyti savo atradimus, kuriuos patirs keliaudami šiuo maršrutu.  

3. Lankytojai teigs, jog maršrute gausu etnografinių kaimų, po kuriuos gera keliauti 

tiek Lietuvoje, tiek Baltarusijoje. 

4. Keliavimas po gamtinius ir kultūrinius objektus, istorinius bei regioninius parkus, 

etnografinius kaimus skatins lankytojus sąmoningai gyventi su gamta ir jos 

teikiamais turtais. 

5. Parengus šį maršrutą, lankytojų skaičius padidės visose maršrute esančiose 

vietovėse. 

6. Lankytojai keliaudami ir matydami maršrute esančius etnografinius kaimus 

perims tradicijas ir tų kaimo ypatybes ar kitus tam tikrus bruožus ir taip kartu 

padės jas išsaugoti bei įamžinti. 

 

4. MARŠRUTO TEMA IR POTEMĖS 

 

Pagrindinė maršruto tema – tai žinutė, kurią lankytojai turėtų pakeliavę šiuo 

maršrutu išsinešti su savimi. Siekiama, kad tą žinutę keliautojai pajaustų empiriškai. 

Įsijaustų į lankytinų kaimo vietovių tradicinės architektūros grožį, dvarų ir rūmų 

likučių istorinį alsavimą, gamtinių lobių grožį. Siekiama, kad lankytojas keliaudamas 
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tiek Lietuvoje, tiek ir Baltarusijoje atrastų šių kraštų istorinę bendrystę, glaudžias 

kaimynines šių šalių sąsajas.  

Taip pat yra fokusuojamasi į Trakai – Lyda maršrutą dėl to išvis neminimos 

smulkesnės regioninių parkų vietos kaip atodangos, pažintiniai takai, kitos 

vaizdingos vietos, neimami didieji miestai kaip Vilnius ar Gardinas, taip pat 

neįtraukiamos kai kurios nors ir labai svarbios istorinės vietos kaip antai Kernavė, 

Krėva ar Gervėčiai. Tikslas sudaryti galbūt mažiau žinomų vietų, tačiau nemažiau 

įdomių vietų sąrašą ir maršrutą kuris būtų patogiausias keliaujant maršrutu Trakai - 

Lyda.  

Taigi, šio maršruto temos galėtų būti tokios: 

 

1. Bedrasis maršrutas su visais objektais 

2. Dvarai ir pilys 

3. Religinės vietos 

4. Etnografiniai kaimai 

5. Kitos lankytinos vietos 

 

Toliau aprašomi galimi maršrutai ir objektai juose pagal temas.  

 

4.1. BEDRASIS MARŠRUTAS SU VISAIS OBJEKTAIS 

 

Maršrutas vadinasi Trakai – Lyda, tačiau rekomenduojama pradėti keliaujant nuo 

Grabijolų etnografinio kaimo (pats šiauriausias taškas žemėlapyje) iki Muravankos cerkvės 

(piečiausiai esanti violetinė žvaigždė).  

Svarbiausi taškai keliaujant Lietuvoje būtų: Grabijolai > Rykantai > Trakai > Senieji 

Trakai > Vaikšteniai (ir aplinkiniai kaimai) > Keturiasdešimt Totorių kaimas > Jašiūnai > 

Turgeliai > Dieveniškės > Šalčininkai. 
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Tada važiuojant į Baltarusiją: Beniakionys > Žirmūnai > Rodūnia > Vaviorka > 

Murovanka > Tarnova > Lyda Trakeliai (ir apylinkės)  

Bendrasis maršruto žemėlapis atrodo taip: 

 
Žemėlapis su aprašymais viešai pasiekiamas per trumpąją nuorodą: 

https://tinyurl.com/trakailyda 
 

https://tinyurl.com/trakailyda
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4.2. DVARAI IR PILYS 

 

Žemėlapis su aprašymais viešai pasiekiamas per trumpąją nuorodą: 
https://tinyurl.com/trakailyda 

 

 

 

https://tinyurl.com/trakailyda
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Panerių dvaras 

 

XVIII a. Panerių dvarą kūrė karališkojo dvaro šambelionas 
(tvarkytojas) Simonas Liudvikas Gutakovskis (1783–1811). 
XVIII a. pabaigoje jis dvarą pardavė kitam karališkosios 
tarnybos tarnautojui, buvusiam karaliaus sekretoriui S. 
Puzinai, kuris 1819 m. testamentu dvarą perdavė dukrai 
Aleksandrai, ištekėjusiai už J. Riomerio. 1922 dvaras 
išparceliuotas ir savo didybės nebeatgavo. 

Užutrakio dvaras 

 

Užutrakio dvaro sodybos ansamblis sukurtas 1897-1902 m. 
grafo Juozapo Tiškevičiaus ir jo žmonos kunigaikštytės 
Jadvygos Svetopolk Četvertinskos iniciatyva. Nuo dvaro rūmų 
atsiveria įspūdingi vaizdai į Trakus, Trakų pilį ir mėlynuojantį 
ežerą. 

Trakų salos pilis 

 

Tai gotikinio stiliaus pilis Trakų mieste, Galvės ežero Pilies 
saloje. Į pilį galima patekti pro jaukų pėstiesiems skirtą tiltą. 
Pilis buvo pastatyta kunigaikščių Kęstučio ir Vytauto rūpesčiu 
XIV a. II pusėje – XV a. 1-ajame dešimt. XV a. Trakų pilis buvo 
viena iš LDK valdovų rezidencijų. Šiandien ši didinga pilis 
atstatyta ir yra vienas svarbiausių Lietuvoje turistinių objektų. 
Pilyje vyksta įvairios šventės, koncertai, projektai, veikia 
archeologinė ir istorinė ekspozicijos, muziejus.  

Trakų pusiasalio pilis 

 

Trakų pusiasalio pilis, vadinama Didžiąja pilimi, yra Trakų 
mieste. Pilis čia jau stovėjo XIV a. pabaigoje. Galvės bei Lukos 
(Bernardinų) ežerų apsupta, mūriniais gynybiniais pastatais 
sutvirtinta pilis buvo didesnė ir svarbesnė nei šiandien puikiai 
pažįstama ir gausiai turistų lankoma salos pilis. XV amžiuje 
Didžiosios pilies reikšmė pradėjo nykti. Pilies žemės buvo 
atiduotos kilmingiesiems, o pilyje kalinami belaisviai. Ši pilis – 
viena iš didžiausių gardinių pilių Lietuvoje. Pilies vidinį kiemą 
juosia gynybinės sienos su šaudymo angomis, aukštais 
bokštais. Ši pilis neveltui prie ežerų. Ežerai, kalvos, skardžiai 
kliudydavo priešui įsibrauti į teritoriją.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senųjų Trakų piliavietė 

Senieji Trakai – antroji Lietuvos sostinė. Pasak legendų, 
Senuosius Trakus 1316 metais medžiodamas įkūrė Lietuvos 
kunigaikštis Gediminas. Kunigaikštis atrado kalną, kurį supo 
didžiulės girios bei ąžuolai. Vietovė Gediminui labai patiko, tad 
jis apsigyveno joje ir įkūrė miestą, kurį pavadino Trakais bei 
perkėlė čia sostinę iš Kernavės. 
Trakai sostine buvo net septynerius metus iki 1323 metų. Po to 
Gediminas sostinę amžiams perkėlė į Vilnių.  
 
Su Vytauto Didžiojo vardu siejama Senųjų Trakų Dievo Motinos 
paveikslo kilmė. Vienuoliai benediktinai paveikslo antroje 
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pusėje 1859 metais įrašė, kad Senųjų Trakų Dievo Motinos 
paveikslas vienuolynui padovanotas paties Vytauto Didžiojo.  
 
Šiandien į Senuosius Trakus palydės 1998-2000 metais Trakų 
istorinio nacionalinio parko įrengtas Vytauto Didžiojo kelias. 
Taip pat čia pasitiks lankytojus išlikęs valakinis kaimas bei 
didis Pilies kalnas su benediktinų vienuolyno kompleksu, sodu 
bei neogotikine bažnyčia. 

Grafo Tiškevičiaus dvaras 
Lentvaryje 

 

Įkurtas XVI a. Dvaro sodyba stovi šiauriniame Lentvario ežero 
krante, kuris buvo dirbtinai įrengtas supylus pylimą per ežerą. 
Ansamblį sudaro: XIX a. 2-osios pusės – XX a. pradžios 
neogotikiniai rūmai, statyti 1861–1869 m. (architektas G. fon 
Šachtas), rekonstruoti 1899 m. pagal Belgijos architekto de 
Vego ir architekto T. Rostvorovskio projektą; Eklektiškų formų 
tarnų namas, statytas XIX a. pabaigoje; Plytų stiliaus tvartas 
(XIX a. pradžia); Arklidės (XIX a. pabaiga – XX a. pradžia); 
Angliškasis parkas, įkurtas XIX a. pab., kraštovaizdžio 
architektas E. F. Andrė. 

Trakų Vokės dvaro sodyba 

 

Istorinių žinių apie dvarvietę randama nuo XVI a., kai ją valdė 
Lietuvos totoriai. Vėliau dvaras priklausė didžiojo kunigaikščio 
arklininkui Pavelui Steponui Sapiežai. XVII a. pr. dvaro 
savininku buvo Naugarduko vaivada Tomašas Sapiega (1598-
1646). Beveik visi išlikę pastatai pastatyti valdant Tiškevičių 
giminei. Tai buvo dvaro klestėjimo laikotarpis. 

Baltosios Vokės dvaras 

 

Pirmuoju žinomu dvaro savininku buvo LDK Didysis 
raštininkas Antanas Oskierka (1670-1734). Istorizmo stiliaus 
rūmus 1873 m. pastatė tuometinis dvaro savininkas, grafas 
Hilarijus Lenskis (1834-1920). Jis buvo ir Vaidotų šv. apaštalo 
Pauliaus Atsivertimo bažnyčios fundatoriumi. Po Hilarijaus 
mirties dvarą paveldėjo jo sūnus Vladimiras Lenskis (1879-
1941). Baltosios Vokės dvaras yra įtrauktas į šalies kultūros 
vertybių departamento saugomų objektų sąrašą. Yra išlikę 
dvaro rūmai, parko želdiniai, oficina, kluonas, kalvė, tvenkinys 
ir kt. Šiuo metu dauguma dvaro pastatų apleisti. 
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Jašiūnų dvaras 

 
 

Jašiūnų dvaras išlikęs Jašiūnuose. Respublikinės reikšmės 
architektūros paminklas. Yra parkas (įveistas dar iki pastatant 
rūmus), išlikusi oficina, buvusios arklidės su sodininko, 
girininko ir vežėjo patalpomis antrajame aukšte. Prie arklidžių 
– svirnas (liaudies architektūros statinys). 
Dvaro puošmena – jo parkas, jame yra sukurtos raiškios 
želdinių kompozicijos, plastiško kontūro medžių masyvai, 
vinguriuojantys takai, taip pat parke auga apie 30 rūšių 
spygliuočių ir lapuočių medžių. 
Nuo XV a. iki XVIII a. pab. Jašiūnų dvarą valdė Radvilos. XIX a. 
pradžioje iš nusigyvenusių Radvilų dvarą nupirko Ignotas 
Balinskis. Kai 1820 m. jo sūnus Mykolas Balinskis vedė Sofiją 
Sniadeckytę, čia apsigyveno ir Sniadeckiai. 
Dvaro rūmai pastatyti per 1824–1828 m. Sniadeckių iniciatyva, 
vėlyvojo klasicizmo stiliumi su romantizmo bruožais (projekto 
autorius – Karolis Podčašinskis). 

Vilkiškių dvaras 

 

Vilkiškės – tai vaizdinga Šalčininkų rajono gyvenvietė, kurią 
garsina išskirtinis vieno aukšto medinės architektūros dvaras, 
buvusi bajorų Domochovskių nuosavybė. Šis dvaras pastatytas 
1847 m. Dvarą puošia nuostabūs raižiniai, platūs mediniai 
laiptai, grakščios kolonos. Dvaro teritoriją juosia parkas su 
liepų ir ąžuolų alėjomis, maumedžiais. Cariniu laikotarpiu 
dvaras buvo atimtas, o sovietmečiu čia buvo įsikūrusi mokykla. 
Šiomis dienomis dvaras yra po rekonstrukcijos. Jame vyksta 
renginiai, koncertai, edukaciniai mokymai ir pan. 

Paulavos respublika 

 

Buvo nedidelė valstiečių savivaldos bendruomenė palei Merkį, 
dabartiniame Merkinės kaime Šalčininkų rajone su 
aplinkinėmis žemėmis. Paulavos respublika gyvavo nuo 1769 
iki 1795 metų, kuomet ją savo dvare įkūrė Povilas Ksaveras 
Bžostovskis. Ją sudarė Merkinės dvaras, sujungtas su Turgelių 
palivarku. Valdė prezidentas, dvaro savininkas, ir valstiečių 
seimas. Povilas Bžostovskis pamažu likvidavo dvaro arimus ir 
lažą, rentą pakeitė (galutinai nuo 1786 metų) pinigine. 
Valstiečiams prezidentas leido laisvai tvarkyti savo turtą, iš 
dalies ir žemę, verstis prekyba ir amatais, suteikė asmens 
laisvę. Taip pat įsteigė mokyklą, stengėsi valstiečiams versti 
knygas. Dvaro pajamos iki 1784 metais padidėjo daugiau kaip 
du kartus. Valstybę vėliau pripažino Stanislovas Augustas 
Poniatovskis, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius. 
Paulavos respublikos pinigai tais laikais buvo retas ir brangus 
kolekcinis objektas Europos kolekcionieriams. 

Medininkų pilis 

 

Medininkų pilis – plotu didžiausia gardinė Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos pilis, struktūra gimininga Lydos ir Krėvos 
pilims, beveik dvigubai didesnė už Krėvos pilį. Pilis mažiausiai 
perstatinėta. Kiautinės konstrukcijos siena ir bokštai sumūryti 
iš lauko akmenų ir plytų baltiškuoju plytų rišimo būdu. Turėjo 
4 bokštus ir 4 vartus. Tyrimais nustatyti du pilies gyvavimo 
etapai. 
27 metrų aukščio pilies bokšte yra įkurtas muziejus, kuriame 
įrengtos keturios ekspozicijų salės. 
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Šalčininkų dvaras 

 

Šalčininkų neoklasicistinis dvaras, kurį puošia dvaro parkas bei 
medinės, tradicinės skulptūros. Pirmą kartą paminėtas XIV a. ir 
priklausė Hlebavičiams, XVII a.–XVIII a. Chodkevičių 
giminei.1835 m. dvarą įsigijo dvarininkas Karolis Ferdinandas 
Vagneris. Mirus K.F. Vagneriui dvarą perėmė jo sūnus Algirdas, 
kuris pradėjo vokiečių architekto Hetzcholdo neoklasicizmo 
rūmų statybas. Vagneriams sodyba priklausė iki 1939 metų. II 
pasaulinio karo metais dvaro rūmai buvo nuniokoti, biblioteka, 
vertingi meno, dailės kūriniai – pavogti. Pasibaigus karui, 
rūmuose įsikūrė ligoninė, dabar rūmuose veikia Stanislavo 
Moniuškos menų mokykla, kurioje vyksta įvairūs koncertai, 
festivaliai, konkursai. 

Norviliškių pilis 

 

Norviliškių pilis yra rezidencinė pilis Norviliškėse, Šalčininkų 
rajone, Dieveniškių istoriniame regioniniame parke. Tai XVI a. 
menantis statinys. Visai neseniai restauruotą Norviliškių pilies 
kompleksą sudaro trijų aukštų pilies rūmai, restauruoti pilies 
svečių namai bei pirtis. Planuojama atstatyti ir buvusių 
kareivinių pastatus. Pati Norviliškių pilis, vartų bokštas ir 
gynybinis bokštas kažkada sudarė tipišką uždarą gynybinės 
pilies sistemą su kompaktišku kiemu centre. Tai retas 
renesanso laikotarpio tokio pobūdžio komplekso pavyzdys ne 
tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Šiandien Norviliškių pilis yra 
įmonių švenčių, seminarų, vestuvių ar kitų privačių pobūvių 
rengimo vieta. 

Gaičiūniškių namas-tvirtovė 

 

Gaičiūniškių Petro Nonharto namas (1613). Originalus 
gyvenamosios ir gynybinės paskirties renesanso stiliaus 
pastatas – namas-tvirtovė, kartais vadinamas pilaite. Namas-
tvirtovė pastatytas pietinėje kaimo dalyje, ant kairiojo Žyžmos 
upės kranto.  

Baltininkų dvaras 

 

Baltininkų dvaras (1895) ir dvaro parkas. Išsiskiria Adomo 
Mickevičiaus ir Mariles Vereščak meilės istorija, kuriai nemažai 
vietos skiria visi poeto biografai. Šiandien dvare veikia kaimo 
biblioteka. 
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Geranainių pilies liekanos 

 

Geranainių pilis – unikalus LDK fortifikacinės 
architektūros paminklas, ankstyvosios bastioninės 
architektūros pavyzdys, kuriame apjungiama gotikinės 
(viduramžinės) ir bastioninės fortifikacinės architektūros 
principai – tai pereinamojo tipo nuo aptvarinių prie 
bastioninių pilių statinys. Specialistai Gerainių pilį vertina kaip 
vieną moderniausių XVI a. pradžios fortifikacinės architektūros 
pavyzdžių LDK. Alberto Goštauto sūnus Stanislovas Goštautas 
1537 m. gegužės 18 d. šioje pilyje vedė Barborą Radvilaitę, 
kuriai po jo mirties 1542 m. gruodžio 18 d. ir atiteko pilis. 
Pilyje ją, matyt, lankė Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas 
Augustas, kurio mylimiausia žmona ji tapo 1547 m., o 1550 m. 
gegužės 7 d. karūnuota Lenkijos karaliene. Po Barboros 
Radvilaitės mirties pilis ir prie jos įsikūręs miestelis atiteko 
didžiajam kunigaikščiui. Apylinkes valdė didžiojo kunigaikščio 
skiriami seniūnai, kurie į valstybės iždą nuo valdos mokėjo 
nustatytą mokestį. Dvaro pajamos buvo skiriamos Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės artilerijai išlaikyti, 
miestelyje veikė parako gamykla. 1641–1644 m. Geranainių 
seniūnu buvo Mikalojus Kiška. Po Abiejų Tautų Respublikos 
žlugimo pilis buvo apleista, vėliau pradėta ardyti, o plytos 
panaudotos Lipniškių miestelio statyboms. 

Radvilų dvaro rūmų griuvėsiai 

 

Mažuosiuose Žirmūnuose Baltarusijoje esančių taip ir nebaigtų 
statyti Radvilų rūmų griuvėsiai byloja apie beveik 300 metų 
primirštą istoriją. Pradėti statyti princo Stanislavo Radvilos 18 
amžiaus antroje pusėje, bet taip ir nebaigti statyti jam išėjus 
anapilin. Buvo pastatyti tik ištaigingi vartai, per kuriuos 
būdavo įvažiuojama akmenimis grįstu bruku ir dvi oficinos. 
Pagrindiniai rūmai taip ir nebuvo pastatyti. Pastatai labai 
nukentėjo per karus ir palikti dešimtmečiais nykti. 

Dvariškių gyvenvietė ir vandens 
malūnas 

 

Dvariškių gyvenvietė. Kadaise joje stovėjęs dvaro rūmų 
kompleksas, o dabar išlikęs dvaro bokštas su senu sodu, 
keletas pagalbinių ūkio pastatų bei buvęs Dvariškių vandens 
malūnas. Vandens malūnas restauruojamas, šiandien jame 
veikia etnografinis muziejus bei planuojama įrengti kavinę 
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Lydos pilis 

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino įsakymu pilis 
pastatyta 14 amžiuje. Tai viena seniausių Lietuvos mūro pilių 
dabartinėje Baltarusijoje. Gynybinės linijos, kurią sudarė 
Naugarduko, Krėvos, Medininkų ir Trakų pilys dalis. Pilis 
atstatyta ir pritaikyta turistams, dabar joje yra isikūręs 
istorijos ir meno muziejus. 

Tarnovo dvaras 

 

Tarnovo dvaras pastatytas 1884 metais. Išorė atrestauruota, 
tačiau viduje neišlikę nieko autentiško kadangi jau daug metų 
dvaras yra naudojamas kaip daugiabutis. 

Romerių dvaras 

 

Romerių dvaro kompleksas Mažojoje Mažeikavoje statytas 19 
amžiuje.  

Naugarduko pilis 

 

Pilis statyta Vytauto Didžiojo 15 amžiuje. Viena iš daugelio 
Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilių liekanų Naugarduke, 
Baltarusijoje. 
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4.3. ETNOGRAFINIAI KAIMAI 

 

Žemėlapis su aprašymais viešai pasiekiamas per trumpąją nuorodą: 
https://tinyurl.com/trakailyda 

 

https://tinyurl.com/trakailyda
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Grabijolai 

 

Etnografinis, gatvinis kaimas. Tai medinės architektūros 
pavyzdys šalia Neries upės. Šį kaimą prižiūri Neries 
regioninis parkas. Gale kaimo Neries regioninis parkas yra 
įkūręs poilsiavietę lankytojams, kurie nori pasidžiaugti 
etnografinio kaimo vaizdais, įkvepiančiu istorijos pulsavimu 
bei ramiai pailsėti prie upės. Taip pat lankytojai galėtų 
nuostabios gamtos apsuptyje pasivaikščioti po Grabijolų 
pažintinį taką, įkurtą Neries parko direkcijos. Pažintiniame 
take gausu lankytinų objektų: senasis Alkų ąžuolas, Paalkių 
piliakalnis, mistiškas Uolkas (kalvos), mitologiniai akmenys. 
Tako ilgis – 4 km. 

Rykantai 

 

Rykantai yra kaimas Trakų rajone. Rykantų gyvenvietė yra 
prie senojo prekybinio kelio Vilnius – Kaunas. Tai itin senas 
kelias šiame krašte. Istorinis kelias yra įdomus savo grindiniu 
iš šlifuotų akmenų. Jis įrengtas dar lenkų laikais (1920–1939 
m.). Senuoju vieškeliu prekės buvo gabenamos į Vakarų 
Europą bei Rusijos miestus. Šiuo metu Rykantuose įsikūręs 
Rykantų daugiafunkcinis centras su biblioteka, švietimo 
įstaigomis, meno mokykla. Taip pat kaime stovi Rykatų švč. 
Trejybės bažnyčia, mūrinė, renesansinio stiliaus.  

Keturiasdešimt Totorių  

 

Keturiasdešimt totorių kaimas yra vienas seniausių Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos totorių kaimų. 1397 m. Lietuvos 
didysis kunigaikštis Vytautas parsivežė pirmuosius totorius, 
kaip karo belaisvius iš sėkmingo karo žygio į Krymą, kur tuo 
metu telkėsi totorių karo pajėgos. Įdomi legenda paaiškina 
kaimo pavadinimą. Belaisviai totoriai, apgyvendinti Trakų 
kunigaikštystėje, iš Vytauto gavo privilegijų – išlaikyti savo 
tikybą ir papročius. Jiems buvo leista ir daugpatystė. Vienas 
totorius, čia apgyvendintas, turėjo keturias žmonas. 
Kiekviena jų pagimdė jam po 10 sūnų – iš viso 40 vaikų. Nuo 
to, pasak legendos, ir kilęs kaimo pavadinimas. 1558 m. 
rašytiniuose šaltiniuose minima mečetė, kuri per Napoleono 
žygį į Rusiją sudegė. Apie 1630 m. kaime buvo 42 totorių 
namai. 

Naujienos 
 

Naujienų kaimas Trakų rajono svaivaldybės pietuose. 
Apylinkėse plyti Naujienų pelkė. Kaimas senas, taigi čia gausu 
tradicinės statybos medinių pirkių, tradicinių gėlių darželių. 

Tiltai 

 

Tiltų gatvinis kaimas yra Rūdiškių seniūnijoje, pietiniame 
Trakų rajono pakraštyje. Tiltų kaime lankytojai gali 
susipažinti su tradicine medine architektūra, ornamentika bei 
sutikti vietinių dzūkų, kurie dar turi savo pirkiose tradicinių 
audinių, divonų pavyzdžių. 
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Čižiūnai 

 

Čižiūnai – gatvinis kaimas Varėnos rajono savivaldybės 
teritorijos šiaurės rytuose, Valkininkų seniūnijoje, šalia kelio 
Vilnius-Varėna, 1 km į šiaurę nuo Valkininkų, dešiniajame 
Merkio krante. Čižiūnų seniūnaitija. Apie 1 km ilgio 
akmenimis grįsta gatvė apstatyta XIX a. ir XX a. pradžios 
namais, kurie į gatvės pusę nukreipti galais. Čižiūnus 
rengiamasi padaryti etnografiniu draustiniu. 

Lieponys 

 

Lieponių kaimas yra Rūdiškių seniūnijoje, prie senojo 
Vilniaus–Merkinės vieškelio, Spenglos upės ir Greiželio ežero. 
Jis priklauso Tiltų seniūnaitijai, Valkininkų parapijai. 
Senesniuose istorijos šaltiniuose dar vadinamas Liepūnais ir 
Leipūnais. Manoma, kad vietovės pavadinimas kilo nuo šalia 
kaimo augusių liepynų. Kaimas žinomas nuo XIV a. Lieponys 
iki dabar išsaugojo tradicinę medinę architektūrą. Lankytojai 
keliaudami po šį gatvinį kaimą gali grožėtis tradicine 
architektūra, puošyba, tradiciniu dekoravimu, ornamentika. 
Kaimą puošia atgimimo laikais pastatytas tradicinis gryžius ir 
koplytstulpis. Taip pat yra senos kapinės su tradiciniais 
mediniais kryžiais. Taip pat šiame kaime veikė itin žymus 
Lieponių kaimo tradicinis moterų etnografinis ansamblis. O 
Kalvių – Lieponių etnografinis ansamblis pripažintas 
geriausiu 2000 m. kaimo folkloro ansambliu, pelniusiu 
„Aukso paukštės“ apdovanojimą.  

Vaikšteniai 

 

Kaimas Rūdiškių seniūnijoje, nutolęs nuo Rūdiškių į 
pietvakarius 7 km. Priklauso Tiltų seniūnaitijai, Rūdiškių 
parapijai. Kaimas įkurtas XVI a. per Valakų reformą. 
Istoriniuose šaltiniuose minimas nuo 1611 m. Trisdešimt 
aštuonių sodybų gatvinis kaimas yra architektūros 
paminklas, įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. Vertingos 2 
paminklinės sodybos, kuriose 4 paminkliniai pastatai: 2 
namai, 2 tvartai, be to 7 pavieniai paminkliniai pastatai: 5 
pirkios, 1 pirkia su tvartu, 1 svirnas. Pirkios stovi arčiausiai 
gatvės, dauguma galais į ją, raiškiai dekoruotos.  

Malakonys 
 

Senas kaimas Malakonys esantis Šalčininkų rajono 
savivaldybėje, 4 km nuo Turgelių. Kaime gausu tradicinės 
medinės architektūros, ornamentikos pavyzdžių.  

Akmenynė 

 Senovinis kaimas pakeliui. 
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Poškonys 

 

Poškonys – gatvinis, etnografinis kaimas, kuris yra įtrauktas į 
kultūros paveldo registrą. Poškonių senumą rodo 
archeologiniai paminklai, kaimavietės plano struktūra ir 
savita senovinių gyvenviečių padėtis pagal Gaujos upelį. Už 
kilometro į pietryčius nuo kaimoyra išlikę 24 pilkapių grupė, 
datuojama V-VI a. Tai rodo, kad šiose apylinkėse jau 
pirmajame tūkstantmetyje gyveno žmonės. Istorijos 
šaltiniuose Poškonys pirmą kartą minimi 1713 m. LDK 
aktuose. Tuo metu kaimas priklausė Arlaviščių (Orlavciškių) 
dvarui, buvusiam tada dvarininkui Jonui Žemiai. Pagal 1713 
m. dokumentą kaime buvo 5 sodybos. Šiame inventoriuje 
nurodytas Poškonis (Paškanec) tikriausiai buvo seniausios 
kaime gyvenusios ir jam pavadinimą davusios šeimos 
palikuonis. Dabar Poškonys - seniūnijos centras, čia įsikūrusi 
yra Dieveniškių istorinio – regioninio parko direkcija. 
Architektūriniu ir istoriniu požiūriu vertinga yra senoji gatvė. 
Sodybos statytos XIX a. pabaigoje -XX a. pradžioje. 

Rimašiai 

 

Šis gatvinis, etnografinis kaimas yra Dieveniškių regininio 
parko teritorijoje. Rimašių kaimo sodybos įsikūrusios 
kairiajame Gaujos krante, atkartoja jos vingį. Rimašiai minimi 
nuo 1744 m. Tada ir vėliau iki pat baudžiavos panaikinimo 
kaimas priklausė Daubutiškių dvarui. Dėl gamtinių sąlygų 
susiklostė tipiška vienpusė gatvinė rėžinė kaimavietė, gatvė 
grįsta akmenimis. Kaime ir dabar išlikęs kelias, grįstas 
akmenimis, bei daug tradicinės XIX-XX a. architektūros 
pavyzdžių. 

Žižmai 

 

Etnografinis gatvinis kaimas Šalčininkų rajono pietryčiuose, 
šalia Baltarusijos sienos. Piečiau kaimo prateka dešinysis 
Gaujos intakas Berželis. Žižmų kaimas – architektūros 
paminklas, įeinantis į Dieveniškių istorinio regioninio parko 
teritoriją: labai mažai pakitęs 1,5 km ilgio gatvinis kaimas su 
etnografinėmis XIX a. pabaigos – XX a. pradžios sodybomis. 
Miške į šiaurės vakarus nuo kaimo stūkso mitologinis akmuo 
– „Užkeikta svodba“. 

Migūnai 

 

Migūnų etnografinis, gatvinis kaimas. Kaimą puošia tradicinė, 
medinė architektūra, nuostabi langinių ornamentika.  
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Levašai 

 

Levašų kaimas. Tai gražus, etnografinis kaimas prie Žižmos 
upės. Kaime lankytojus pasitiks nuostabi medinė 
architektūra, senos sodybos ir jaukus upės vingis su 
nuostabiu kraštovaizdžiu bei visiška tyla. Mediniai langai su 
tradicine ornamentika žvelgia į nostabius šalia esančius 
kiemo darželius ir gėlynus. 

Rodūnia 

 

Rodūnia, Rodūnė – miestelis vakarų Baltarusijoje, prie 
Radunkos upės, už 20 km į pietus nuo Eišiškių ir už 30 km į 
šiaurės vakarus nuo Lydos. Yra katalikų bažnyčia, sinagoga, 
žydų kapinės su masine žydų kapaviete bei žydų namai. Taip 
pat yra mokykla, vadinama Yeshiva. Šiaurės vakaruose eina 
Baltarusijos vaslstybės siena su Lietuva. Įdomu tai, kad 
Rodūnios vardas kilęs iš lietuvių kalbos žodžio rūda. Ant 
kiekvieno namo matyti kryžius, tai simbolizuoja religinę 
priklausomybę katalikams. 

Pelesa 

 

Pelesos miestelis Baltarusijoje. Svarbiausias Lydos krašto 
lietuvių kultūros ir švietimo centras, didžiausia lietuvių 
gyvenvietė Baltarusijoje. 

Serafinai 

 

Senovinis gatvinis kaimas, išlikę senų molinių sodybų, 
vietinių baltarusių istorikų siūlomas lankytinas kaimas. 
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4.4. RELIGINĖS VIETOS 

 

Žemėlapis su aprašymais viešai pasiekiamas per trumpąją nuorodą: 
https://tinyurl.com/trakailyda 

 

https://tinyurl.com/trakailyda
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Rykantų Švč. Trejybės bažnyčia 

 Statyta apie 1585 metus.  
Angelų kalva 

 

Trakų rajone, tarp Galvės ežerų, šalia Būdos kaimo į dangų 
stiebiasi mediniais angelais ir žmonių maldomis bei 
giesmėmis puošiama Angelų kalva. 

Keturiasdešimt totorių kaimo 
mečetė 

 

Mečetė kaime pastatyta dar Vytauto Didžiojo laikais. Šalia 
mečetės yra senos totorių kapinės. Mečetė veikia ir dabar bei 
yra atvira lankytojams, kurie norėtų sudalyvauti religinėse 
apeigose bei susipažinti su vietos totorių bendruomėne. 

Moko akmuo 

 

Dieveniškių regioniniame – istoriniame parke esantis Moko 
akmuo. Tyrėjų teigiama, jog tai buvęs kadaise apeiginis 
akmuo. Akmuo rastas per 1951m. archeologijos ekspediciją 
prie VI–VII a. pilkapio. Pasak padavimų, po akmeniu 
palaidotas senis (ar generolas) Mokas. Dieveniškių Mokas 
priskiriamas Lietuvos pietinėje dalyje ir Baltarusijos šiaurės 
vakaruose paplitusių stulpo formos apeiginių akmenų grupei, 
būdingai jotvingių I tūkstantmečio vidurio laidojimo 
paminklams. Prie akmens buvo ieškoma lobių. 
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Beniakonių bažnyčia 

 

Šalia bažnyčios esančioje kapinėse palaidota Adomo 
Mickevičiaus mylimoji. 

Kalvinų koplyčios griuvėsiai 

 

Kalvinų koplyčia (1633) - sudedamoji Gaičiūniškių ansamblio 
dalis. Kalvinų koplyčią, kaip kalvinų maldos namus, 1633 m. 
fundavo ir pastatydino Nonharto dukra Zuzana Nonhart– 
Chreptavičienė. Koplyčia - Nonhartų giminės ir vėlesnių 
kalvinų tikėjimo Gaičiūniškių valdytojų laidojimo vieta 
(Šreterių (Schoetter), Statkevičių, Osten-Sackennų). Yra 
išlikusi vakarinė koplyčios siena su galingomis mūrinėmis 
atramomis ir šiaurinės sienos fragmentai.  

Žirmūnų bažnyčia 

 

Medinė Žirmūnų bažnyčia mena Lietuvos didžiosios 
kunigaikštystės laikus ir statyta 1789 metais. 

Trakelių medinė bažnyčia 

 

Trakelių medinė bažnyčia pastatyta 1809 metais. Jos centrinį 
altorių puošia stebuklingas Marijos paveikslas, kuris 
parodomas tik per tam tikras pamaldas. Gaisro metu buvo 
sudegęs altorius, o Marijos paveikslas išliko, nudegė tik 
dešinysis paveikslo kampas, kur dabar gražiai įkomponuotas 
šv. Kazimiero paveikslas. Trakeliai yra piligrimystės vieta. 

Šventa pušis 

 

Vietinių laikoma šventoji pušis. Valdžios nukirsta tačiau dar ir 
dabar žmonės gausiai renkasi ten prašyti stebuklų ir 
sveikatos, pastatyta maža koplytėlė. 
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Lydos bažnyčia 

 

Barokinė Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia (1770 m. 
architektas J. K. Glaubicas, kurio daug darbų iki dabar puošia 
Vilnių). 

Rodūnės bažnyčia 

 

Statyta netaip ir seniai 1929—1933 metais. Šalia bažnyčios 
yra bažnyčių Lydos rajone žemėlapis.  

Rodūnės sinagoga 

 

 Seniau buvusi apleista pamažu ši vieta atgimsta dėka JAV 
išeivijos žydų. 

Vaviorkos bažnyčia 

 Statyta apie 1840 metus. 
Murovankos cerkvė 

 

Murovankos Skaisčiausios Dievo Motinos Gimimo cerkvė. 
Cerkvė buvo pastatyta pačioje XVI a. pradžioje ir yra unikalus, 
vienas vertingiausių buvusios LDK sakralinių 
paminklų, reprezentuojantis itin retą paminklų tipą – 
gotikines cerkves. Nuo šios cerkvės gotikinių bokštų skliautų 
atsiveria nuostabūs vaizdai į laukus ir tolius. O cerkvės 
bokštuose yra net trys seni varpai. Tai ypatinga vieta, kurioje 
nuostabiai pinasi gotika ir renesansas į vieną darnų 
architektūrinį paminklą. 
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4.5. KITOS LANKYTINOS VIETOS 

 

Žemėlapis su aprašymais viešai pasiekiamas per trumpąją nuorodą: 
https://tinyurl.com/trakailyda 

 

https://tinyurl.com/trakailyda
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Vaizdingas maršrutas palei 
Neries upę 

 

Neries regioninio parko teritorijoje esanti Neries kilpa 
išsiskiria atodangomis bei gražiais vaizdais pagal Nerį. 

Šaltinis 

 

Vietinių vertinamas šaltinis esantis šalia Gaičiūniškių namo-
tvirtovės. Reikia eiti palei tvenkinį tolyn. 

Pinyklos mitologinis šaltinis 

 

Šio šaltinio vandeniu gydydavo skaudančias akis, merginos 
prausdavo veidus, kad ilgiau išliktų jaunystės grožis. 2009 m. 
lapkričio mėn. buvo ištirtas šaltinio vanduo ir nustatyta, kad 
vandens kokybės parametrai yra žymiai aukštesni už 
įprastines geriamajam vandeniui taikomas normas. Miško 
dauboje trykštantį Pinyklos šaltinį aplinkinių kaimų gyventojai 
žino nuo seno. Jo vandeniu būdavo gydomos skaudančios akys, 
merginos prausdavo veidus, kad ilgiau išliktų jaunystės grožis. 
Kaimo žiniuoniai Pinykloje semdavo vandenį, kurį naudodavo 
užkalbėjimui. Pinyklos šaltinio vanduo ir dabar vilioja 
atsigaivinti. Vanduo yra labai skaidrus ir švarus. 

Bėčionių piliakalnis 

 

Datuojamas I tūkst. pr. m. e. Bėčionių piliakalnis įrengtas 
kalvoje prie Gaujos upelio kranto. Piliakalnio pietų papėdėje 
XX a. viduryje dar buvo gyvenvietės kultūrinio sluoksnio 
žymių. Taip pat čia rasta lipdytos keramikos, brūkšniuotu ir 
lygiu paviršiumi. Tai nuostabus piliaklanis, su vaizdinga 
panorama, žvalgantis nuo jo. 

Lydos muziejus 

 Gausu etnografinių dirbinių ir rakandų. 
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5. INTERAKTYVUMAS 

 

Kuriant maršrutą svarbu turėti omenyje, kad keliaujantys maršrutu lankytojai 

neturėtų būti tik pasyviais stebėtojais (skaitytojais), bet ir aktyviais maršruto “dalyviais”. 

Todėl yra svarbus interaktyvumas ir lankytojų įtraukimas bei įsitraukimas. Vis dėlto 

interaktyvumas nėra tiktai šiuolaikinių technologijų pritaikymas. Interaktyvumas dar 

suprantamas kaip lankytojų, keliautojų įsitraukimas, dalyvavimas, komunikacija bei turinio 

kūrimas. Todėl kuriant maršrutą svarbu įsidėmėti, kad interaktyvumas ne tik šiuolaikinės 

technologijos. Visų pirma - tai lankytojų įtraukimas, kuris gali būti pasiekiamas per 

inovatyvius ir kūrybiškus sprendimus. Interaktyvus įsitraukimas gali būti sukurtas tokiomis 

priemonėmis, kurios skatina lankytoją, keliautoją tapti aktyviu maršruto dalyviu ir net 

kūrėju.  

 

 

 

6. ĮVERTINIMAS IR ANALIZĖ 

 

Paveldo interpretacijos planui būtina jo įvertinimas ir analizė norint tobulėti ir kurti 

vis geresnius planus ateityje. 

Įvertinimo metodai, kurie reikalingi vertinant paveldo interpretacijos svarbą ir 

įdomumą lankytojams, keliautojams yra lankytojų tyrimų metodai. Lankytojų pateikti 

duomenys suteikia duomenų, kurie padeda nustatyti teisingą paveldo interpretacijos 

planavimo kryptį arba padaryti išvadas apie interpretacijos plano veiksmingumą.3 Yra 

įvairių lankytojų vertininimo metodų, pavyzdžiui, kokybinių ir kokybinų. Kokybinis metodas 

                                                        
3 http://www.magsq.com.au/_dbase_upl/workshopBG.pdf James, Jane and Savage, Gillian. A Practical 

Guide to Evaluating Natural and Cultural Heritage Interpretation. Flinders University, 2001. 

http://www.magsq.com.au/_dbase_upl/workshopBG.pdf
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remiasi bendravimu su mažiau respondentų, tačiau jam itin svarbus giluminis respondento 

minčių, jausmų, potyrių ištyrimas. O kokybiniui metodui svarbu statistika, skaičiai ir jų 

analizė bei išvados. Jis dažnai apima didesnę respondentų grupę. Taip pat yra dar ir 

tiesioginis metodas, kai imamas iš respondento interviu arba jis dalyvauja laisvoje 

diskusijoje. Taipogi yra ir netiesioginis, kai tyrėjas respondentus stebi iš šalies, atsitraukęs. 

 

Taigi, lankytojų tyrimų metodai nebuvo naudoti rašant paveldo interpretacijos analizę, 

tačiau juos būtų galima panaudoti jau atsiradus maršrutui. Aptarti tyrimo metodai padėtų 

nustatyti, ar buvo pasiekiami planavimo metu nustatyti uždaviniai, tikslai ir siekiami 

rezultatai. Tyrimo metodai padėtų toliau tobulinti kitus paveldo interpretacijos planus, jų 

rengimą, planavimą bei patį maršrutą. Rekomenduotina lankytojams pateikti kokybines ir 

kiekybines apklausas. Kiekybinės apklausos parodys daugiau statistinę tikrovę, o kokybinės 

apklausos leis pažinti giliau lankytojus, jų mintis ir patirtis, jausmus, kuriuos jie patyrė 

keliaudami šiuo maršrutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


