
pilys ir dvaraiLietuvos



Turtingos Lietuvos istorijos liudininkai dvarai ir valstybės galybę menančios pi-
lys kasmet vis garsiau kviečia susipažinti su šlovinga praeitimi, pasigėrėti juos supan-
čiais gamtos turtais, pasivaikščioti šimtamečiais parkais. 

Kur kitur, jei ne išlikusiose pilyse ar jų griuvėsiuose, pavyks bent trumpam nu-
sikelti kelis šimtus metų atgal ir pabuvoti slaptuose požemiuose ar savo rankomis 
prisiliesti prie autentiškų senovinių ginklų, patirti viduramžių atmosferą ir išbandyti 
senovinius amatus.

Iškilių pilių istoriją pratęsia atgimstantys dvarai. Jų puoselėjama kultūra vis la-
biau traukia naujų potyrių, istorinio ir gamtinio pažinimo ieškančius keliautojus. Vieni 
dvarai vilioja meno ir muzikos šventėmis, kiti siūlo naktines keliones, treti vaišina dva-
riškais patiekalais iš šimtmečių receptų knygos, ketvirti apsvaigina pasakiško gamtos 
grožio parkais. 

Į kultūros vertybių apskaitą įtraukta daugiau nei 570 dvarų, iš kurių atrinkti 
itin patrauklūs poilsiautojams, kviečiantys išbandyti įvairias edukacines programas, 
susipažinti su istorija, pasisemti unikalios patirties. Norint aplankyti visus leidinyje 
pristatomus objektus, tikrai prireiks savaitės atostogų. Tad mes jau spėjame, kur 
praleisite artimiausias atostogas ar laisvadienius. O kad jie būtų sklandūs, pasiimkite 
į kelionę šį leidinį. Jis bus naudingas, kai vingiuosite Lietuvos keliais ir rinksitės, kurio 
dvaro ar pilies duris praverti. 
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Šimtametės Vilniaus ir jo 
apylinkių istorijos
Žaliuojančių ir tekančių gamtos turtų 
apsupta Lietuvos sostinė ir jos regionas 
gali didžiuotis seniausiomis šalyje ir itin 
gausiai turistų lankomomis pilimis.
Jau XIII–XIV a. Vilnius kartu su Se-
naisiais ir Naujaisiais Trakais bei Me-
dininkais priklausė Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės (LDK) politiniam, 
ekonominiam ir gynybiniam branduo-
liui. Statyti pilių į Vilnių buvo kviečiami 
garsiausi architektai, tad būtent čia 
anksčiausiai šalyje reiškėsi įvairūs, nauji 
architektūros stiliai. 
Dėl išsaugotos unikalios viduramžiškos 
struktūros ir spalvingą, daugiakultūrę 
istoriją liudijančios architektūros Vil-
niaus senamiestis 1994 m. buvo įrašytas 
į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. 
Senamiesčio centre žvilgsnį prikausto 
atkurti LDK valdovų rūmai ir ant kalno 
iškilęs Gedimino pilies bokštas. Nuo jo 
atsiveria įspūdinga Senamiesčio pa-
norama. 
Markučių ir Verkių dvaro sodybos stovi 
visai netoli sostinės centro esančiuose 
Pavilnių ir Verkių regioniniuose parkuo-
se, kurių kraštovaizdis sužavi įspūdingais 
Vilnios ir Neries upių slėniais. Tarp re-
gioninių parkų įsiterpusi Kairėnų dvaro 
sodyba kviečia grožėtis vienu turtingiau-
sių Baltijos šalyse botanikos sodų.  
Išskirtinių architektūrinių statinių bei 
kerinčių kraštovaizdžių netrūksta ir 
sostinės apylinkėse. Keliaudami po 
Vilniaus regioną, galėsite susipažinti su 

skirtingus laikmečius menančiais dva-
rais, mėgautis ramybės ir poilsio oazę 
kuriančiais parkais.
Unikalia gamtos ir meno derme lanky-
tojus stebina netoli Liubavo dvaro so-
dybos, apie 20 km nuo Vilniaus, įkurtas 
Europos parkas. Šiuolaikinio meno kūri-
niai – daugiau kaip 100 skulptūrų – tarsi 
apglėbti specialiai jiems formuojamo 
kraštovaizdžio, kuria ramybės ir santar-
vės atmosferą. 
Daugumos turistų keliai veda į maž-
daug 30 km nuo sostinės esantį Trakų 
istorinį nacionalinį parką, kuris apima 
ir istorinę Lietuvos sostinę – Trakus. 
Ežeringas, natūraliu grožiu užburiantis 
miestas puikuojasi unikaliomis pilimis, 
iš kurių viena – tikras Baltijos regiono 
brangakmenis, nes tai vienintelė pilis, 
pastatyta saloje.
Nepraleiskite progos aplankyti ir ža-
vingų Trakų Vokės bei Užutrakio dvarų 
sodybas, pasivaikščiokite po jų ele-
gantiškus parkus, projektuotus vieno 
iškiliausių XIX a. pabaigos kraštovaizdžio 
architektų prancūzo Eduardo Fransua 
Andrė. Klaidžiojant jaukiais takeliais ir 
klausantis svajingo paukščių čiulbesio, 
akį džiugins harmoningos kompozicijos 
ir įvairi augmenija.
Viešnagė Vilniuje ir jo apylinkėse 
neabejotinai sužavės ilgaamže, apie 
valstybės ištakas bylojančia istorija bei 
kultūrinio ir gamtinio kraštovaizdžio 
spalvingumu.
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Verta aplankyti, nes:

1. Žemutinė pilis (Valdovų rūmai)

Katedros a. 4, Vilnius
www.valdovurumai.lt

Tai vienas iš svarbiausių LDK (XIII–XVIII a.) politinių, kultūrinių, meninių ir dvasinių centrų, 
kuriame gyveno valdovai, buvo sprendžiami visai Europai svarbūs klausimai. Dabar susipažinti 
su istorija lankytojai kviečiami archeologinių radinių, rūmų interjero ir kitose ekspozicijose, 
ekskursijose, edukaciniuose užsiėmimuose, renginiuose.
XIII a. pab. Žemutinė pilis buvo vienintelė mūrinė Lietuvoje. XVI a. pr. gotikinę pilį į renesansi-
nius rūmus  perstatė Lietuvos ir Lenkijos valdovas Žygimantas Senasis bei jo sūnus Žygimantas 
Augustas. XVII a. pr., valdant Vazų dinastijai, rūmai rekonstruoti baroko stiliumi. XIX a. pr. caro 
valdžios nurodymu rūmai buvo nugriauti, o atkurti Lietuvai atgavus nepriklausomybę.

 eksponuojamas Lietuvos valstybės ir 
jos valdovų autentiškas XIII–XVII a. 
paveldas – daugiau nei 1 500 unikalių 
archeologinių radinių, tarp kurių yra ir 
itin gausi istorinių koklių kolekcija;

 yra atkurti interjerai su vertingais 
gobelenais, baldais ir kitais eksponatais, 
kurie reprezentuoja vėlyvosios gotikos, 
renesanso ir ankstyvojo baroko tradicijas;

 pristatomos ginklų ir šarvų kolekcijos, 

įrengtos lobyno ir iždinės, buities ir 
muzikos ekspozicijos;

 galima išbandyti technologinę naujovę – 
3D virtualios realybės projekciją – ir šios 
pilies bei rūmų raidą pažinti keliaujant 
laiku;

 tai puiki įžanga į pažintį su Lietuvos 
istorija ir Vilniaus senamiesčiu, kuriame 
gausu architektūros, kultūros ir istorijos 
paveldo turtų.
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2. Aukštutinė pilis (Gedimino pilies bokštas)

Nuo aukšto piliakalnio į miestą žvelgiantis Gedimino pilies bokštas sužavi visus lankytojus. 
Čia viduramžius primena išlikę rūmų griuvėsiai, o nuo gynybinio bokšto atsiveria viena 
gražiausių Vilniaus panoramų, kuri ilgam išlieka atmintyje ir fotografijose.
Legenda pasakoja, kad pilį LDK kunigaikštis Gediminas nusprendė statyti tuomet, kai 
susapnavo pranašišką sapną apie ant kalno staugiantį geležinį vilką. Sapną išklausęs žynys 
liepė toje vietoje įkurti miestą. Rašytiniuose šaltiniuose pilis pirmą kartą paminėta 1323 m. 
Po 1419 m. gaisro LDK kunigaikštis Vytautas atstatė mūrinę pilį su gynybine siena, trimis 
bokštais ir gotikiniais rūmais. Vakarinis bokštas ir rūmų griuvėsiai išlikę iki mūsų dienų.

Arsenalo g. 5, Vilnius
www.lnm.lt

 nuo apžvalgos aikštelės atsiveria kvapą 
gniaužianti 360 laipsnių miesto pano-
rama su raudona Senamiesčio stogų 
jūra, Neries ir Vilnios upėmis, naujuoju 
Vilniumi; 

 pilies bokšte pamatysite XIV a. Vilniaus 
pilių rekonstrukcinį maketą, kovose su 
kryžiuočiais XIII–XIV a. naudotą Lietuvos 
karių ginkluotę, riterių šarvus, ikonografi-
nius senosios pilies ir miesto vaizdus; 

 1918 m. atkūrus Lietuvos valstybę, mūsų 
trispalvę vėliavą 1919 m. sausio 1 d. sava-

noriai iškėlė Gedimino pilies bokšte kaip 
laisvos valstybės simbolį. Kasmet sausio 
1 d. minima Lietuvos vėliavos diena; 

 nuo bokšto 1989 m. rugpjūčio 23 d. 
Lietuvoje prasidėjo Baltijos kelią sufor-
mavusi žmonių grandinė. Joje susijungė 
apie 2 mln. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
gyventojų;

 apžiūrėję pilies bokšte esančią ekspozi-
ciją, galėsite pėsčiomis pasiekti kitus Lie-
tuvos nacionalinio muziejaus padalinius, 
kurie yra kalno papėdėje.

Verta aplankyti, nes:
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Vilniaus senamiesčio centre, netoli Rotušės, iškilę stilingi grafų Chodkevičių rūmai dažnai 
įamžinami miesto svečių fotografijose, o viduje pristatomos ekspozicijos kviečia į pažintinę 
kelionę po dailės ir senojo Vilniaus pasaulį. 
Rūmai – tai Lietuvos vėlyvojo klasicizmo ansamblis, formuotas kelis šimtmečius ir apie  
300 metų priklausęs Chodkevičių giminei. Tai viena turtingiausių ir įtakingiausių gudų 
kilmės Lietuvos didikų giminių. XV–XVII a. Chodkevičiai garsėjo kaip sumanūs ir narsūs 
karvedžiai bei diplomatai, o XVI–XVII a. sandūroje dabartinėje rūmų teritorijoje pastatė 
įtvirtintą miesto rezidenciją su vidiniu kiemu ir bokštais. 

 šiandien rūmuose įsikūrusi Lietuvos dai-
lės muziejaus Vilniaus paveikslų galerija, 
kurioje įrengta XIX a. Vilniaus dvaro 
interjerų ekspozicija, salių sienas puošia 
žymių XVIII–XIX a. vilniečių portretai, 
senojo Vilniaus vaizdai;

 galerijoje turėsite galimybę susipažinti 
su XVI–XX a. pradžios Lietuvos dailės 
ekspozicija;

 keturiose rūmų salėse išlikę autentiški 
interjero dekoro elementai; 

 nuolat organizuojamos tarptautinės 
dailės parodos, knygų pristatymai, 
koncertai;

 šalia rūmų rasite daug unikalių Vilniaus 
senamiesčio pastatų – vos už 300 m 
Rotušė ir viena gražiausių miesto aikš-
čių, už 500 m iškilmingai atrodantys 
Prezidento rūmai, netoliese stovi 
šimtmečius skaičiuojančios Šv. Jonų,  
Šv. Kryžiaus, Šv. Dvasios bažnyčios.   

Didžioji g. 4, Vilnius
www.ldm.lt

3. Chodkevičių rūmai
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Verta aplankyti, nes:

4. Markučių dvaro sodyba

Subačiaus g. 124, Vilnius
www.vilniausmuziejai.lt

Vilniaus Verkių ir Pavilnių regioninių parkų teritorijoje esantis dvaras šiandien reprezentuoja 
turtingą Puškinų giminės praeitį. Vaikščiodamas po romantišką dvaro parką jautiesi taip, tarsi 
skaitytumei legendinio rusų rašytojo Aleksandro Puškino poeziją.  
1867 m. pastatytas dvaras, kuriame gyveno rusų poeto sūnus Grigorijus su žmona, dabar 
stovi tarsi nepaliestas laiko. Atsižvelgiant į priešmirtinę jo žmonos Varvaros Puškinos valią, 
buvusiame dvaro gyvenamajame name įsteigtas Literatūrinis A. Puškino muziejus. Šalia dva-
ro yra Šv. Varvaros koplyčia, šeimyninės kapinaitės, parkas su tvenkiniais. Nuo 1992 m. į dvarą 
iš Sereikiškių parko (dabar Bernardinų sodo) perkeltas ir paminklas garsiajam rusų rašytojui. 

 galėsite apžiūrėti memorialinę dva-
ro-muziejaus ekspoziciją, kurią sudaro 
6 autentišką atmosferą išlaikę XIX a. 
pabaigos kambariai. Jie apstatyti ąžuo-
liniais Puškinų baldais, puoštais giminės 
herbais ir V. Puškinos monogramomis, 
namų apyvokos daiktais, dailės kūriniais, 
giminės fotografijomis; 

 organizuojamos edukacinės programos 
apie A. Puškino knygų vertimus į lietuvių 
kalbą, A. Puškino pasakas;

 muziejaus bibliotekoje saugomos 
A. Puškino knygos, išleistos dar jam 
esant gyvam ir po jo mirties;

 gausu vaizdingų vietų su Vilnios slėniu 
ir miškais, todėl dvarą įdomu aplankyti 
skirtingais metų laikais. Šaltuoju metų 
laiku ypač atsiskleidžia kraštovaizdžio 
reljefo grožis; 

 vos už 1,5 km nuo dvaro rasite Su-
bačiaus apžvalgos aikštelę, iš kurios 
atsiveria nuostabi Vilniaus senamiesčio 
panorama.
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5. Tuskulėnų dvaro sodyba

Žirmūnų g. 1F ir 1N, Vilnius
www.tuskulenumemorialas.lt

Sostinės Neries pakrantėje išsidėsčiusį dvaro ansamblį gaubia liūdesio aura. Tuskulėnų dvaro 
teritorija mena įvykius, kai 1944–1947 m. buvo slapta užkasti 767 NKGB (MGB) vidaus kalėjimo 
rūsiuose nužudyti asmenys. 
Dvaro istorija minima nuo XVI a., kuomet jį įkūrė Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius 
Žygimantas Augustas. Iki pat XIX a. vidurio tai buvo vienas iš Vilniaus kultūros židinių, tačiau 
sovietinės okupacijos metais dvaras tapo vieta, kurioje buvo slepiami represinių struktūrų 
nusikaltimai. Šiandien sovietinio totalitarinio režimo aukoms atminti dvaro teritorijoje įrengta 
memorialinė susikaupimo erdvė – po žeme pastatyta pilkapio formos koplyčia-kolumbariumas.

 ekspozicijoje „Tuskulėnų dvaro paslap-
tys“ atskleidžiamas sovietinio totalitarinio 
režimo sukurtas mirties nuosprendžių 
priėmimo ir vykdymo procesas; 

 galėsite peržiūrėti 60 filmų tremties, lais-
vės kovų, Lietuvos atgimimo ir Tuskulėnų 
istorijos tematika;

 Tuskulėnų rimties parko memorialiniame 
komplekse vyksta renginiai, edukacinės 
programos, skirtos supažindinti su XX a. 

vidurio Lietuvos istorija bei laisvės ir 
vienybės idėjoms skleisti;

 išvysite archeologų surastą XVII a. 
keramikos degimo krosnį. Manoma, kad 
joje buvo degamos plytos kitoje Neries 
pusėje esančiai Šv. apaštalų Petro ir 
Povilo bažnyčiai statyti;

 pasivaikščiodami už 1 km pasieksite 
neobarokinio stiliaus Petro Vileišio rūmų 
ansamblį, pastatytą 1904–1906 m. 

Verta aplankyti, nes:
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Verta aplankyti, nes:

Sapiegų rūmai ir parkas – dabartinėje Lietuvoje vienintelė išlikusi  barokinė didikų rezidencija, 
išsaugojusi pirminę architektūrą ir fasadų dekorą. Garsių Italijos architektūros meistrų suprojektuoti 
ir dekoruoti rūmai iki šiol lankytojus žavi išlikusiais XVII a. stiuko lipdiniais, barokine sienine tapyba.
Reprezentacinius rūmus statė žymiausias to meto Lietuvos didikas, LDK didysis etmonas 
Kazimieras Jonas Sapiega. Rūmai buvo pastatyti vos per trejus metus (1689–1692 m.). Juos 
projektavo italų architektas Džambatista Fredianis, o prie dekoravimo, manoma, prisidėjo 
skulptorius ir architektas Džovanis Pjetras Pertis. Abu jie dekoravo ir Šv. apaštalų Petro ir Povilo 
bažnyčią Vilniuje.

 Sapiegų rūmuose galėsite pamatyti ati-
dengtą sieninę tapybą – garsaus XVII a. 
baroko menininko iš Italijos Mikelandželo 
Palonio darbą;

 įdomu apžiūrėti Sapiegų rūmų pagrindi-
niame fasade išlikusius autentiškus XVII a. 
pabaigos langų apvadus ir lipdybą;  

 nuolat rengiamų ekskursijų metu galėsite 
aplankyti Trinitorių vienuolyno ir Išgany-
tojo bažnyčios ansamblį, kuris priklauso 
Sapiegų rūmų kompleksui; 

 parke auga saugoma seniausia Vilniaus 
liepa, kuriai, manoma, yra daugiau kaip 
300 metų;

 Sapiegų rūmų komplekse veikia Saugomų 
teritorijų nacionalinis lankytojų centras. Jo 
ekspozicijoje lankytojai gali pasijusti tarsi 
gamtos apsuptyje – žolynai, žiogai aplinkui, 
o užvertus galvą – debesys;  

 vos už 1 km galėsite aplankyti garsiausią 
Vilniaus baroko šventovę – Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo bažnyčią.

6. Sapiegų rezidencijos ansamblis

L. Sapiegos g. 13, Vilnius
www.kpd.lt
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Šis Verkių regioniniame parke, ant Neries kranto, stovintis dvaro ansamblis vilioja tiek turtingu 
gamtos pasauliu, pavyzdžiui, žydinčiomis liepomis, šikšnosparniais, tiek unikaliomis pagoniškų 
ir krikščioniškų tradicijų patirtimis. 
Pirmoji žinia apie Verkius siekia XIV a. pabaigą, kai Jogaila juos padovanojo Vilniaus vyskupui. 
Iki XVII a. pabaigos čia mūrinių pastatų nebuvo, o Verkių dvaro rūmų ansamblį XVIII a. sukūrė 
žymiausi to meto architektai Martynas Knakfusas ir Laurynas Gucevičius. Jie meniškai įkompo-
navo klasicistinius dvaro pastatus į gamtinę aplinką. Šiuo metu yra išlikę dalis dvaro ansamblio 
pastatų, tarp jų ir dvi rūmų oficinos, centrinius rūmus mena rūsiai skliautuotomis lubomis.

 šimtamečių ąžuolų apsuptyje kasmet bir-
želio antroje pusėje švenčiama didžiausia 
Vilniaus krašte senoji lietuvių vasaros 
saulėgrįžos šventė – Rasos; 

 parke įrengta daugybė pažintinių takų ir 
regyklų, iš kurių atsiveria Vilniaus gamtos 
panorama. Jei domina paukščiai, galima 
pasivaikščioti ornitologiniu taku;

 galėsite apžiūrėti aukurą – baltų tikėjimo 
ir senųjų papročių puoselėtojų pamėgtą 
vietą;

 parke yra unikalus 7 km Vilniaus Kalvarijų 
Kryžiaus kelias, atkartojantis Kristaus 
kančios kelią, kuris kasmet sutraukia 
piligrimų būrius. Tokių Europoje yra tik 
keletas; 

 galima poilsiauti minant dviratį – nuo 
Verkių dvarvietės iki Žaliųjų ežerų 
paplūdimio tęsiasi 10 km dviračių takas. 
Nepraleiskite progos aplankyti ir už 3 km 
nuo dvaro esantį Jeruzalės skulptūrų 
parką.

Verta aplankyti, nes:

Žaliųjų Ežerų g. 49, Vilnius
www.pavilniai-verkiai.lt

7. Verkių dvaro sodyba
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Verta aplankyti, nes:

8. Liubavo dvaro sodyba

Liubavo k., Vilniaus r.
www.liubavas.lt

Šiandien apie dvaro praeitį byloja restauruotas akmeninis dvaro malūnas ir jame saugomi 
autentiški kelių šimtų metų radiniai. 2012 m. Liubavo dvaro malūnas-muziejus pripažintas 
vienu iš geriausių Europos kultūrinio paveldo išsaugojimo pavyzdžių – jam suteiktas „Europa 
Nostra“ apdovanojimas.
Daugiau kaip 500 m. istoriją menantį dvarą valdė Lietuvos didieji kunigaikščiai ir didikai: 
Goštautai, Žygimantas Augustas, Mikalojus Radvila Rudasis, Tyzenhauzų, Tiškevičių, Slizienių 
šeimos. Iš klestėjimo laikų išlikę dalis pastatų ar jų fragmentų. Be malūno, taip pat restauruoti 
XVIII a. baroko architektūros oficinos ir oranžerijos pastatai.

 muziejaus ekspozicijoje saugomi įdomūs 
autentiški Liubavo dvaro daiktai: ne 
pirmą šimtmetį skaičiuojantys stalas ir 
veidrodis, 1857 m. originalus akvarelinis 
dvaro planas, 1705 m. Stepono Slizienio 
herbinė portjera;

 dvaro malūne galėsite pamatyti keliolika 
gamybos procesų: nuo grūdų, medie-
nos, metalo apdorojimo iki elektros 
gamybos;

 stebina unikalus malūno statybos bū-
das: didžiuliai akmens luitai meistriškai 
sudėlioti be jokios rišamosios medžia-
gos. Čia taip pat išsaugota ir restauruota 
originali malūno turbina, transmisija;

 verta aplankyti apie 14 km nuo dvaro 
nutolusį turistų pamėgtą meno muziejų 
po atviru dangumi Europos parką. Kaip 
ir Liubavo dvaro malūną-muziejų, Eu-
ropos parką įkūrė skulptorius Gintaras 
Karosas. 
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Vilniaus miesto pakraštyje esantis Kairėnų dvaro parkas lankytojus žavi įspūdingu augme-
nijos ir gyvūnijos pasauliu. Dvaro sodybos puošmena – parke įsikūręs Vilniaus universiteto 
(VU) botanikos sodas, kuris laikomas vienu turtingiausių Baltijos šalyse. 
Kairėnų dvaras rašytiniuose šaltiniuose minimas dar XVI a. pradžioje. Daugelį metų jis 
priklausė garsiems didikams Isaikauskiams, Sapiegoms, Tiškevičiams, Lopacinskiams, kurie 
jį ir puoselėjo. Deja, rūmai sudegė Pirmojo pasaulinio karo metais, tačiau istorinę praeitį 
liudija išlikęs akmens mūro vandens malūnas, ledainė, kluonas, ratinė, kumetynas, arklidės 
ir atkurtas fontanas.

 botanikos sode turėsite progą susipa-
žinti su daugiau nei 10 000 pavadinimų 
augalais, pamatyti gyvūnų ir paukščių, 
kurie įtraukti į Lietuvos raudonąją 
knygą; 

 LDK laikotarpiu parkas priklausė geriau-
sių peizažinio stiliaus parkų penketukui. 
Įvertinkite parko grožį ir Jūs – jodinė-
dami poniu ar žirgu, važiuodami karieta, 
tipendami basakojų taku ar bėgdami 
orientavimosi trasa;

 vaikščiodami po parke įrengtą japonišką 
sodą pailsėsite nuo miesto triukšmo;

 turėsite galimybę grožėtis parku ir nuo 
žaliojo dizaino pastato stogo aikšte-
lės, kurią puošia žaliuojanti medžių ir 
krūmų oazė; 

 parke vyksta įvairūs renginiai, meno 
parodos, o vasaros sezono metu sodas 
dažnai tampa gyvo garso koncertų sale. 
Čia paukščių trelės susipina su džiazo, 
klasikinės ar šiuolaikinės muzikos garsais. 

Verta aplankyti, nes:

9. Kairėnų dvaro sodyba ir VU botanikos sodas 

Kairėnų g. 43, Vilnius
www.botanikos-sodas.vu.lt
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Verta aplankyti, nes:

10. Medininkų pilis

Didžiausia LDK gardinė (aptvarinė) pilis lyg amžinas sargybinis stovi vaizdingoje lygumoje vos už  
30 km nuo Lietuvos sostinės Vilniaus. Mūrinėmis sienomis apjuosta Medininkų pilies teritorija siekia 
apie 2 ha, o pagrindiniame  bokšte pasitinka 5 aukštuose veikiančios muziejaus ekspozicijos. Savo 
struktūra pilis panaši į Baltarusijoje esančias Lydos ir Krėvos pilis.
Manoma, kad Medininkų pilis buvo pastatyta XIV a. pradžioje, valdant LDK kunigaikščiui Gedimi-
nui. Tvirtovėje ne kartą buvo apsistojęs ir LDK kunigaikštis Vytautas Didysis. Viduramžiais šalį nuo 
priešų gynusią pilį sudarė keturi bokštai, o šiuo metu yra likęs 30 m aukščio pagrindinis bokštas, 
vadinamasis donžonas. 

Šv. Kazimiero g. 2, Medininkų k., Vilniaus r.
www.medininkaipilis.lt

 pilyje vyksta edukaciniai užsiėmimai, 
kurių metu galėsite susipažinti su 
senovės lietuvių religija, pinigų gamyba, 
pasimokyti šaudyti lankais;

 ekspozicijose pristatomi senoviniai 
ginklai, sidabro dirbiniai, Prezidento 
Algirdo Brazausko medžioklės trofėjai ir 
medžioklinių peilių kolekcija, archeologi-
niai radiniai;

 muziejuje eksponuojamas dailininko 
profesoriaus Giedriaus Kazimierėno 

paveikslas „Žalgiris, arba Rūstybės 
diena“ (2012 m.), kuris pateikia originalią 
garsaus mūšio viziją;

 teminių gyvosios istorijos renginių metu 
galėsite pamatyti inscenizuojamą pilies 
apgultį ir viduramžių kovas;

 vaizdingas pilies kiemas – puiki vieta 
iškylauti ir pailsėti nuo miesto šurmulio;

 maždaug 2–3 km atstumu nuo pilies 
iškilę du aukščiausi Lietuvos taškai – 
Aukštojo ir Juozapinės kalvos.
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Visi, kam teko lankytis puošniame Jašiūnų dvare, pirmiausia mini originalios kompozicijos 
dviaukščių rūmų fasadą. Jam ištaigingumo suteikia keturių toskaninių kolonų portikas, kurį 
fotografijose įamžina kone kiekvienas dvaro lankytojas. 
XV–XVIII a. dvaras priklausė Lietuvos didikų Radvilų giminei, o XIX a. pirmojoje pusėje 
dvaro rūmai pastatyti žymaus astronomo ir filosofo Jono Sniadeckio iniciatyva. Sovietinės 
okupacijos metais dvaras buvo virtęs ligonine, gimdymo namais ir net kepykla. Tačiau po 
restauracijos jis vėl suspindo savo grožybe. Intriguoja ne tik dvaro rūmų išorė, bet ir vidus – 
išlikęs savitas vėlyvojo klasicizmo stiliaus dekoras. Išlikusi ir oficina, buvusios arklidės su 
sodininko, girininko ir vežėjo patalpomis.

 galėsite grožėtis rūmų interjeru: į 
antrą aukštą veda platūs paradiniai 
laiptai, daugelyje patalpų – veidrodiniai 
skliautai, gausu įvairių išlikusių XIX a. 
puošybos elementų;

 pamatysite XIX a. etninės architektūros 
statinį – medinį svirną; 

 daug erdvės romantiškų pasivaikščio-
jimų mėgėjams – vinguriuojantys takai 
driekiasi po didžiulį Jašiūnų parką; 

 dvaras buvo vienas svarbiausių XIX a. 

kultūros centrų Vilniaus krašte. Čia 
lankėsi garsus lenkų poetas Julijus 
Slovackis, daug kitų įžymių tos epochos 
veikėjų;

 galėsite aplankyti vos už 2 km stovinčią 
vienabokštę XX a. Jašiūnų Šv. Onos 
bažnyčią, už 12 km šalia Merkio esančią 
vietovę, kur buvo įsikūrusi Paulavos 
respublika – vienintelė to meto Europos 
miniatiūrinė (3 ha ploto) valstybė, kuri 
gyvavo 1769–1795 m.

Verta aplankyti, nes:

J. Sniadeckio g. 2, Jašiūnai, Šalčininkų r.
www.salcininkaikultura.lt

11. Jašiūnų dvaro sodyba
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Verta aplankyti, nes:

12. Trakų Vokės dvaro sodyba

Prie Vokės upės įsikūręs Trakų Vokės dvaras yra išlaikęs jaukaus ir šeimyninio dvaro atmosferą. 
Dvaro pasididžiavimas – stilingi rūmai ir meistriškai suprojektuotas dailus parkas, iš kurio atsiveria 
nuostabus gamtovaizdis.  
Dvaro istorija siejama su grafais Tiškevičiais, kurie jį įsigijo XIX a. ir pradėjo formuoti. Centri-
nius rūmus projektavo žymus italų architektas Leonardas Markonis, o parką sukūrė garsus 
prancūzų kraštovaizdžio architektas Eduardas Fransua Andrė. Vien ko verta nuo prašmatnių 
parko vartų prasidedanti senų liepų alėja. Įdomu, kad šalia dvaro tyvuliuojančiuose tvenki-
niuose iki pat Pirmojo pasaulinio karo būdavo auginamos lašišinės žuvys, kurios traukiniais 
keliaudavo net į Sankt Peterburgo aristokratų dvarus.

Žalioji a. 2A, Vilnius
www.tvds.lt

 ekskursijos metu turėsite galimybę 
išvysti unikalias dvaro interjero detales – 
originalias senovines langines, autentiš-
kas oranžerijos grindis, netyčia atrastas 
buvusias užkaltas kesonines lubas; 

 galėsite įlįsti į išlikusį rūmų kambarius ir 
virtuvę jungiantį tunelį, apžiūrėti senovinį 
vandens bokštą ir neobarokines arklides;

 veikiančios dvaro koplytėlės grindyse 
sudėliotas Tiškevičių giminės herbas, o 
požemyje – šeimos mauzoliejus;

 dvaras buvo įvertintas ir kino kūrėjų – čia 
filmuoti vaidybiniai filmai „Ana Karenina“ 
bei „Karas ir taika“.

 vyksta tradiciniai renginiai – klasiki-
nės muzikos festivalis „Ars Lituanica“ 
(liepos–rugpjūčio mėn.), bardų stovyklos 
baigiamasis koncertas;

 šiltuoju metų laiku parko pievelėje vyksta 
iškylos, prie kurių galima prisijungti;  

 vos už 14 km yra Trakai, kur galėsite 
pamatyti šimtmečius menančias pilis.
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Pusiasalyje tarp Galvės ir Bernardinų ežerų raudonu stogu į dangų žiūri Trakų pusiasalio 
pilis. Tai viena iš nedaugelio gardinių (aptvarinių) LDK pilių. Pilies griuvėsiai tiesiog alsuoja 
viduramžiais, o kiekvieną birželį čia atgyja to laikmečio gyvenimas, galima susipažinti su 
amatais ir riterių kovomis.   
Pilis pradėjo dygti XIV a. antrojoje pusėje LDK kunigaikščio Kęstučio iniciatyva. Jis šalies 
valdymą dalijosi su broliu Algirdu ir prižiūrėjo Trakų kunigaikštystę. Piliai teko daug ką 
iškentėti – ne kartą sugriauta kryžiuočių, degusi, kelis kartus atstatyta, XVI a. buvo paversta 
kalėjimu, o XVIII a. pabaigoje joje įsikūrė dominikonų vienuolynas. Šiandien galima pamatyti 
gynybinės sienos liekanas ir keletą išlikusių gynybinių bokštų, kurių kažkada buvo net 11.

 pamatysite, kaip atrodo pilies dalį 
nuo miesto skiriantis išlikęs gynybinis 
griovys – fosa, XIX a. viduryje sodinto 
parko fragmentai; 

 suderinę su muziejaus administracija, 
galėsite apžiūrėti dominikonams priklau-
siusias patalpas, kuriose išliko vienuolių 
laikų (XIX a. pr.) sienų tapybos pavyzdžių, 
taip pat koplyčioje veikiančią sakralinio 
meno ekspoziciją;

 galėsite užkopti į aukščiausią pilies vietą – 
Aukų kalną. Pasak legendos, čia vykdavo 
pagoniškos aukojimo dievams apeigos;

 birželį pilyje vyksta Viduramžių šventė, 
kurios metu galėsite patirti viduramžių 
miesto gyvenimą, susipažinti su amatais, 
prekyba ir riterių kovomis; 

 galėsite apžiūrėti ežerų miestu vadinamus 
Trakus – istorinę Lietuvos sostinę, kurioje 
gausu istorijos, kultūros ir gamtos turtų. 

Verta aplankyti, nes:

Kęstučio g. 4, Trakai
www.trakaimuziejus.lt

13. Trakų pusiasalio pilis
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Verta aplankyti, nes:

Karaimų g. 43C, Trakai
www.trakaimuziejus.lt

Tai vienintelė gotikinė pilis Baltijos šalyse, kuri pastatyta ežero saloje. Bet tai ne vienintelė 
priežastis, kodėl ji labiausiai lankoma Lietuvoje. Poilsiautojus vilioja ir viduramžių atmosferą 
perteikiantys atstatyti centriniai rūmai bei juose veikiantis muziejus, gausybė įvairių renginių, 
romantiškas kraštovaizdis.
Manoma, kad Trakų salos pilį XIV a. antrojoje pusėje pradėjo statyti Kęstutis savo žmonai 
Birutei, nes jai nepatiko gyventi Senuosiuose Trakuose, kur, palyginti su gimtąja Palanga, 
buvo per mažai vandens. Pilies statybas XV a. pirmojoje pusėje užbaigė Kęstučio sūnus 
Vytautas. LDK laikotarpiu pilis buvo viena iš valdovų rezidencijų, kur buvo priiminėjami kitų 
valstybių pasiuntiniai. Ši tradicija išliko ir iki šiandien.

14. Trakų salos pilis

 Trakus su pilimi jungia dviejų dalių (72,1 m 
ir 107,9 m) tiltas, kuriuo eidami galėsite 
grožėtis Galvės ežero platybėmis; 

 16 ekspozicijos salių eksponuojama 
daugiau nei 1 500 eksponatų. Smalsu 
pasivaikščioti po autentiškas pilies menes ir 
slaptus koridorius;

 edukacinių užsiėmimų metu supažindi-
nama su viduramžių karyba, senoviniais 
herbais, riterystės tradicijomis ar netgi 
viduramžių inkvizicija;

 muziejuje pateksite į monetų lobių salę;

 rugpjūtį pilyje vyksta Senųjų amatų šventė, 
parodanti tikrąjį viduramžių gyvenimą, o 
gegužės pabaigoje pilis atgimsta naktį, kai 
vyksta tradicinė „Naktis muziejuje“;

 pilies žavesį galėsite įvertinti ir plaukiodami 
laivais, jachtomis ar irklentėmis;

 Trakuose galėsite susipažinti su karaimų, 
kuriuos čia po žygio į Aukso ordos stepes 
atvedė Vytautas, kultūra. Aplankykite ke-
nesą – karaimų maldos namus ir S. Šapšalo 
karaimų tautos muziejų.
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Pusiasalyje tarp Galvės ir Skaisčio ežerų įsikomponavusi Užutrakio dvaro sodyba alsuoja 
prancūzų neoklasicizmo dvasia. O vaikštinėdami po XIX a. pabaigoje žymiausio to meto 
kraštovaizdžio architekto prancūzo Eduardo Fransua Andrė įkurtą dvaro parką poilsiautojai 
pamiršta laiką ir kasdienybę. Pagal jo projektus įrengta apie 100 parkų įvairiose pasaulio 
šalyse. 
Parkas – ne vienintelė asmenukės verta vieta. Juozapo Tiškevičiaus iniciatyva XIX a. pabai-
goje suprojektuotų dvaro rūmų terasoje atsiveria pasakiški vaizdai į Galvės ežerą ir Trakų 
salos pilį, o romantišką įspūdį sustiprina praplaukiantys laivai.

 itin kruopščiai restauruoti dvaro pas-
tatai užburs prancūzų estetika: rūmų 
architektūra primena Mažojo Trianono 
(pranc. Petit Trianon) rūmus Versalyje, 
Liudviko XVI interjerai su paauksuotais 
baldais pakeri to meto prabanga; 

 pamatysite didžiajame parteryje atkur-
tas XVIII a. skulptūras, kurių originalai 
saugomi Luvro muziejuje. Jų autorius – 
žymus to meto prancūzų skulptorius 
Antuanas Kuazvoksas;

 rūmus juosia prancūziški parteriai ir 
peizažinis parkas, kur auginamos seno-
vinių veislių rožės, alyvos ir rododendrai. 
Ežerų spindesį papildo tvenkiniai; 

 kiekvieną vasarą rūmų terasoje vyksta 
muzikos festivalis „Užutrakio vakarai“, su-
laukiantis daug gyvos muzikos gurmanų;

 nuo dvaro apie 14 km nutolęs Varnikų 
pažintinis takas, tad po viešnagės dvare 
galėsite juo pasivaikščioti.

Verta aplankyti, nes:

Užtrakio g. 17, Trakai
www.seniejitrakai.lt

15. Užutrakio dvaro sodyba



Dvarų kultūros atspindžiai 
Aukštaitijoje
Aukštaitija garsėja tarp ežerų ir miškų 
išsibarsčiusių dvarų gausa. Čia ilsėtis 
mėgo ne tik kunigaikščiai Radvilos 
bei grafai Tyzenhauzai, bet ir pirma-
sis Lietuvos Respublikos Preziden-
tas Antanas Smetona. Lankydamiesi 
prašmatniuose dvaruose ir jaukiuose 
dvareliuose, iš arti pažvelgsite į iškilių 
asmenybių kasdienį gyvenimą, pajusi-
te praėjusių amžių aurą. 
Feodalinėje Lietuvoje kunigaikščiai ir 
bajorai buvo pagrindiniai architektū-
ros, literatūros, muzikos puoselėtojai. 
Dvaruose buvo kaupiamos meno kū-
rinių kolekcijos ir bibliotekos, būrėsi 
muzikos ansambliai, veikė teatrai. Iš-
laikydami šimtametes tradicijas, dvarai 
ir šiandien veikia kaip kultūros sklai-
dos centrai. Bistrampolio dvare galite 
susipažinti su nuostabą keliančiu ir 
įkvepiančiu knygnešystės laikmečiu, o 
Alantos dvare – pasigrožėti išskirtiniais 
dailininko Vaidoto Žuko kūriniais. 
Neabejotinai ypatingai dvaruose su-
skamba muzika! Smuikų griežimas, 
fortepijono akordai ar dainininkų trelės 
suteiks Jūsų viešnagei išskirtinės ele-
gancijos žavesio. 
Prie dvarų kultūros tiesiogiai prisiliesite 
dalyvaudami gausiose edukacinėse 
programose. Nepraleiskite progos iš 
alantiškių pasimokyti į madą grįžtančio 
vėlimo amato, Paliesiaus dvare pra-
turtinkite sveiką gyvenseną vaistažo-
lių pažinimu, o viešėdami Prezidento 

A. Smetonos rezidencijoje, Užugiryje, 
pasmaguriaukite šalies vadovo mėg-
tais valgiais. 
Pasinerdami į įtraukiančias programas, 
nepamirškite paganyti akių. Aukštaiti-
jos dvarai – daugiausiai klasicistinio ir 
neoklasicistinio stiliaus. Išskirtinis ar-
chitektūrinis regiono objektas – Biržų 
pilis – viena iš nedaugelio Šiaurės Rytų 
Europoje išlikusių bastioninių pilių. 
Savotišką aurą kiekvienam dva-
rui suteikia jį supantis kraštovaizdis. 
Parkai – tai elegantiškos atsipalaida-
vimo ir ramybės oazės, kuriose užmir-
šite rūpesčius ir pailsėsite nuo darbų. 
Taujėnų dvaro aplinką puošia tvenki-
niai. Praeities ošimu užburs iš įvairių 
pasaulio kraštų atkeliavę šimtamečiai 
Pakruojo dvaro sodybos medžiai. Na-
tūraliu grožiu pakerės tarp Apvaliojo ir 
Ilgės ežerų įsiterpęs Ilzenbergo dvaras. 
Grožio ir pramogų netrūksta ne tik 
dvarų aplinkose, bet ir visame Aukštai-
tijos regione. Pasiirstykite baidarėmis 
ežeruose ir upėse, aplankykite didžiau-
sią šalyje Labanoro regioninį parką. Po 
viešnagės Burbiškio dvare (Anykščių r.) 
būtinai užsukite į vos už 8 km esantį me-
džių lajų taką, itin mėgstamą turistų – tai 
pirmasis toks takas Baltijos valstybėse. 
Keliaudami po Aukštaitijos dvarus, prisi-
liesite prie spalvingos Lietuvos istorijos, 
o įspūdingoje gamtoje pasisemsite ra-
mybės ir jėgų.

19



Anykščiai

Švenčionys

Ignalina

Ukmergė

Biržai

Jonava

Rokiškis

Panevėžys

K aiėdaini

Pakruojis

20

16

20
21

22

26

27

28

25

24

23

17
18

19



Verta aplankyti, nes:

15. Trakų salos pilis

Verta aplankyti, nes:

21

16. Taujėnų dvaro sodyba

 rūmai pastatyti aukščiausioje parko vie-
toje, tad nuo vakarinės pusės atsiveria 
įsimintina tvenkinių panorama; 

 galėsite apžiūrėti svarbiausią parko ak-
centą – koplytėlę su Marijos statula. Ji 
pastatyta toje vietoje, kur Radvilų laikais 
taip pat stovėjusi Lurdo Dievo Motinos 
koplytėlė;

 paslaptimis vilioja bauginančia aura 
apgaubtas, „Pekluže“ pravardžiuojamas 

Kadaise kunigaikščių Radvilų rezidencija buvęs dvaras šiandien lankytojų dėmesį traukia 
didingais rūmais su dorėninėmis kolonomis puoštu fasadu ir vieninteliu Lietuvoje išlikusiu 
trijų aukštų mediniu svirnu – grūdų sandėliu, kuriam daugiau nei 250 metų.
Nors dvaras minimas nuo XVI a., dabartinius išlikusius klasicistinius dvaro rūmus ir angliško 
stiliaus parką XIX a. pradžioje suprojektavo italų kilmės architektas Pietras de Rosis. Šį pro-
jektą užsakė tuomet Taujėnus valdęs grafas Benediktas Marikonis, gavęs dvarą kaip žmonos 
kraitį po 1785 m. įvykusių vedybų su Marija Radvilaite. Dvaro rūmai ir rūsiai išliko iki šių dienų, 
o karų ir pokario metais sunaikintas rūmų interjeras šiandien yra atkurtas.  

rūsys: čia buvo baudžiami prasižengę 
baudžiauninkai, o sovietmečiu įrengta 
aludė; 

 dvare gausu įvairiausių paukščių – nuo 
ančių iki povų su margaspalvėmis uode-
gomis. Paukščius ypač mėgo Radvilos – 
didžiajame tvenkinyje, priešais dvarą 
laikė gulbes; 

 vos už 800 m stovi Taujėnų bažnyčia, 
kuri primena Vilniaus arkikatedrą ir 
vadinama jos dukterimi.

Mechanizatorių g. 41, Taujėnai, Ukmergės r.
www.taujenudvaras.lt 
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 dalyvaudami rūmuose vykstančiose 
originaliose edukacinėse programose 
sužinosite, kokius valgius mėgo A. Sme-
tona, galėsite išsikepti meduolių pagal 
jo žmonos Sofijos receptą ar duoniukų 
pagal sesers Julijos receptą;

 pajausti A. Smetonos laikų dvasią galė-
site ir senovinėje mokykloje, kur žinias 
patikrinusi mokytoja įteiks mokyklos 
baigimo pažymėjimą;

 kasmet rugpjūčio mėnesį dvare švenčia-
mos Smetoninės – Smetonos gimta-

dienis. Ši šventė kaskart bent trumpam 
nukelia į tarpukarį – atmosferą kuria to 
laikmečio drabužius vilkintys šventės 
svečiai, žymių žmonių kalbos, muzika ir 
smetoniški valgiai;

 pavažiavę vos 30 km nuo A. Smetonos 
dvaro, pasieksite jaukų ir pasivaikščioti 
tinkamą Ukmergės senamiestį – 
XIX–XX a. urbanistikos paminklą. Turėsi-
te progą apžiūrėti būdingus to meto 
statinius. 

Prie Lėno ežero kranto prisiglaudęs dvaras dvelkia ramybe, romantišką nuotaiką kuriančiu 
kraštovaizdžiu ir kviečia susipažinti su pirmojo Lietuvos Respublikos Prezidento Antano 
Smetonos asmenybe.
Dvaro istorija prasideda 1934 metais, kai 60-ojo jubiliejaus proga nuspręsta Prezidentui 
tėviškėje padovanoti ūkį. Po metų A. Smetonai buvo nupirktas 80 ha žemės sklypas, o dar 
po poros metų savo lėšomis jis pasistatė rūmus, kurie pokario laikotarpiu paversti ligonine. 
Šiandien atvykę į Užugirį aplankysite atkurtuose dvaro rūmuose veikiantį A. Smetonos 
muziejų, oficinos pastatus, buvusio kumetyno, karvidės pastatą.

Verta aplankyti, nes:

17. Užugirio (A. Smetonos) dvaro sodyba

Dvaro g. 3, Užulėnio k., Ukmergės r.
www.ukmergesmuziejus.lt
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Verta aplankyti, nes:

18. Bistrampolio dvaro sodyba

 buvusioje dvaro veršidėje įkurtas mo-
dernus žirgynas, tad galėsite pajodinėti 
žirgais;

 turėsite progą išvysti ir pamaitinti dvare 
auginamus danielius;

 lankytojai kviečiami paragauti žvėrienos 
patiekalų, autentiškoje aplinkoje įsijausti 
į dvarininkų laikais vykusias puotas;

 daugiau nei dešimtmetį vasarą vyksta 
Bistrampolio muzikos festivalis, kuriame 
galėsite pasiklausyti tiek klasikinės, tiek 
šiuolaikinės muzikos;

 koplytėlėje įkurtas muziejus supažindina 
su knygnešyste ir laikmečiu, kai knygas 
buvo uždrausta platinti (1864–1904 m.);

 apie 10 km nuo dvaro nutolęs vis dar 
veikiantis Senasis Ramygalos malūnas, 
pastatytas 1929 m. Ten galėsite para-
gauti vietoje iškeptų pyragų. Dar viena 
unikali patirtis lauks Pašilių stumbryne, 
kuris yra apie 18 km nuo dvaro. Ten 
iš apžvalgos aikštelės galima išvysti į 
Tarptautinę raudonąją knygą įrašytų 
stumbrų kaimenę.

Bistrampolio g. 1, Kučių k., Panevėžio r.
www.bistrampolis.lt

Klasicistinio stiliaus Bistrampolio dvaras kviečia pajusti dvarišką praeities atmosferą: apžiū-
rėti praeitimi alsuojančius kambarius, pajodinėti žirgais, apsilankyti muzikos festivaliuose.
Nuo XVII a. pabaigos iki 1940 m. dvaras priklausė iš Livonijos atsikėlusiai Bistramų giminei – 
taip kilo ir pavadinimas. Ne veltui kiekvienas restauruotų dvaro rūmų kambarys pavadintas 
dvarininko Vladislavo Bistramo vaikų vardais. Dvaro praeitį primena ir pasivaikščiojimai po 
dvarą juosiantį, XIX a. antrojoje pusėje įveistą parką ir palei tris tvenkinius, taip pat šalia 
dvaro sodybos išlikusios senosios dvarininkų kapinaitės. Didžioji dalis objektų, tarp jų ir 
dvaro rūmai, restauruoti.
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 dvarą supa peizažinio tipo parkas su  
15 salų ir daugybe pusiasalių, sąsiaurių, 
kuriuos jungia 20 tiltelių. Čia galėsite 
pasivaikščioti parko takais, pasigėrėti 
atkurtais senoviniais gėlynais;

 parką puošia žinomo skulptoriaus 
Kazimiero Ulianskio skulptūros, tarp jų – 
pirmasis Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Vytauto paminklas (1911 m.);

 atvykus į parką pavasarį – pasitiks 
gausiai čia gyvenančių varlių choras, 
o gegužę turėsite progą išvysti ir retą 

Burbiškio dvaras, apsuptas tvenkiniais ir kanalais išraizgyto bei daugybę salelių turinčio 
parko, garsėja 460 rūšių tulpių kolekcija ir kasmet gegužę vykstančia Tulpių žydėjimo švente, 
kuri suburia gėlių grožiu besižavinčius žmones.
Burbiškio dvaras istoriniuose šaltiniuose minimas nuo XVII a. 1819 m. jis tapo Baženskių 
šeimos nuosavybe. XX a. pradžioje dvarą paveldėjęs Mykolas Baženskis įkūrė didelį parką, 
iškasė tvenkinius, suformavo salas ir jas sujungė tilteliais. Dvaras vilioja poilsiautojus neti-
kėtu pastatų išdėstymu. Jie pastatyti taip, kad sudaro didelį uždarą kiemą, todėl primena 
romantinę pilį ar tvirtovę. Šiuo metu atkurta didelė dalis dvaro ansamblį sudarančių objektų.

mėlynąją varlę;
 dvaro pastatuose veikia ekspozici-
jos: rūmuose – nuotraukų, baldų, 
karietinėje – kinkomojo transporto, 
svirne – senovinės technikos, vasarą 
oranžerijoje – kambarinių augalų;

 3 km nuo dvaro rasite Kleboniškių 
kaimo buities muziejų, kuriame atkurta 
ypatinga XIX a. – XX a. pradžios kaimo 
atmosfera, taip pat padavimais apipintą 
Raginėnų piliakalnį, vadinamą Raganų 
kalnu. 

Verta aplankyti, nes:

Burbiškio k., Radviliškio r.
www.daugyvenesmuziejus.lt

19. Burbiškio dvaro sodyba
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Verta aplankyti, nes:

20. Pakruojo dvaro sodyba

 galėsite pamatyti išskirtinę ovalo formos 
šokių salę su elipsės formos kolonada, 
apžiūrėti išlikusias autentiškas krosnis, 
lipdinius, parketą;

 rūmuose barono valgomajame įreng-
tame restorane paragausite dvariškos 
virtuvės – XIX a. pabaigos – XX a. pra-
džios patiekalų, o užeigoje „Traktierius“ – 
išskirtinių vietinio kulinarinio paveldo 
kūrinių;

 čia yra vienintelis Lietuvoje baudžiavos 
laikų Bausmių muziejus;

Pakruojo dvaro sodyba gali pasigirti tuo, kad įrašyta į Lietuvos rekordų knygą kaip didžiausia 
paminklosauginė dvaro sodyba su daugiau nei 48 ha plote esančiais 34 statiniais. Čia pasi-
tinka sodybos ansamblį puošiantis restauruotas arkinis tiltas iš dolomito (tokių Europoje yra 
tik du) ir supažindinama su aludarystės tradicijomis bei aristokratiškais valgiais.
Pakruojo dvarvietė yra 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. pra-
džioje iškilo dviaukščiai rūmai, kurie išsiskiria didingu šešių kolonų portiku (atviru prieangiu). 
Šiandien dvare verda atgaivintas XIX a. gyvenimas. 

 veikia dar XVII a. įkurti ir prikelti naujam 
gyvenimui alaus ir spirito bravorai, 
kur vyksta edukacinės programos ir 
degustacijos;

 savaitgaliais vyksta „Gyvojo muziejaus“ 
programa, verda tikras XIX a. gyvenimas: 
sutiksite baroną, baronaites, kumečius ir 
amatininkus;

 už 2,4 km nuo dvaro galėsite apsilan-
kyti restauruotoje medinėje Pakruojo 
sinagogoje.

Karčiamos g. 9, Pakruojo k., Pakruojo r.,
www.pakruojo-dvaras.lt
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 smalsu pamatyti dviejų skirtingų stilių 
dvaro parką. Kairiajame Mažupės upės 
krante driekiasi alėjų, aikščių, medžių 
ratų ir lizdų kompozicija – vadinamasis 
prancūziškas parkas, o dešiniajame – 
senesnioji parko dalis, pertvarkyta an-
glišku stiliumi; 

 galėsite apžiūrėti restauruotus XVIII a. 
klasicistinius rūmus ir prieš juos esančią 
netaisyklingo kvadrato formos aikštę;

 anot legendų, dvare naktimis retkar-
čiais pasirodo buvusio dvaro savininko 
vaiduoklis;

 medžių alėja jungia dvarą su centrine 
Joniškėlio gatve, prie kurios stovi prieš 
daugiau nei 200 metų Vilniaus universi-
teto įsteigta ligoninė; 

 puiki proga aplankyti už 20 km esantį 
Girnų muziejų, kuriame sukaupta apie 
400 dubenuotųjų akmenų ir girnapusių 
eksponatų kolekcija.

Bene vienintelis Lietuvos dvaras, kuris kviečia susipažinti naktinių ekskursijų metu, kai klai-
džiojant po parką atskleidžiamos šiurpiausios paslaptys ir legendos. Taip neįprastai atgyja 
kelių šimtmečių dvaro istorija. 
Nuo XVII a. pabaigos dvaras priklausė iš Italijos kilusiai Karpių giminei, kuri pirmoji Rusijos 
imperijoje panaikino baudžiavą. Karpių valdymo laikotarpiu dvaras klestėjo, todėl kai kas jį 
vadino Karpių dvaru. Jie skyrė pinigų ir Joniškėlio universitetinei kaimiškai pradžios mokyklai 
ir ligoninei įkurti. Šiuo metu dvaro kompleksą sudaro 20 pastatų, dvare įsikūrę Joniškėlio 
krašto muziejus ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Joniškėlio bandymų stotis.

Verta aplankyti, nes:

Joniškėlis, Pasvalio r.
www.pasvaliomuziejus.lt

21. Joniškėlio dvaro sodyba
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Verta aplankyti, nes:

22. Biržų pilis

 apžiūrėsite, kaip atrodo nuo 1704 m. 
švedų sprogdinimo išlikusi pasislinkusi 
siena ir tvirtovės interjero detalės;

 muziejuje eksponuojamas vienintelis 
išlikęs karo inžinieriaus Juozapo Narū-
navičiaus-Naronskio sudarytas Biržų 
kunigaikštystės žemėlapis (XVII a.). Jis 
įtrauktas į UNESCO programos „Pasau-
lio atmintis“ nacionalinį registrą;

 pilies arsenale veikia interaktyvi XVI–
XVII a. karybos ekspozicija;

Ant Širvėnos ežero kranto stūksanti gynybinė pilis su reprezentaciniais rūmais, aukštais py-
limais ir vandens grioviais kažkada gynė Lietuvos šiaurinį pasienį nuo švedų pulkų. Šiandien 
su pilies praeitimi galima susipažinti ne tik pilyje veikiančiame muziejuje, bet ir pabandyti 
virtualiai ją apginti. 
Pirmoji pilis buvo pastatyta XVI a. LDK kariuomenės vado Kristupo Radvilos Perkūno 
iniciatyva ir XVI-XVII a.  buvo viena svarbiausių bastioninių pilių LDK. Šiuo metu atstatyti 
rūmai, juose veikia Biržų krašto muziejus „Sėla“, yra dvi parakinės, tiltas, atkurtas arsenalo 
pastatas. Šiuo metu tai viena iš nedaugelio bastioninių pilių, išlikusių Šiaurės Rytų Europoje.

 edukacinių programų metu išgirsite 
pasakojimų apie aludarystės tradicijas, 
naminio alaus gamybą; 

 šalia pilies tyvuliuoja Širvėnos ežeras – 
seniausias Lietuvoje dirbtinis vandens 
telkinys, suformuotas 1575 m. kaip 
gynybinis pilies įrenginys;

 kitoje Biržų pusėje (apie 3 km atstumu) 
boluoja itališkų vilų stiliaus Astravo 
dvaras – išraiškinga XIX a. romantizmo 
architektūros sodyba.

J. Radvilos g. 3, Biržai
www.birzumuziejus.lt
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 galėsite apžiūrėti retą išlikusią dvaro 
rūkyklą, svirną, taip pat ir amatų namą, 
arklides bei įspūdingus vėlyvojo klasiciz-
mo stiliaus rūmus; 

 tai vienintelis Lietuvos dvaras, kuriame 
eksponuojamos Abiejų Tautų Respubli-
kos karus su Švedija ir Maskva (1655-
1660 m.) menančių patrankų kopijos;

 dvaro parke augantis 30,5 m aukščio 
ir 6,3 m kamieno apimties ąžuolas 
galiūnas įtrauktas į Lietuvos valstybės 
saugomų gamtos paveldo objektų 
sąrašą; 

 galėsite paplaukioti Apvaliojo ežere, ku-
rio krantai atkartoja Lietuvos žemėlapio 
kontūrus;

 susipažinti su dvaru galima visus metus 
organizuojamų ekskursijų ir ūkio pro-
duktų degustacijų metu (užsisakyti prieš 
3 d. d.); 

 galėsite atsipalaiduoti vaikščiodami 
Ilgio ežero pakrante ir apžiūrėti Lietuvos 
Nepriklausomybės šimtmečiui skirtą 
skulptūrų parką „Meilė – Harmonija – 
Dvariškumas“. Mediniu tilteliu pasieksi-
te legendomis apipintą Meilės salą.

Lietuvos ir Latvijos pasienyje, tarp Ilgio ir Apvaliojo ežerų įsiterpęs dvaras išsiskiria natūralios 
žemdirbystės ūkiu. Tai vienintelis Lietuvoje ūkininkaujantis dvaras, kuriame laisvai ganosi 
gyvuliai ir paukščiai, autentiškai atkurta ir papildomai pastatyta 20 statinių.
Pirmą kartą Ilzenbergo dvaras minimas XVI a. pradžioje, tad dvarvietė skaičiuoja jau daugiau 
nei 500 metų. Tuomet jo savininku buvo Livonijos ordino vasalas Berndtas Kersenboickas. 
XIX a. viduryje dvaro rūmus perstatė vokiečių inžinierius N. N. Fuchsas, dabar jie atkurti pa-
gal tuometę išvaizdą. Nuo jo valdymo iki šiandien beveik nepasikeitė net 15 ha dvaro parkas.    

Verta aplankyti, nes:

Ilzenbergo k. 4, Rokiškio r.
www.ilzenbergas.lt

23. Ilzenbergo dvaro sodyba



29

Verta aplankyti, nes:

24. Rokiškio dvaro sodyba

 pamatysite garsaus Renesanso epochos 
tapytojo Andrėjos del Sarto paveikslą 
„Judita“. Kiti šio italo paveikslai yra 
didžiausiuose pasaulio muziejuose – 
Paryžiaus Luvre, Londono nacionalinėje 
galerijoje, Florencijos Piti rūmuose  
(it. Palazzo Pitti);

 eksponuojama išskirtinė žymiausio XX a. 
dievdirbio Liongino Šepkos drožinių 
kolekcija; 

 parke esančiame klojime yra vienintelė 
Lietuvoje prakartėlių ekspozicija, kurią 

sudaro daugiau nei šimtas eksponatų; 
 dvare įsikūręs Rokiškio krašto muziejus 
garsėja tuo, kad kalėdiniu laikotarpiu čia 
įsikuria Kalėdų Senelio rezidencija;

 edukacinėje programoje „Sūrio kelias“ 
sužinosite daug įdomių faktų apie sūrį, 
jo gaminimo tradicijas ir paslaptis, šio 
krašto kulinarinį paveldą;

 po viešnagės dvare rekomenduojama 
aplankyti Šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčią, netoliese esantį L. Šepkos 
medžio skulptūrų parką. 

Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis
www.muziejusrokiskyje.lt

Praeityje daugelio žinomų kunigaikščių ir grafų valdytas bei puoselėtas Rokiškio dvaras 
šiandien yra sukaupęs daugybę eksponatų ir kviečia į dešimtis edukacinių programų. Dvare 
galima apžiūrėti vienintelę Baltijos šalyse autentišką grafų Tyzenhauzų drabužių kolekciją, 
išsaugotą dvaro tarnų.
Būtent Tyzenhauzams nuo XVIII a. priklausė dvaras, o rūmai buvo pastatyti 1801 m. Dvaro 
pastatai žavi architektūros stilių kaita: klasicistiniai centriniai rūmai, romantizmui būdingos 
oficinos, ūkvedžio namas, kumetynai, raiškiais gotikos elementais papuošta alaus darykla.
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 įkvepia autentiška dvaro atmosfera: šei-
mininkas P. Rozenas papasakos dvaro 
istoriją, parodys gausią dvaro biblioteką 
ar net pagamins gurmaniškus pusryčius, 
pietus ir vakarienę pagal italų, prancūzų 
ir kitų Europos šalių virtuves. Su baronu 
galima bendrauti angliškai, lenkiškai, 
rusiškai, prancūziškai;

 dvaro parke įrengta daugybė suoliukų, 
stalų, krėslų, kad kiekvienas svečias 
rastų sau mieliausią kampelį; 

Estetikos persmelktas Gačionių dvaras pasitinka svečius svetingumu ir atkurta autentika. 
Atvėręs medinio ponų namo duris pasijunti taip, lyg būtumei patekęs į XIX a. pabaigos rūmų 
menę, o su lankytojais pasisveikina pats šeimininkas baronas Piotras Rozenas. 
Dvaras jau 300 metų priklauso iš Kalavijuočių ordino kildinamai Rozenų šeimai. 1999 m. 
atgavęs dvarą, P. Rozenas 7 metus jį restauravo. Pagrindinio gyvenamojo dvaro pastato išorė 
dabar beveik tokia pati, kokia buvo XIX a. Rūmų išorės ir vidaus detalės atkurtos iš išlikusių 
fotografijų. Didingą rūmų senovę liudija baldai, šviestuvai, medžiu puoštas židinys, aksomo 
krėslas. Išsaugotos autentiškos lubos, dalis grindų, atkurti originalūs interjerai. 

 parko medžiuose yra daugiau nei  
30 inkilų, gegužę ir birželį čia – paukščių 
rojus;  

 parke išlikusi romantiška liepų alėja nu-
ves prie ežero, kur galėsite paplaukioti  
6 kajakais (baidarėmis); 

 po viešnagės pas baroną verta aplankyti 
už 4 km iš tolo baltuojančią Šv. Arkan-
gelo Mykolo bažnyčią Jūžintuose. Joje 
vienintelėje Baltijos šalyse yra vienuolių 
celės (iš viso aštuonios).  

Verta aplankyti, nes:

Gačionių k., Rokiškio r.
www.rokiskiotic.lt

25. Gačionių dvaro sodyba



Verta aplankyti, nes:

15. Trakų salos pilis
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Verta aplankyti, nes:

26. Burbiškio dvaro sodyba

 ekskursijų metu ne tik aplankysite dvaro 
kambarius bei sales su atkurtais auten-
tiškais sienų tapybos stiliaus chinoiserie 
darbais, bet ir pasiklausysite dvariškių 
gyvenimo istorijų, pakilsite į apžvalgos 
bokštą, o dvare veikusios pradinės 
mokyklos suole galėsite prisiminti, ar 
buvote pavyzdingas mokinys; 

 galėsite užsukti į prašmatnų Cigarų 
kambarį, dekoruotą medžioklės trofėjais 
ir iš autentiškų detalių surinktu parketu; 

Anykštos upės kairiajame krante iš tolo akį traukia stilingi Burbiškio dvaro rūmai, skleidžiantys 
subtilumą ir eleganciją. Burbiškio kraštovaizdžio architektūros draustinyje įsikūręs dvaras tarsi 
susilieja su parku ir dvelkia išpuoselėta ramybės oaze. 
XIX a. viduryje Lietuvos ir Lenkijos didikų Venclovavičių pastatyti dvaro rūmai – vėlyvojo 
klasicizmo epochos perlas. Nepakartojamą dvaro žavesį lankytojams atskleidžia atkurta to 
laikmečio architektūra, interjeras, išlikę priesieniniai židiniai, kuriuos galite pamatyti tik šiame 
dvare ir Lietuvos prezidento rūmuose. Šiandien dvaro sodybą sudaro restauruoti rūmai su 
parku, oficina, tvartu ir kumetynu. 

 angliško stiliaus parkas, kuriame išlikę 
daugiau kaip 30 rūšių medžių ir krūmų, 
Venclovavičių giminės kurtos skulptū-
ros, puikiai tinka lėto pasivaikščiojimo 
pramogai;

 vos už 5 km nuo dvaro rasite 15 m 
aukščio Rubikių ežero apžvalgos bokštą, 
nuo kurio atsiveria ežerų panorama, o už 
8 km – Anykščių miestą ir turistų ypač 
mėgstamą medžių lajų taką. 

Parko g. 1B, Burbiškio k., Anykščių r.
www.burbiskis.lt
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 dvare yra išlikusių originalių kelių šimtų 
metų senumo baldų, o antro aukšto 
patalpose – autentiškas XIX a. dvaro 
parketas; 

 eksponuojamos senųjų Alantos dvaro 
paveikslų, porceliano ir baldų kolekcijos 
nuotraukos iš XX a. pradžios; 

 net 8 dvaro salėse galima susipažinti su 
išskirtine dailininko Vaidoto Žuko  
189 kūrinių kolekcija – mineralinės 
tapybos darbais, koliažais, glazūruotais 
reljefais, juvelyriniais darbais;

 galėsite pasimokyti, kaip velti veltinį, 
ir išbandysite pažintines šio amato 
programas;

 dvare turėsite galimybę pavartyti  
37 Bostono enciklopedijos tomus – tai 
vienas išsamiausių informacijos šaltinių 
apie Lietuvą;

 vos už 3 km esančioje Alantoje išvysite 
bokštais dangų remiančią Šv. apaštalo 
Jokūbo bažnyčią, sinagogą, žydų smu-
klę. 

Kadaise prabangus dvaras šiandien ne tik puoselėja praeities paveldą, bet ir pristato žinomų 
šiuolaikinių menininkų kūrinius. 1853 m. didikai Pac-Pomarneckiai Alantoje iš mūro ir akmens 
pastatė itališko stiliaus vasaros rezidencijos rūmus. Pasakojama, kad rūmų kolonoms marmu-
ras pirktas Suomijoje ir iš Klaipėdos atgabentas jaučiais.  
Klestėjimo laikais dvaras buvo sudarytas iš 34 pastatų ir tviskėjo prabanga. Kažkada čia buvo 
sukaupta viena rečiausių Europoje porceliano kolekcijų. Liudviko XV stiliumi buvo įrengtas 
kambarių interjeras, taip pat kinų stiliaus arbatos kambarys su keramikos kolekcija. Dabar sodybą 
sudaro 12 atkurtų dvaro laikotarpio statinių bei jų liekanų, parkas ir vandens telkinių sistema.

Verta aplankyti, nes:

Parko g. 5, Naujasodžio k., Molėtų r.
www.zukasalanta.lt

27. Alantos dvaro sodyba
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Verta aplankyti, nes:

28. Paliesiaus dvaro sodyba

 stebina unikalus pastatas „Pasaga“ – tai 
stambūs akmeniniai senųjų arklidžių 
sienų fragmentai, apgaubti didžiule stiklo 
konstrukcija, stogas apželdintas lauko 
augalais. Pasagos formos akmens mūras 
sukuria ypatingą akustiką, todėl „Pasago-
je“ dažnai vyksta muzikos vakarai;

 čia tikras rojus mėgstantiems judėti – 
parke nutiesti skirtingo ilgio vaikščiojimo 
takai, dengti specialia danga. Miške, šalia 

dvaro, įrengta 10 km ilgio pasivaikščioji-
mo trasa;

 žiemą slidinėjama, vyksta populiarūs 
orientaciniai žygiai, mokomasi pažinti 
lauko vaistažoles, austi senovinėmis 
staklėmis, krosnyje kepti bandeles;

 20 km spinduliu aplink dvarą yra daug 
lankytinų vietų, tarp kurių ir Mielagėnų 
miestelis.

Dvaro g. 7, Paliesiaus k., Ignalinos r.
www.paliesiausdvaras.lt

Kadaise išgriautas beveik iki pamatų, šiandien dvaras garsėja kaip sveikos gyvensenos pro-
paguotojų prieglobstis, kur neegzistuoja kasdienybės triukšmas. Čia ne tik prisimenamas 
judėjimo džiaugsmas, bet verda ir aktyvus kultūrinis gyvenimas.
Pirmieji dvaro savininkai XVII a. buvo didikai Tyzenhauzai, o pats dvaro ansamblis sufor-
muotas XVIII a. pab. – XIX a. pr. Dabar bene labiausiai dėmesį traukia restauruotas dvaro 
prižiūrėtojo namas,  pastatytas iš akmens riedulių. Pasagos formos buvusi arklidė tapo kon-
certų sale, kurios pasididžiavimas – itin retas fortepijonas. Išlikusių pamatų vietoje atkurtame 
ūkiniame pastate įrengta kepyklėlė, veikia ir atkurta dvaro ledainė.



Architektūros ir asmenybių 
įvairove žavinti Vakarų Lietuva
Didžioji dalis šiaurės ir vakarų Lietuvos 
dvarų patenka į Žemaitijos etnografinį 
regioną, nuo seno garsėjantį kultūriniu 
išskirtinumu, tarmės gyvybingumu ir 
gyventojų užsispyrimu. Unikalumo šiam, 
prie Baltijos jūros besiglaudžiančiam, 
Lietuvos regionui suteikia ir patys dva-
rai, tarp kurių – nemažai medinės archi-
tektūros pavyzdžių. 
Kurtuvėnų dvaras kviečia lankytojus 
pasigrožėti barokinės formos svirnu – 
Lietuvos medinio architektūros pavel-
do vertybe. Nepaprastu jaukumu dvel-
kia medinės Biržuvėnų, Pavirvytės 
dvaro sodybos, etnine architektūra 
sudomins Bukantės dvaro sodyba. 
Išskirtinumo netrūksta ir mūriniams 
regiono dvarams. Nepraleiskite progos 
išsiaiškinti, kodėl kunigaikščio Myko-
lo Oginskio rūmai Plungėje vadinami 
Žemaitijos Versaliu. Lankydamiesi gra-
fų Tiškevičių rezidencijoje, Palangoje, 
būtinai pasivaikščiokite elegantiškame, 
žymaus prancūzų architekto Eduardo 
Fransua Andrė sukurtame parke. Kre-
tingos dvare gėrėtis gamta galite bet 
kuriuo metų laiku: čia veikia įspūdinga 
trijų aukštų oranžerija – Žiemos sodas.  
Maršrutas po šiaurės ir vakarų Lietuvos 
dvarus nestokoja įdomybių lietuvių li-
teratūros gerbėjams. Bukantės dvare 
gimė ir augo lietuvių literatūros klasikė 
Žemaitė, o Užventyje gyveno ir kūrė kita 
žymi rašytoja – Šatrijos Ragana. Ypatingo 
turistų dėmesio kasmet sulaukia Bijotų 

dvaro sodyba, kurioje darbavosi bajoras, 
istorikas, rašytojas Dionizas Poška. 
Kelionė po Žemaitiją pakeri nuostabia 
gamtos ir istorijos derme. Miškingame 
kraštovaizdyje gausu senovės aura 
apgaubtų piliakalnių. Viešėdami Kur-
tuvėnuose, būtinai aplankykite Kur-
tuvėnų piliakalnį – čia žmonės gyveno 
jau I tūkstantmetyje prieš Kristų. Netoli 
Biržuvėnų dvaro sodybos, vos už 8 km, 
stūkso Šatrijos kalnas – viena aukščiau-
sių Žemaitijos kalvų. Nuo jos atsivers 
romantika dvelkianti panorama!
Šiaurės vakarų Lietuva didžiuojasi re-
gioninių parkų gausa. Platelių dvaras 
stovi Žemaitijos nacionaliniame parke, 
kurio didžiausia puošmena – legen-
domis apipintas Platelių ežeras. Šis 
itin vaizdingas, švarus ir giliausias Že-
maitijos ežeras turi net 7 salas! Be to, 
aplink ežerą įrengtas 24 km dviračių 
takas. Puošnią Žagarės dvaro sodybą 
supa Žagarės regioninio parko miškai, 
kuriuose, jei pasiseks, pamatysite tau-
riųjų elnių. Viešnagė Biržuvėnų dvaro 
sodyboje – puiki proga susipažinti su 
Varnių regioniniu parku, paganyti akis 
po įspūdingas Žemaitijos aukštumas, 
paplaukioti regiono didžiausiame natū-
raliame Lūksto ežere. 
Keliaudami po šiaurės ir vakarų Lietu-
vos dvarus, susipažinsite su išskirtiniu 
kultūriniu žemaičių paveldu ir pasi-
nersite į nuostabią, kvapą gniaužiančią 
gamtą.
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14. Trakų pusiasalio pilis

Verta aplankyti, nes:

29. Palangos dvaro sodyba

 gintaro ekspozicijoje pamatysite 
daugiau nei 6 tūkst. eksponatų. Tarp jų 
ir didžiausias gintaras „Saulės akmuo“, 
sveriantis daugiau kaip 3,5 kg, ir vienas 
rečiausių pasaulyje gintaro inkliuzas su 
driežu; 

 edukaciniuose užsiėmimuose sužinosite 
daug įdomybių apie gintaro susidary-
mą ir panaudojimą, galėsite dalyvauti 
kūrybiniame procese;

 atkurtuose rūmų interjeruose nusikel-
site į XIX a. pabaigą, pasivaikščiosite po 

istorines grafų Tiškevičių erdves;
 rūmuose nuolat vyksta koncertai, muzi-
kos festivaliai, kino filmų peržiūros;

 vaikščiodami po parką rasite rožyną 
su prancūzų skulptoriaus Huberto Lui 
Noelio skulptūra „Rebeka“ („Vandens 
nešėja“), pamatysite XX a. pradžioje 
įkurtą Lurdo grotą, oranžeriją, koncerti-
nę rotondą;

 vos už 1,8 km pasieksite Palangos tiltą, 
nuo kurio galėsite pažvelgti į beribę 
Baltijos jūrą.

Palangos dvaro sodyba su ištaigingais rūmais ir peizažinio parko etalonu laikomu Birutės parku 
patenka į būtinų Lietuvoje aplankyti objektų sąrašą. Vieni negali atitraukti akių nuo rūmuose 
veikiančio Palangos gintaro muziejaus eksponatų. Kiti grožisi elegantišku, kraštovaizdžio archi-
tekto Eduardo Fransua Andrė sukurtu parku ar svajingu vaizdu į jūros tolius nuo Birutės kalno. 
Dvaro rūmų istorija siekia XIX a. pabaigą, kai grafai Feliksas ir Antanina Tiškevičiai čia pradėjo 
kurti aristokratišką rezidenciją. Neorenesansinio stiliaus rūmus su moderniausiais tų laikų 
įrenginiais suprojektavo įžymus vokiečių architektas Francas Švechtenas. 

Vytauto g. 17, Palanga
www.ldm.lt

36



Verta aplankyti, nes:
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30. Kretingos dvaro sodyba

 žaliuojančiame Žiemos sode galima 
pasigėrėti 170 rūšių, 5 000 vnt. augalų 
kolekcija; 

 šaltais spalio–gruodžio mėnesiais ža-
liuojančiame Žiemos sode vyksta menų 
festivalis „Mėnuo su žvaigžde čia būti 
norėjo“;

 dvare įsikūręs Kretingos muziejus 
organizuoja edukacinius užsiėmimus: 
galėsite išbandyti duonos kepimą, kara-
melinių saldainių gaminimą, lipdymą iš 
molio ir kt.;

 parke yra įspūdingas saulės laikrodis ir 
sukurta įdomi plastinė erdvinė kompo-
zicija su 13 monumentalių skulptūrų iš 
ąžuolo, akmens ir metalo, kurios žymi 
senąsias baltų kultūros tradicijas ir 
Kretingos istorijos įvykius;

 turėsite puikią progą pasivaikščioti po 
Kretingą ir aplankyti Tiškevičių šeimos 
koplyčią. Vos už 1 km nuo dvaro yra iš 
lauko akmenų suformuota Lurdo grota, 
kur, manoma, apsireiškė Švč. Mergelė 
Marija.

Per savo gyvavimo laikotarpį dvaras matė daugybę Lietuvos didikų giminių. Dabar lankytojus 
jis labiausiai vilioja visais metų laikais augmenija žavinčia trijų aukštų oranžerija – Žiemos sodu.
Nuo XVI a. žinomą Kretingos dvarą 1874 m. įsigijo grafas Juozapas Tiškevičius, kuris perstatė 
rūmus ir pristatė įspūdingą oranžeriją. Tuo metu tai buvo vienas iš didžiausių privačių žiemos 
sodų Europoje. Dvaras išsiskyrė ir tuo, kad turėjo hidroelektrinę ir telefono liniją, jungiančią šį 
dvarą su Plungės ir Rietavo dvarais. Tai viena iš nedaugelio dvarviečių, išsaugojusių beveik visus –  
24 – statinius ar jų fragmentus. Dalis jų restauruota.

Vilniaus g. 20, Kretinga
www.kretingosmuziejus.lt
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 dvaro svirne pristatomose ekspozicijose 
saugomi du senieji Platelių luotai – iš 
vientiso medžio kamieno išskobti laivai;  

 buvusio dvaro rūsyje įkurtame Platelių 
tradicinių amatų centre mokoma lieti 
žvakes, megzti riešines, žemaitiškas 
pirštines ar kojines, drožti medines 
Užgavėnių kaukes. Lankytojams organi-
zuojamos apeigų pažinimo programos, 
kulinarinio paveldo degustavimas;

 dvaro parke auga paminkliniai medžiai – 

storiausias Lietuvoje uosis, vadinamas 
Raganos uosiu (7,2 m apimties), Platelių 
liepa (5,4 m apimties), buvusiame dvaro 
sode – Platelių vinkšna (4,8 m apimties);

 už 2 km pasieksite Platelių ežerą – 
didžiausią ir giliausią Žemaitijoje. Nuo jo 
apžvalgos aikštelės atsiveria panorama 
su daugybe salų ir miškais. Aplink ežerą 
driekiasi 24 km dviračių takas, važiuoda-
mi juo aplankysite Šaltojo karo muziejų. 
Nuo dvaro iki muziejaus – apie 10 km.

Žemaitijos nacionaliniame parke esanti Platelių dvaro sodyba kadaise buvo prancūziška, o 
dabar saugo ir populiarina žemaitiškos kultūros tradicijas, įrengtose ekspozicijose supažin-
dina su amatais ir papročiais bei pristato vienintelį Europoje Užgavėnių muziejų.
Platelių dvaro istorija dabartinėje vietoje mena XVII a. Ilgą laiką dvaras priklausė prancūzų 
grafų Šuazel-Gufjė giminei. XIX a. jame gyveno ir kūrė Sofija Tyzenhauzaitė de Šuazel- 
Gufjė – pirmoji rašytoja, istorinėje Lietuvoje rašiusi prancūzų kalba. Per karą mediniai rū-
mai sudegė, tačiau išliko parkas ir keletas ūkinių pastatų. Naujam gyvenimui dvarą prikėlė 
Žemaitijos nacionalinio parko direkcija.

Verta aplankyti, nes:

Didžioji g. 22, Plateliai, Plungės r.
www.zemaitijosnp.lt

31. Platelių dvaro sodyba



39

Verta aplankyti, nes:

32. Renavo dvaro sodyba

 dvaro bibliotekos laiptai pagaminti toje 
pačioje gamykloje kaip ir Eifelio bokštas. 
Itin patogūs ir elegantiški laiptai iš 
ketaus ir dabar džiugina lankytojus;

 rūmuose įrengta XVIII-XIX a. dvarų 
kultūros ekspozicija;

 šalia dvaro plyti įstabus reprezentacinis 
51 ha parkas, išsaugojęs pirmykštės 
gamtos pradą. Čia gyvena net 12 iš  
14-os Lietuvoje aptinkamų šikšnospar-
nių rūšių, galima pamatyti storiausią 

šalies eglę – 1,2 m skersmens; 
 kasmet pavasarį visus svaigina žibuoklių 
šventė, kurios metu parkas mėlynuoja 
tūkstančiais žiedų; 

 dvaras patraukė kino kūrėjų dėmesį – 
galėsite pamatyti, kur buvo filmuotas 
vienas iš populiariausių visų laikų Lietu-
vos filmų „Tadas Blinda. Pradžia“;

 galėsite nuvažiuoti iki lietuvių rašytojos 
Šatrijos Raganos memorialinio muzie-
jaus Židikuose, kuris yra už 12 km. 

Renavo dvaro sodyba lankytojus sužavi  gamtos pasaką primenančiu kraštovaizdžiu ir išsau-
gotu bei restauruotu rūmų interjeru.
Dvaro pavadinimas kildinamas iš XVII a. pabaigoje dvarą įsigijusios prancūzų kilmės baronų 
Renė giminės. Ji palaikė ryšius su Europos kultūros veikėjais, pasižymėjo filantropija, rūmuose 
ne kartą koncertavo kunigaikščių Oginskių orkestrai. Apie 1830 m. pastatyti dvaro rūmai dabar 
restauruoti. Ypatingo dėmesio sulaukia išlikusi ir restauruota Renavo dvaro rūmų biblioteka, 
kurioje eksponuojama dalis baronų knygų. Taip pat yra išlikę oficina, sandėlis, svirnas, sodo 
rūsys ir kiti ūkiniai pastatai.

Dvaro g. 2, Renavo k., Mažeikių r.
www.renavodvaras.lt
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 atrasta unikali, vienintelė Lietuvoje 
lubų tinkavimo technologija – prie lubų 
vienas prie kito sukalti mediniai tąšai, 
apsukti ruginių šiaudų pynėmis, kurie 
užtinkuoti kalkiniu tinku; 

 dvaras įsikūręs itin vaizdingoje 
aplinkoje – netoli Svirkančių atodangos, 
tad puiki vieta pamaloninti akis nuosta-
biais vaizdais;

 parke galėsite pasigrožėti didingais, kelis 
šimtus metų skaičiuojančiais medžiais – 

liepomis, kaštonais, klevais, uosiais;
 dvare vyksta įvairūs kūrybiniai ir muziki-
niai renginiai, sutraukiantys vietinę ben-
druomenę ir atvykstančius lankytojus;

 vos už 8 km esančiuose Viekšniuose 
galėsite aplankyti vaistinės muziejų, t. y. 
XIX a. autentišką vaistinę su receptų 
kambariu, taip pat XIX a. pabaigoje pa-
statytą Viekšnių vandens malūną, kuris 
išlikęs be didesnių pakitimų.

Ant sraunios Virvytės upės šlaito įsikūręs medinis Pavirvytės dvaras anksčiau garsėjo kaip 
inteligentijos židinys. Dabar naujam gyvenimui prikeliama vieta traukia medine architektūra, 
kultūriniais renginiais ir atgimstančia biblioteka.
Daugiau kaip prieš 250 m. įkurtas Pavirvytės dvaras buvo stambus, daugiau nei 600 ha, 
ūkis. XIX a. dvarininkas Edvardas Paulavičius čia įkūrė didelę biblioteką, kuria naudojosi 
aplinkinių dvarų inteligentai. Čia lankėsi lietuvių rašytojai P. Višinskis, Šatrijos Ragana, broliai 
Biržiškos,  pirmojo lietuviško kalendoriaus leidėjas L. Ivinskis. Iš buvusio 21 dvaro sodybos 
pastato išlikę tik du: ponų namas ir sodininko namelis, taip pat arklidžių fragmentas.

Verta aplankyti, nes:

Pavirvytės g. 14, Pavirvytės k., Mažeikių r.
www.pavirvytesdvaras.lt

33. Pavirvytės dvaro sodyba



15. Trakų salos pilis
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Verta aplankyti, nes:

34. Žagarės dvaro sodyba

 preciziškai restauruoti vėlyvojo klasi-
cizmo dvaro rūmai yra beveik identiški 
statytiems XIX a. viduryje. Pamatysite ir 
atkurtas antikinio stiliaus skulptūras, vėl 
puošiančias dvaro rūmų terasą; 

 pasivaikščiosite po vieną didžiausių dva-
rų parkų Lietuvoje, užimantį daugiau nei 
70 ha. Manoma, kad senajam parkui gali 
būti apie 200 metų. Jis išplėstas pagal 
žymaus XIX a. vokiečių kraštovaizdžio 
architekto Georgo Frydricho Ferdinan-

do Kuphaldto projektą; 
 jei pasiseks, apylinkių miškuose pamaty-
site gražuolių tauriųjų elnių; 

 specialioje ekspozicijoje sužinosite apie 
naudingąją iškaseną dolomitą – neatsie-
jamą Žagarės krašto žemės gelmių dalį. 

 vos 2 km nuo dvaro galėsite aplankyti 
Žvelgaičio piliakalnį – įspūdingiausią 
Žagarės ozo dalį, archeologijos ir gamtos 
paminklą.

Puošniame didžiuliame parke netoli Latvijos sienos įsikūrusi Žagarės dvaro sodyba lankytojus 
traukia ne tik nuostabiais rūmais ir įspūdingu ilgaamžiu parku, bet ir jau tradiciniu tapusiu Žaga-
rės vyšnių festivaliu. Kasmet liepos mėnesį dvaro parke koncertuoja žymiausi Lietuvos muzikos 
atlikėjai, šurmuliuoja turgus. 
XVI a. dvaras išskirtinius bruožus įgijo XIX a. viduryje, kai jame šeimininkavo rusų grafai Naryškinai, 
atvežę angliškos architektūros idėjų. Iki šių dienų išliko net 21 dvaro sodybos pastatas, iš kurių 
garsiausi – seniausias (1770–1780 m.) iš lauko riedulių statytas malūnas Lietuvoje, istorinis 
žirgynas. XIX a. įkurtas dvaro žirgynas veikia iki šiol. 

Malūno g. 1, Žagarė, Joniškio r.
zagaresrp.am.lt
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 centrinius rūmus juosia parkas, kuris tie-
siog traukia pasivaikščioti. Čia įvairiausių 
rūšių medžiai supa vingiuojančias alėjas 
ir siaurus takelius. Parke galėsite apžiū-
rėti ir išlikusius dvaro vartus, pasigrožėti 
tvenkiniais;

 dvaro rūmų interjere pakeri dekoraty-
vinė autentiška medžio drožyba: gėlių 
ornamentu drožinėti laiptai, sienų ąžuo-
liniai paneliai, įvairiais raštais puoštas 
kambarių parketas;

 dvare saugomos senosios nykstančios 
lietuviškos ūkinių gyvūnų veislės, pavyz-
džiui, žemaitukų veislės arkliai, vietinės 
šiurkščiavilnės avys, vietinių veislių 
galvijai, kiaulės ir žąsys;

 tai proga apsilankyti muzikos festivalių 
koncertuose, reguliariai vykstančiose 
poezijos šventėse, folkloro ansamblių 
sambūriuose, kasmetinėse gyvūnų 
parodose;

 galėsite užkopti į Diauderių piliakalnį, 
kuris yra apie 5 km nuo dvaro.

Baisogalos dvare šiuo metu tęsiamos mokslo ir pažangos kūrimo tradicijos, saugomos nyks-
tančios gyvūnų veislės, o lankytojus sužavi išlikusių dvaro pastatų didingumas ir puošyba. 
Pirmą kartą Baisogala paminėta XVI a. Nuo 1830 m. dvaras tapo Napoleono armijos 
pulkininko Juozapo Komaro nuosavybe. Jo vaikaitis Vladislovas XX a. pirmojoje pusėje 
buvo paskutinis Baisogalos dvaro savininkas ir vienas iš pažangiausių ūkininkų Lietuvoje. 
Jo darbą tęsia Lietuvos gyvulininkystės institutas, jau daugiau nei prieš 60 metų įsikūręs 
Baisogalos dvaro pastatuose. Įspūdingas objektas – centriniai dvaro rūmai baigti statyti tik 
XX a. pradžioje ir yra vienas iš 19 išlikusių ar atkurtų dvaro sodybos ansamblio elementų.

Verta aplankyti, nes:

R. Žebenkos g. 12, Baisogala, Radviliškio r.
tic.siauliai.lt

35. Baisogalos dvaro sodyba
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Verta aplankyti, nes:

36. Kelmės dvaro sodyba

 dėmesį patraukia dviaukštis bokš-
to išvaizdos XVII a. vartų pastatas. 
Pirmo aukšto patalpose buvo laiptai 
ir baudžiauninkų kalėjimas, antrame 
aukšte – biblioteka su siaura atvira 
arkada orkestrui; 

 dvare įsikūrusio Kelmės krašto muzie-
jaus ekspozicijose sukaupta daugiau nei 
21 tūkst. eksponatų. Jie išdėstyti rūmuo-
se, vartuose ir svirne;

 savo rankomis galėsite išbandyti lipdy-
tinės keramikos, juostų audimo, odos 

dirbinių gamybos ir kitų senųjų lietuvių 
liaudies amatų užsiėmimus;

 dalyvaudami specialioje edukacinėje 
programoje turėsite progą pasėdėti 
vigvame, paragauti kukurūzinių irokėzų 
paplotėlių ir pasiklausyti pasakojimų 
apie indėnų gyvenimo papročius;  

 galėsite aplankyti už 8 km esantį 
Burbaičių piliakalnį, o už 17 km pamatyti 
trečią pagal dydį Lietuvoje riedulį – 
Kriaučiaus akmenį. 

Įvairiais laikais buvęs kultūros ir švietimo židiniu Kelmės dvaras ir dabar kviečia dalyvauti unikalio-
se edukacinėse programose ir apžiūrėti ekspozicijas. Viena iš jų – vienintelė Lietuvoje ekspozicija, 
pristatanti Amerikos indėnų etnografiją, buitį, kultūrą ir vokiečių rašytojo Karlo Majaus kūrybą 
apie indėnus.
Kelmės dvaras vertinamas ne tik dėl eksponatų. Tai retas Lietuvoje barokinio stiliaus provincijos 
dvaras, įkurtas XV a. Daugiau nei 300 metų jį valdė lenkų kilmės bajorai Gruževskiai. Dvaras 
garsus ir tuo, kad jame 1831 m. prasidėjo sukilimas prieš carinę Rusiją. Šiandien išlikę devyni 
XVII–XIX a. pastatai, tarp kurių barokiniai rūmai, vandens malūnas, parkas, spirito varykla, svirnas.

Dvaro g. 15, Kelmė
www.kelmesmuziejus.lt



44

 pamatysite, kaip atrodo atkurta XIX a. 
Pliaterių statyta baliustrada (dekoratyvi 
terasos užtvara iš vertikalių stulpelių), 
kuri žymi dvaro rūmų vietą;

 svirne veikiančioje ekspozicijoje 
susipažinsite su baroko stiliaus baldais, 
atkurtais pagal Nagurskių archyve 
rastus brėžinius; 

 atkurta istorinė parko struktūra. Jame 
tebežaliuoja senosios liepos, klevai, 
uosiai, tad yra daug erdvės pasivaikš-
čioti gamtos apsuptyje. Be to, galėsite 

pažaisti kroketo aikštėje;
 pasakojama, kad parke gausu „valgomų-
jų“ sraigių, kurias buvę savininkai neva 
parsivežę iš užsienio ir užveisę;

 kasmet dvare vyksta tradiciniu tapęs 
Klojimo teatrų festivalis; 

 apie 300 m nuo dvaro dangų remia 
mūrinė XVIII a. Šv. apaštalo Jokūbo 
bažnyčia, kurią pastatė Nagurskiai. Šalia 
jos yra Kurtuvėnų piliakalnis, ant kurio 
žmonės gyveno dar I tūkstantmetyje 
prieš Kristų.

Kurtuvėnų regioniniame parke įsikūręs dvaras vertinamas dėl puoselėjamų kultūrinio pa-
veldo ir žirgininkystės tradicijų – čia veikiančiame Gyvajame žirgo muziejuje lankytojai gali 
ir pajodinėti žirgais, ir pasivažinėti karieta.
Dvaras žinomas nuo XV a., tačiau suklestėjo XVIII a., kai jį įsigijo bajorai Nagurskiai. Tuo metu 
buvo pastatytas ir vienas iš ilgiausiai išlikusių dvaro elementų – barokinės formos svirnas. 
Tai Lietuvos medinio architektūros paveldo vertybė. Be svirno, autentiškai atkurtą dvaro 
sodybos kompleksą sudaro parkas su tvenkiniais, raudonų plytų oficina, kurioje įsikūrusi re-
gioninio parko direkcija, arklidės, kumetynai, sodininko namas, tvartai, kalvė, ratinė ir virtuvė.

Verta aplankyti, nes:

Parko g. 2, Kurtuvėnai, Šiaulių r.
www.kurtuva.lt

37. Kurtuvėnų dvaro sodyba
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Verta aplankyti, nes:

38. Užvenčio dvaro sodyba

 restauruotame dvaro svirne įsikūręs 
Užvenčio kraštotyros muziejus, kurio 
ekspozicijose susipažinsite su krašto 
istorija, rašytojos Šatrijos Raganos 
asmenybe ir kūryba;

 dalyvaudami edukacinėse programose 
galėsite nusikalti senovinio lito monetą 
ar monotipijos būdu atsispausti dvaro 
vaizdą;

 malūne tradiciškai liepos viduryje vyksta 
meno pleneras „Užventis ART“, kurio 

Anksčiau buvęs šviesių ir intelektualių žmonių traukos centru medinis Užvenčio dvaras iki 
šiol suburia daugybę įvairių sričių menininkų, kurie savo kūriniais atnaujina dvaro parką ir 
taip nuolat pasiūlo naujų idėjų. Be to, dvare gausu ekspozicijų, pasakojančių apie turtingą 
krašto istoriją. 
Nuo XV a. žinomas dvaras matė daug garsių asmenybių. Kadaise jis priklausė Lietuvos didžia-
jam kunigaikščiui Žygimantui Senajam. Šiaurės karo metu (XVIII a.) čia lankėsi Švedijos karalius 
Karolis XII. XIX a. pabaigoje čia gyveno rašytoja Šatrijos Ragana. Paskutinis dvaro šeimininkas 
buvo Jonas Smilgevičius, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras.

metu sukurti meno kūriniai papuošia 
dvaro parką;

 Ventos upės pakrantėje įrengtas svei-
katingumo takas, papuoštas tilteliais ir 
šiuolaikinių menininkų kūriniais. Einant 
šiuo taku vakare galima grožėtis nuosta-
biais saulėlydžiais;

 galėsite pamatyti 16 m aukščio ir 
320 cm apimties Martyno pušį, kuri yra 
apie 10 km nuo dvaro. Vieta, kurioje 
auga pušis, nuo seno laikoma šventa.

P. Višinskio g. 1, Dvarčiaus k., Užventis, Kelmės r.
www.kelmesmuziejus.lt
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 turėsite unikalią galimybę prisiliesti prie 
seniausio, 1812 m. Baublio – tuščiavidu-
rio tūkstantmečio ąžuolo kamieno, kurio 
apimtis prie šaknų net 12,5 m. Jame 
buvo įrengtas pirmasis senienų muziejus 
Lietuvoje. Dar nesupuvusioje kamieno 
dalyje suskaičiuota net 750 rievių; 

 išvysite, kaip atrodo greta stovintis 
Baublio brolis (1824 m.). Šalia didžiųjų 
Baublių gyventojai sukūrė ir du mažus, 
vadinamus Jonukais. Juose įrengtos 
koplytėlės;

Bijotai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse žinomi dėl analogų neturinčio senovės lietuvių 
kultūros paminklo. Poilsiautojai atkeliauja išvysti, kaip atrodo žemaičių bajoro, rašytojo 
ir istoriko Dionizo Poškos Baubliai – išskaptuoti tuščiaviduriai ąžuolo kamienai su paties 
autoriaus sukurtu „interjeru“, eksponuojamomis senienomis, eilėmis išrašytomis sienomis. 
D. Poška Bijotų dvarą, kuris iš pradžių vadintas Bardžiais ir minimas nuo 1558 m., įsigijo 
1788 m. Jame jis gyveno ir kūrė daugiau nei 40 metų, tuomet gimė ir žinomiausi jo kūri-
niai. Be Baublių, dvaro praeitį primena restauruotas vienintelis statinys – XVIII a. medinis 
vandens malūnas.

 ekspozicijoje pamatysite ir netradicinių 
eksponatų – mamuto šonkaulius, bangi-
nio žandikaulio dalį;

 Bijotai yra tapę tradicine kasmet 
pavasarį vykstančio „Poezijos pavasario“ 
renginių vieta, kurioje sukuriama nepa-
mirštama atmosfera;

 už 10 km nuo dvaro galėsite aplankyti 
Lietuvos aviacijos muziejaus filialą – 
lakūno Stasio Girėno gimtinės muziejų.

Verta aplankyti, nes:

Muziejaus g. 10, Bijotų k., Šilalės r.
www.silalesmuziejus.lt 

39. Bijotų dvaro sodyba
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Verta aplankyti, nes:

40. Biržuvėnų dvaro sodyba

 sklando legendos, kad dvare tebėra 
neatrastų lobių, tokių kaip šeimos sida-
briniai dirbiniai, laiškai;

 rūmų viduje galėsite pamatyti atkurtas 
dvaro svetainės, virtuvės, ponų mie-
gamojo, kabineto patalpas. Ekskursijų 
metu galėsite pasivaikščioti po paslap-
tingas dvaro vietas;

 šalia dvaro esančiame etnografinia-
me muziejuje galėsite apžiūrėti kelis 
tūkstančius ikonografijos, kultūros, 

etnografijos, etninės dailės eksponatų;
 dvaro teritorijoje yra įrengtos Pirmojo 
pasaulinio karo vokiečių kapinės, o prie 
Virvytės upės stovi Skenduolių kryžius;

 šalia dvaro yra ypatinga vieta, vadinama 
Laumės pėda. Tai miške tekantis šaltinis, 
kurio vanduo, sakoma, turi galių sugrą-
žinti jaunystę ir sveikatą;

 galėsite aplankyti už 8 km esantį Šatrijos 
piliakalnį, kuris yra ant vienos aukščiau-
sių Žemaitijos kalvų (228 m).

Mitologinių ir sakralinių vietų apipintame vaizdingame Virvytės upės slėnyje įsikūręs Bir-
žuvėnų dvaras ypač išgarsėjo tuomet, kai 2005 m. buvo iškastas lobis – žinomų Žemaitijos 
bajorų Gorskių giminės porcelianas. Tačiau ir be to dvaras vertas dėmesio – mediniuose 
dvaro rūmuose gausu praeitį menančių autentiškų objektų.
Dvaro kompleksas nuo XVII a. iki XX a. vidurio priklausė Gorskiams, kurie pastatė naują 
dvaro sodybą, įkūrė parką. Dvaro praeitį primena prie rūmų galinio fasado pristatytas XIX a. 
fligelis (šoninis priestatas). Rūmuose galima pamatyti autentiškus židinius, dekoruotus 
XVIII a. kokliais, kitas išlikusias detales.

Dvaro g. 4, Biržuvėnų k., Telšių r.
www.birzuvenudvaras.lt
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 įstabaus grožio kunigaikščio Mykolo 
Oginskio rūmuose įsikūręs Žemaičių 
dailės muziejus, kuriame kviečiama 
apžiūrėti restauruotą rūmų interjerą bei 
Lietuvos ir išeivijos, žemaičių dailininkų 
kūrybos parodas;

 galėsite pasivaikščioti po įspūdingą 
daugiau nei 58 ha užimantį parką, kuris 
yra šalia rūmų, pačiame Plungės mieste. 
Manoma, kad jis buvo įkurtas XVII a. 
viduryje. Seniausias parko ąžuolas pava-

dintas Perkūno vardu. Pasakojama, kad 
pagonybės laikais šalia medžio šventąją 
ugnį kūreno vaidilutės;

 buvusiame rūmų žirgyne kasmet vyksta 
Tarptautinis Mykolo Oginskio klasikinės 
muzikos festivalis;

 naudodamiesi virtualia edukacine-pa-
žintine programa „Plungės išmanusis 
parkas“, susipažinsite su parko gyvūnija, 
augmenija ir istorija.

Dvaro rezidenciją kūręs Mykolas Oginskis su vokiečių architektu Karlu Lorencu lygiavosi į 
dvarų kultūros etaloną, Prancūzijos karaliaus Liudviko XIV šedevrą – Versalį. Todėl pabuvoję 
kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose galėsite pasijusti lyg trumpam nusikėlę į Prancūziją. 
Ne veltui jie vadinami Žemaitijos Versaliu.
Išlikę net 10 paminklinių dvaro ansamblio statinių, tarp kurių neorenesansinio stiliaus rūmai 
su dviem oficinomis, neogotikinės arklidės-žirgynas. Rūmai yra vienas gražiausių XIX a. Lie-
tuvos architektūros paminklų. Išlikusi ir laikrodinė-oranžerija, imituojanti Florencijos gotikos 
šedevrą – Vekjo rūmus (it. Palazzo Vecchio). Dabar laikrodinėje-oranžerijoje įsikūrusi Plungės 
viešoji biblioteka.

Verta aplankyti, nes:

41. Plungės dvaro sodyba

Parko g. 3A, Plungė
www.oginski.lt; www.plungesparkas.lt
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Verta aplankyti, nes:

42. Bukantės dvaro sodyba

 dvare įrengta ekspozicija trumpam 
nukelia į XIX a. ir leidžia susipažinti su 
Žemaitės kūrybine erdve, kasdiene 
buitimi. Galima apžiūrėti saugomus 
etnografinius ir istorinius daiktus, kny-
gas, fotografijas; 

 susipažinsite su autentiška ponų namo 
šildymo sistema. Ją sudaro keturios 
krosnys, iš jų išvedžioti ortakiai, o dūmai 
patenka į vieną kaminą, kuris XIX a. Že-
maitijoje statytose trobose buvo atskira 

patalpa;
 edukacinių užsiėmimų metu kviečiama 
naudojant senovinius namų apyvokos 
daiktus pasigaminti tradicinių žemaičių 
valgių, išbandyti žvakių liejimą, rašymą 
žąsies plunksna;

 apie 8 km nuo dvaro nutolęs Platelių 
ežeras su 7 salomis, kurios apipintos 
mitais ir padavimais. Tai didžiausias ir 
giliausias Žemaitijos ežeras. Aplink jį 
driekiasi 24 km dviračių takas.   

Jaukus medinis etninės architektūros bruožų turintis dvaras traukia visus, norinčius susipažinti 
su žemaičių kultūra, – čia saugomas ir puoselėjamas žemaičių etninis paveldas. Dvaras žinomas 
ir dėl to, kad jame gimė ir augo lietuvių rašytoja klasikė Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė, 
žinoma Žemaitės slapyvardžiu. 
XVIII a. pabaigoje Bukantės dvaras priklausė grafams Pliateriams. Vėliau jų pavedimu dvarą 
prižiūrėjo Žemaitės tėvas Antanas Beniuševičius. Šiandien čia šeimininkauja Plungės muzie-
jininkai, atgaivinę ponų namą ir jo interjerą, atstatę du ūkinius pastatus ir juose įrengę patrau-
klias ekspozicijas. Dvaro sodyboje saugomi sakraliniai tradiciniai žemaičių kryžiai (saulutės), 
koplytstulpiai, šventųjų statulėlės.

Žemaitės g. 24, Godelių k., Plungės r.
www.oginski.lt



Romantiškoji Panemunė ir 
užburiantis jos kraštovaizdis
Nemuno, didžiausios Lietuvos upės, 
pakrantės pakeri neįtikėtinu gamtos 
grožiu ir istorija. Dešiniuoju žemupio 
krantu vingiuoja vienas seniausių šalies 
kelių, kadaise naudotas prekybai tarp 
Lietuvos ir Prūsijos. Kovingą praeitį čia 
mena senųjų piliakalnių gausa. Mat net 
150 metų Nemunas žymėjo lietuvių ir 
kryžiuočių fronto liniją. 
Šiandien Panemunės kelias – turistų itin 
mėgstamas, Baltijos jūros link vedantis, 
vaizdingas maršrutas. Kelionę juo siūlo-
me pradėti Nemuno ir Neries santakoje 
įsikūrusiame Kaune. 
Tarpukariu buvęs laikinąja sostine, an-
tras pagal dydį Lietuvos miestas užburia 
ilgaamže istorija ir išskirtine architektū-
ra. Modernistiniai Kauno pastatai yra 
vieni iškiliausių ankstyvųjų regionaliz-
mo pavyzdžių architektūros istorijo-
je ir 2017 m. pradžioje buvo įtraukti į 
UNESCO pasaulio kultūros ir gamtos 
paveldo apsaugos konvencijos šalių 
preliminarųjį sąrašą. 
Senamiesčio širdyje stūkso legendomis 
apipinta Kauno pilis. Lankytojai gali 
išgirsti paslaptingų istorijų apie neva po 
ja plytinčius požemius, kuriuose užburti 
miega Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Vytauto kariai. Lankydamiesi Kaune, 
būtinai užsukite į Aukštosios Fedros 
dvarą. Šalia jo įsikūręs Vytauto Didžiojo 
universiteto botanikos sodas – tikra 
atgaiva visiems, kas pavargo nuo miesto 
triukšmo. 

Grožio ir įdomybių netrūksta ne tik 
Kaune, bet ir jo apylinkėse. Panemunių 
regioninis parkas – vienas lankomiausių 
Lietuvoje. Akis glostančio kraštovaizdžio 
apsuptyje stūkso ne viena pilis, gausu 
piliakalnių, kapinynų, dvarų.
Romantiškai nusiteikęs poilsiautojas 
netruks pajusti ypatingą, daugiaamžę 
istoriją spinduliuojančią Raudondvario 
dvaro, Raudonės bei Panemunės pilių 
aurą. Svajingai nuteiks pasivaikščiojimai 
įstabiame, į natūralią girią pereinančia-
me Gelgaudiškio dvaro parke. 
Gėrėtis įspūdingais Panemunės kraš-
tovaizdžiais galima ne tik keliaujant 
automobiliu ar žygiuojant pėsčiomis. 
Aktyvius poilsiautojus pradžiugins 
25 km dviračių takas, nusidriekęs nuo 
Raudonės pilies iki Jurbarko dvaro.
Žavingi Nemuno vingiai galiausiai atve-
da prie lietuvių pamėgtų Kuršių marių. 
Netoli esančios Šilutės centre lanky-
tojų smalsumą žadina vienintelis išlikęs 
Rytų Prūsijos dvaro kompleksas – Hugo 
Šojaus dvaras. Taip pat nepraleiskite 
progos pasižvalgyti po stulbinamo gro-
žio Nemuno deltos regioninį parką. Pa-
siirstykite Minijos upe, pasisvečiuokite 
Lietuvoje vieninteliame saloje įsikūru-
siame Rusnės miestelyje, užsukite į tikrą 
paukščių rojų – Ventės rago pusiasalį.
Kelionė Panemune jūros link abejingų 
nepaliks: tai neabejotinai yra vienas iš 
vaizdingiausių ir romantiškiausių Lietu-
vos maršrutų.
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Verta aplankyti, nes:

43. Aukštosios Fredos dvaro sodyba ir VDU botanikos sodas

 priešais rūmus esantys du didieji tvenkiniai 
sudaro apverstų didžiųjų raidžių GJ 
kompoziciją, išradingai įamžindami dvaro 
fundatoriaus J. Godlevskio atminimą;

 pasivaikščiodami VDU botanikos sodo 
takais galėsite išvysti reliktinius augalus 
metasekvojas, ginkmedžius, tulpmedžius, o 
oranžerijoje – ypač seną augalą volemiją;

 žavi gausiausia rožių kolekcija Lietuvoje. Čia 
puoselėjama daugiau kaip 1 000 veislių;

 sode akys raibsta nuo spalvingos tulpių, bi-
jūnų, jurginų, hortenzijų jūros, lankytojams 

Turtingas augmenijos pasaulis, įvairių istorijos laikotarpių fragmentai, išlikę puošnūs dvaro rūmai. 
Taip lankytojus pasitinka Kaune esanti Aukštosios Fredos dvaro sodyba, egzotinių augalų želdinių 
fone pasakojanti ne vieną šimtmetį besitęsiančią istoriją.
Istorikų nuomone, Fredos pavadinimas yra kilęs iš vokiškai vadintos laisvos miesto žemės. Dvaro 
sodyba buvo suformuota XIX a. pradžioje. Dvaro savininkas Jozefas Godlevskis pasistatė sodybą 
kaip užmiesčio rezidenciją. Daugelis dvaro laikotarpiu susiformavusių klasicizmo ir istorizmo pastatų 
išliko iki šių dienų. Be abejo, ryškiausias dvaro sodybos akcentas yra Vytauto Didžiojo universiteto 
(VDU) botanikos sodas, įkurtas 1923 m. ir kerintis pasakišku augalų pasauliu.

įdomi retųjų ir saugomų augalų kolekcija. 
Šalia didžiausios Lietuvoje oranžerijos ir 
rožyno atsiveria romantiškosios istorinės 
pergolės vaizdas; 

 sode vyksta daugybė renginių: nuo spal-
vingo „Augalų žavadienio“, paslaptingosios 
„Kvapų nakties“ iki „Derliaus šventės“ ar 
tropinių drugelių parodos;

 už 5 km pasieksite Nacionalinį  
M. K. Čiurlionio dailės muziejų, šalia jo – 
Velnių muziejus, o už 10 km – Pažaislio 
kamaldulių vienuolyno ansamblis.

Ž. E. Žilibero g. 6, Kaunas
www.botanika.vdu.lt 
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44. Kauno pilis

 vidinėje pilies ekspozicijoje atkurtas 
XVII a. bajoriško teismo kambarys, o pilies 
požemyje – viduramžių kalėjimas, kuria-
me galėsite išvysti belaisvių grandines ir 
gėdos stulpą;

 legendomis apipintuose požemiuose 
modernios technologijos leis patirti, ką 
reiškia sutikti karį iš praeities;

 interaktyvioje rekonstrukcinėje 3D vizua-
lizacijoje susipažinsite su pilies pirmosios 
apgulties (1362 m.) momentais;

 šalia pilies, Santakos parke, pamatysite 
popiežiaus kalnelį, kur 1993 m. lankėsi ir 
šv. Mišias laikė popiežius Jonas Paulius II. 
Vaikštinėjant parke galima išvysti, kaip 
susilieja Nemuno ir Neries upės;

 užsukę į kasmet gegužę vykstančias „Han-
zos dienas“ galėsite pajusti viduramžių 
miesto atmosferą, o liepą – pasižiūrėti fes-
tivalio „Operetė Kauno pilyje“ spektaklius;

 Kauno pilis yra miesto senamiestyje, tad 
puiki proga su juo susipažinti.

Pilies g. 17, Kaunas
www.kaunomuziejus.lt

Pačioje Kauno miesto širdyje stovinti tvirtovė yra viena seniausių mūrinių Lietuvos pilių. Turtingą 
jos istoriją dabar primena ne tik išlikusi pilies dalis su apvaliu ir keturkampiu bokštais, sienų fra-
gmentai, pasivaikščiojimai po požemius, bet ir muziejaus ekspozicijos, kuriose praeitis atkuriama 
naudojant modernias technologijas.
Manoma, kad strateginėje vietoje, Neries ir Nemuno upių santakoje, gotikinė Kauno pilis pastaty-
ta XIV a. antrojoje pusėje apsiginti nuo kryžiuočių. Amžiams bėgant aplink pilį kūrėsi gyvenvietė, 
vėliau išaugusi į dabartinį Kauno miestą. Šiandien turistų gausiai lankoma pilis buvo itin mėgs-
tama  ir Vytauto Didžiojo bei Lietuvos ir Lenkijos valdovo Žygimanto Augusto. 
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 dvaro rūmuose įsikūrusiame Kauno rajono 
muziejuje galėsite pamatyti Lietuvos 
muzikos patriarcho Juozo Naujalio kūrybos 
ekspoziciją, grafo Benedikto Henriko Tiške-
vičiaus kelionių fotografijas, Jano Mateikos 
paveikslo „Steponas Batoras prie Pskovo“ 
kopiją, Barboros Radvilaitės ir Žygimanto 
Augusto portretus, stiklo kambarį;

 oranžerijoje veikiančiame restorane siū-
loma paragauti patiekalų pagal Tiškevičių 
laikų receptus, tarp jų ir apelsinų sriubos;

Šalia Nevėžio ir Nemuno upių santakos iškilęs Raudondvario dvaro ansamblis patraukia 
dėmesį raudonuojančiais stogais. Gyvybingas dvaras sutraukia ne tik istorijos mėgėjus, 
tačiau ir visus, kam patinka dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, paragauti patiekalų, pagamintų 
pagal Tiškevičių laikų receptus.
Renesanso architektūros stiliaus rūmus 1831 m. sunaikino gaisras, tačiau grafai Tiškevičiai 
pasirūpino atkurti sodybą. Sudegus mediniams pastatams, jie pastatė mūrinį dvaro ansam-
blį, kuris tapo daug puošnesnis. Šiandien dvaro ansamblį sudaro rūmai-pilis su bokštu bei 
parko teritorijoje išsidėstę du oficinų pastatai, oranžerija, arklidės ir ledainė. 

 žirgyno patalpose veikiančiame menų 
inkubatoriuje mokoma piešti smėliu, vyksta 
gintaro ir keramikos kūrybinės dirbtuvės;

 dailiai sutvarkytame parke žydi senovinių 
rūšių rožės, o, nusileidus iki Nevėžio upės, 
pasitinka vaizdingas pažintinis takas;

 vyksta tradiciniai renginiai – Valstybės die-
nos šventė „Lietuva Raudondvario dvare“, 
tarptautinis žemės meno festivalis „Land 
Art“, nuolat rengiamos parodos, koncertai;

 Raudondvaryje galėsite apžiūrėti jį puošian-
čią Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčią. 

Verta aplankyti, nes:

Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r.
www.raudondvariodvaras.lt

45. Raudondvario dvaro sodyba
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Verta aplankyti, nes:

 turėsite galimybę užlipti į 33,5 m aukščio 
pilies bokštą, iš kurio atsivers asmenukės 
vertas Nemuno slėnio vaizdas; 

 XVI a. pradėtame kurti parke, supančia-
me pilį, auga ištisos retų medžių alėjos. 
Parke galėsite apžiūrėti ir 200 metų 
kaštoną;

 pasivaikščiodami senų skroblų alėja 
nueisite iki Beždžionkalnio, kur įrengta 
apžvalgos aikštelė. Kalbama, jog kadaise 
vienas iš dvariškių turėjo beždžionėlę. Jai 

mirus, šeimininkas supylė kalnelį;
 galite iki Raudonės pilies atvykti 25 km 
dviračių keliu, kuris prasideda nuo Jur-
barko dvaro sodybos. Važiuodami galėsi-
te grožėtis gamtos pasaką primenančiais 
Nemuno vaizdais;

 už 10 km pasieksite Veliuonos archeo-
loginių piliakalnių kompleksą. Manoma, 
kad prie Veliuonos žuvo Lietuvos didysis 
kunigaikštis Gediminas. Ant piliakalnio 
jam pastatytas paminklas.   

Pilies g. 1, Raudonė, Jurbarko r.
www.raudone.lt

46. Raudonės pilis

Ant stataus ir aukšto 35 m šlaito, dešiniajame Nemuno krante, raudonais stogais žvilgsnį pri-
kausto rezidencinė Raudonės pilis. Nuo jos bokšto atsiveriantis pasakiškas kraštovaizdis ilgai 
išlieka lankytojų atmintyje. 
Pilis iškilo XVI a. pabaigoje, kai, Nemunui tapus svarbia prekybine arterija, turtuoliai, pirkliai ir di-
dikai pradėjo statytis pilių tipo rezidencijas. Manoma, kad Prūsijos pirklys Krišpinas Kiršenšteinas 
žemę įsigijo iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto ir pasistatė 
renesansinio stiliaus rezidencinę pilį. Šeimininkas nepamiršo šaudymo angų, kurios primena 
ankstesnių pilių gynybines funkcijas. Dabar pilies rūmuose veikia Raudonės pagrindinė mokykla.
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 pilis užburia didingumu – pamatysite 
korpusus ir bokštus, kuriuos puošia 
masyvūs konsoliniai karnizai;

 galėsite apžiūrėti ir atkurtas XVIII a. 
virtuvės dalis: virenę ir duonos krosnis;

 pamatysite, kaip atrodo gilus karceris, į 
kurį baudžiamieji buvo nuleidžiami virve;

 įdomių potyrių suteiks lobio paieškos, ku-
rių metu pasakojama apie paslaptingus 
pilies požemius;

Raudoni, galingą tvirtovę primenantys mūrai, tarsi nutūpę jaukiame parke su kaskadiniais 
tvenkiniais. Taip iš tolo save pristato prie Nemuno esanti pilis. 
Nors XVII a. pastatyta pilis su šaudymo angomis atrodo karingai, ji niekada nebuvo skirta krašto 
gynybai – tai prabangūs rezidenciniai rūmai, kuriuose dera renesanso, baroko ir klasicizmo 
stiliai. Grėsminga pilies išvaizda, manoma, siekta pabrėžti vengrų kilmės dvarininko Jonušo 
Eperješo, pirmojo pilies savininko, ambicijas. Teigiama, kad pilis buvo statoma pagal olandų 
kilmės architekto Petro Nonharto brėžinius. Pagal jo projektą buvo perstatomi ir Vilniaus 
Žemutinės pilies rūmai.

 galėsite apžiūrėti buvusias gyvenamąsias 
patalpas, kuriose fragmentiškai išlikusi 
autentiška sienų tapyba;

 kvapą gniaužiantį kraštovaizdį apžiūrėsite 
iš pilies parke esančių trijų apžvalgos 
aikštelių; 

 pilies kiemelyje vasaros savaitgaliais vyks-
ta senovinė amatų mugė;

 dviračių taku, kuris vingiuoja palei 
Nemuną, pasieksite už 10 km esančią 
Raudonės pilį.

Verta aplankyti, nes:

Vytėnų g. 53, Pilies k., Jurbarko r.
www.panemunespilis.lt

47. Panemunės pilis
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Verta aplankyti, nes:

48. Jurbarko dvaro sodyba

 dvaro oficinoje įkurtame Jurbarko 
krašto muziejuje vyksta teatralizuotos 
ekskursijos, kurių metu galėsite apžiūrėti 
išlikusį XIX a. puošnų medžio dekoro 
interjerą, nusifotografuoti apsirengę to 
meto drabužiais; 

 viena iš muziejaus ekspozicijų skirta 
XIII–XIV a. kovoms su Kryžiuočių ordinu 
Jurbarko apylinkėse;

 parodų ir koncertų salėje – buvusioje 
dvaro cerkvėje – rengiamos kilnojamo-
sios parodos ir kameriniai koncertai;

 buvusio dvaro pastatuose esančiame 
skulptoriaus Vinco Grybo memoria-
liniame muziejuje išvysite unikalią jo 
darbo aplinką ir darbų maketus. Greta 
esančiame menų namelyje rengiami 
keramikos lipdymo ir žiedimo, stiklo 
juvelyrikos edukaciniai užsiėmimai;

 nuo Jurbarko dvaro prasideda 25 km 
dviračių kelias, kuriuo važiuojant galima 
pasigrožėti įspūdingais Nemuno gamtos 
peizažais, aplankyti Panemunės ir Rau-
donės pilis.

Prie Mituvos įsikūręs kadaise karalienių valdytas Jurbarko dvaras dabar garsėja teatralizuo-
tomis ekskursijomis su XIX a. dvariškomis pramogomis ir unikaliais edukaciniais užsiėmimais, 
tokiais kaip stiklo juvelyrika ar keramikos lipdymas. 
Jurbarko dvaras XIV a. tapo karališkasis. Lietuvos valdovai šį dvarą dovanodavo savo 
žmonoms – karalienei Bonai Sforcai, Cecilijai Renatai, Marijai Liudvikai. Dvaras suklestėjo 
Rusijos kunigaikščių Vasilčikovų valdymo metais (XIX a.). Jie suremontavo rūmus, išplėtė 
ir sutvarkė parką. Šiuo metu buvusio dvaro pastatuose veikia Turizmo ir verslo informacijos 
centras, muziejų ekspozicijos, parodų ir koncertų salė, menų namelis.

Vydūno g. 19, 21, 31, Jurbarkas
www.jurbarkomuziejus.lt; www.vgrybomuziejus.lt
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 dvare veikiančiame muziejuje galė-
site susipažinti su Mažosios Lietuvos 
istorija – čia įrengta daug įvairių eks-
pozicijų, kurios atspindi krašto istoriją, 
liaudies meną, žmonių gyvenseną;

 dvare eksponuojami išlikę senieji dvaro 
baldai, fotografijos, dailės kūrinių, titna-
ginių ir akmeninių kirvukų kolekcijos. Di-
džiąją eksponatų dalį sukaupė H. Šojus;  

 2017 m. atidaryta kelionių ekspozicija, 

Šilutės centre, prie senosios turgaus aikštės, įsikūręs Hugo Šojaus dvaras – vienintelis išlikęs 
Rytų Prūsijos dvaro kompleksas. Čia apsilankę galėsite susipažinti su Mažosios Lietuvos 
istorija, kultūra, paragauti senųjų lietuvininkų patiekalų.
Nuo 1721 m. savo istoriją skaičiuojantis dvaras siejamas su aktyviu Rytų Prūsijos kultūros 
veikėju Hugo Šojumi. Jis 1889 m. įsigijo dvarą ir, besirūpindamas nykstančiomis krašto tradi-
cijomis, XIX a. pabaigoje dviejuose savo rūmų kambariuose įsteigė pirmąjį privatų Klaipėdos 
krašto muziejų. Antrojo pasaulinio karo metais dvare buvo apsistojusi Raudonoji armija, nuo 
kurios dvaras ir muziejus ypač nukentėjo. Nepaisant to, atnaujintas muziejus veikia iki šiol. 

kurios pažiba – autentiška egiptietiška 
lova;

 šalia dvaro įkurtas angliško stiliaus 
parkas, kur vaikščiodami galėsite gėrėtis 
Šyšos upės kraštovaizdžiu ir dviem 
parko tvenkiniais; 

 tai puiki proga pasivaikščioti po Pamario 
krašto centrą, urbanistikos paminklą – 
Šilutės miestą, aplankyti Rusnės salą, 
kuri yra 8 km nuo dvaro.

Verta aplankyti, nes:

Lietuvininkų g. 4, Šilutė
www.silutesmuziejus.lt

49. Hugo Šojaus dvaro sodyba
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Verta aplankyti, nes:

50. Kidulių dvaro sodyba

 susipažinsite su istoriniais XIX a. šokiais: 
linijiniu valsu, rateliniais ir kadriliniais 
dvaro šokiais. Jų mokoma dvaro kultūrą 
pristatančių teatralizuotų edukacinių 
programų metu;  

 dalyvaudami edukacinėje programoje 
galėsite susipažinti su Šakių krašto 
vynų tradicijomis ir paragauti vietinio 
vyndario pagamintų pienių, burokėlių ir 
kitų sezoninių augalų vynų; 

Bėgant amžiams daugelio garsių asmenybių lankytas dvaras ir šiandien siekia puoselėti 
dvarų kultūros tradicijas, rengdamas šokių popietes, gurmaniškų gėrimų edukacijas. 
Kidulių dvaras, minimas nuo XVI a., patyrė daugybę mūšių ir karų, tačiau beveik nenu-
kentėjo. 1812 m. dvare lankėsi Napoleono kariuomenė, o Pirmojo pasaulinio karo metais 
čia šeimininkavo abi kariaujančios pusės. Šiuo metu dvaro sodybai priklauso daugiau nei 
20 išlikusių statinių ir jų liekanų. Jaukūs nedideli pagrindiniai dvaro rūmai yra restauruoti, 
juose įrengta laisvalaikio salė. Dvaras tapo bendruomenės centru, kur įsikūrusi biblioteka, 
keramikos dirbtuvės, vykdoma įvairi kultūrinė veikla.

 rugpjūčio mėnesį dvare vyksta Kidulių 
miestelio šventė, garsėjanti gurmaniš-
komis puotomis. Joje dalyvauja Lietuvos 
mažieji vyndariai;

 kalbama, kad besitraukdami Napoleono 
kariai po trikamieniu ąžuolu pakasė 
lobį. Jo ieškoti buvo atvykę net svečiai iš 
Paryžiaus, bet nerado plane pažymėtų 
vietų;

 apie 2 km nuo dvaro stovi 1860 m. 
pastatyta medinė bažnyčia.

Nemuno g. 66, Kiduliai, Šakių r.
www.kiduliai.lt
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 galėsite apžiūrėti unikalią 1900 m. istoriz-
mo dvasią atspindinčią ir moderno stiliaus 
bruožų turinčią interjero lipdybą;

 pažinsite dvarą originaliose edukacinėse 
ir teatralizuotose ekskursijose, į kurių pro-
gramą įtraukta dvaro valgių degustacija, 
dvariški šokiai;

 buvusiame dvaro vandens bokšte įrengtas 
36 varpų karilionas švenčių metu žavi 
varpų muzika;

 parke tarp 400 metų senumo ąžuolų ver-

ta apžiūrėti legendomis apipintus Velnio 
kalną, baronų kapines, Pakaruoklių kalną, 
Asesoriaus kapą;  

 gegužės pirmą šeštadienį rengiama Amatų 
diena, rugsėjo trečią šeštadienį – Dvaro 
diena, nuolat vyksta įvairios parodos ir 
klasikinės kamerinės muzikos koncertai;

 prieš keletą dešimtmečių dvare buvo 
filmuotas istorinis filmas „Tadas Blinda“;

 maždaug už 1 km verta apžiūrėti neogoti-
kinę Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčią.

Ant Nemuno kranto įsikūręs dvaro ansamblis unikalus įstabiu teritoriją juosiančiu didžiuliu parku, 
pereinančiu į natūralią girią. Daugelis čia atvyksta pasivaikščioti parke įrengtu pažintiniu taku ar 
išvysti dvare rengiamų originalių teatralizuotų ekskursijų. 
XV a. pradžioje Gelgaudiškio vietovė buvo laikoma Skirsnemunės palivarko (nedidelio dvarelio) 
dalimi. XVI a. čia pradėtas kurti parkas, kuris savo augmenija ir gyvūnija žavi lankytojus iki šiol. 
Įdomi parko vieta Žvaigždė – aikštelė, iš kurios aštuoniomis pasaulio šalių kryptimis iškirstos pros-
kynos. Čia medžiotojai stebėdavę prabėgančius žvėris. Dvaro rūmai pastatyti tik XIX a. viduryje, 
valdant Prūsijos baronui Gustavui Koideliui. Šiandien rūmai ir daugelis pastatų restauruoti. 

Verta aplankyti, nes:

Parko g. 5, Gelgaudiškis, Šakių r.
www.gelgaudiskiokc.lt

51. Gelgaudiškio dvaro sodyba
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Verta aplankyti, nes:

52. Zyplių dvaro sodyba

 dvarą supantis didžiulis parkas iki šių 
dienų turi išlikusią įspūdingą 200 m 
ilgio balzaminių tuopų alėją. Taip pat yra 
nemažai įdomių medžių rūšių: sidabrinių 
klevų, raudonųjų ąžuolų, juodųjų pušų, 
sidabrinių kėnių, plaukuotųjų beržų;

 galėsite apžiūrėti parke gulintį 400 metų 
senumo ąžuolo kamieną;

 dvare įsikūręs Lukšių kultūros centras, 
todėl vyksta daug įvairaus žanro renginių. 
Dvare vyksta Pažaislio muzikos festivalio 

koncertai, kapelų šventė, tradiciniai 
tautodailininkų plenerai „Zyplių žiogai“, 
keramikų šventė „Pirksi molio puodynė-
lę“ ir kt.;

 galėsite dalyvauti keramikos edukaci-
nėje programoje, taip pat susipažinti su 
vyndaryste;

 dvaro vežiminės pastate veikia Zanavykų 
muziejus, kur susipažinsite su Šakių 
krašto paveldu.

Beržų g. 3, Tubelių k., Šakių r.
www.zypliudvaras.lt

Vienas iš jauniausių dvarų Lietuvoje dažnai vadinamas meno mėgėjų meka. Į dviejų kiemų 
tipo sodybą atvykstama dėl kasmet vykstančių muzikos festivalių, tautodailininkų plenerų, 
meno galerijų.
Bene labiausiai Zyplių dvaras garsėja tuo, kad XIX a. pradžioje dabartinė dvaro teritorija pri-
klausė Prancūzijos imperatoriui Napoleonui Bonapartui. XIX a. viduryje įkurtą Zyplių dvaro 
ansamblį sudaro 11 išlikusių pastatų. Šiuo metu buvusiuose rūmuose, arklidėse, kairiojoje ofi-
cinoje ir svirne yra įrengtos galerijos, kuriose eksponuojama daugybė meno dirbinių.   Viename 
iš dvaro ūkio pastatų įkurta kalvė, kitame – keramikos dirbtuvės.
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 išlikusi romantizmo laikotarpio dvaro 
oficina, kurios pagrindinio fasado centrą 
puošia nedidelis dviejų kolonų prieangis;

 įdomus dvaro ansamblio akcentas – 
neogotikinio stiliaus Belvederio bokštas, 
pastatytas XIX a. antrojoje pusėje;

 atkurtas originalus rūmų interjeras, kuriame 
gausu figūrinių ir ornamentinių gipsatūrų; 

 galėsite pamatyti rotondinę šokių salę, 
perdengtą kupoliniu skliautu ir papuoštą 
judrių pozų šokėjų ritminėmis figūromis bei 

Vaizdingoje ežero pakrantėje iškilęs puošnus ir stilingas Paežerių dvaras kartais pavadina-
mas mažuoju Paryžiumi. Vienus pakeri išdidūs dvaro rūmai su kolonomis, kiti apsilankę rūmų 
viduje nusikelia į XVIII a. LDK laikus.
Ankstyvojo klasicizmo stiliaus rūmai iškilo LDK didiko Simono Zabielos iniciatyva 1795– 
1799 m., o juos pagal karaliaus Liudviko XVI stilių projektavo garsus to meto architektas 
Martynas Knakfusas. Ypatingą įspūdį palieka stambių jonėninių kolonų portikas (prieangis) 
su žemu frontonu (trikampe viršutine pastato fasado dalimi). Dvaro pastatuose dabar įsi-
kūręs Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus, kur vyksta įvairūs 
koncertai, parodos, pristatomos ekspozicijos.

vešlių augalinių ornamentų kompozicijo-
mis;

 puiki proga pereiti kaštonų alėja, vedančia 
į dvarą, ar pasivaikščioti po parką, kurį iš 
vienos pusės supa upė, o iš kitos – ežeras; 

 parką vis dar puošia dvaro įkūrimo proga 
pasodintas ąžuolas, kurio amžius, mano-
ma, apie 400 metų; 

 galėsite užlipti ant Piliakalnių piliakalnio, kur 
V–XII a. buvo gyvenvietė ir pilis su priešpiliu. 
Jis nutolęs apie 20 km nuo dvaro.

Verta aplankyti, nes:

Dvaro g. 6, Paežerių k., Vilkaviškio r.
www.paezeriai.info

53. Paežerių dvaro sodyba
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Galima patekti į objekto vidų 

Pritaikyta žmonėms, turintiems judėjimo negalią

Dalinai pritaikyta žmonėms, turintiems judėjimo negalią

Renginiai, festivaliai, koncertai 

Apžvalgos aikštelė, bokštas 

Muziejus, galerija 

Maitinimo paslaugos 

Apgyvendinimo paslaugos 

Parkas 

Ekskursijos  

Edukaciniai užsiėmimai 

Stovėjimo aikštelė 

Galima patekti į objekto vidų tik iš anksto susitarus 

Keleivinių geležinkelių trasa

Magistraliniai keliai

Krašto keliai

Lankytinas objektas

Piktogramos 

1



Turizmo informacijos centrų 
kontaktai
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ANYKŠČIUOSE:
Muziejaus g. 1
www.infoanyksciai.lt

BIRŽUOSE:
J. Janonio g. 2
www.visitbirzai.lt

IGNALINOJE:
Ateities g. 23
www.ignalinatic.lt

JONIŠKYJE:
Žemaičių g. 9
www.jvic.lt

JURBARKE:
Vydūno g. 19
www.jurbarkotic.lt

KAUNE:
Rotušės a. 15, 
Vytauto pr. 24
www.visit.kaunas.lt

KAUNO RAJONE:
Pilies takas 1, 
Raudondvaris
www.kaunorajonas.lt

KELMĖJE:
Birutės g. 4
www.kelmevic.lt

KRETINGOJE:
Vilniaus g. 2B
www.kretingosturizmas.info

MAŽEIKIUOSE:
Ventos g. 8A
www.mazeikiutvic.lt

MOLĖTUOSE:
Inturkės g. 4
www.infomoletai.lt

PAKRUOJYJE:
Pergalės g. 1
www.pakruojovic.lt

PALANGOJE:
Vytauto g. 94
www.palangatic.lt

PANEVĖŽYJE:
Laisvės a. 11
www.panevezysinfo.lt

PASVALYJE:
P. Avižonio g. 6
www.pasvaliomuziejus.lt

PLUNGĖJE:
S. Dariaus ir S. Girėno g. 27
www.visitplunge.lt

RADVILIŠKYJE:
Aušros a. 3
www.radviliskiobiblioteka.lt

ROKIŠKYJE:
Nepriklausomybės a. 8-3
www.rokiskiotic.lt

ŠAKIUOSE:
V. Kudirkos g. 61/1
www.sakiaitic.lt

ŠIAULIUOSE:
Vilniaus g. 213
tic.siauliai.lt

ŠIAULIŲ RAJONE:
Piliakalnio g. 7, Domantų k.;
J. Basanavičiaus g. 7,
Kuršėnai
www.siauliurajonas.lt

ŠILUTĖJE:
Lietuvininkų g. 4
www.siluteinfo.lt

TELŠIUOSE:
Turgaus a. 21
www.telsiaitic.lt

TRAKUOSE:
Karaimų g. 41
www.trakai-visit.lt

UKMERGĖJE:
Kęstučio a. 2-2
www.ukmergeinfo.lt

VILKAVIŠKYJE:
J. Basanavičiaus a. 7
www.vilkaviskisinfo.lt

VILNIUJE:
Pilies g. 2, 
Didžioji g. 31,
Rodūnios kelias 2-1
www.vilnius-tourism.lt;
Mėsinių g. 3A/5
Žydų kultūros ir 
informacijos centras
www.jewishcenter.lt

VILNIAUS RAJONE:
Sirokomlės g. 5, 
Bareikiškių k.
tic.vrsa.lt
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