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Aktyvus maršruto žemėlapis - spauskite čia: https://bit.ly/3uJsQHu   

Šalčininkai

Norite į tikrą pasaulio pakraštį? Toks gal ir tolokai, bet Lietuvos pakraštys - ne tiek 
ir toli nuo Vilniaus. Yra toks išsikišimas žemėlapyje, paprastai tiesiog “Lietuvos 
apendiksu” vadinamas. Sakoma, kad jis atsirado 1939 m., kai braižant žemėlapio 
ribas, ant jo gulėjo Stalino pypkė, ir buvo apvesta linija. Savotiškas Lietuvos 
užkampis, pusiasalis į Baltarusiją, bet turizmo prasme jis tikrai įdomus - kiek 
daug įdomių galima pamatyti per dienos kelionę į jį.

Naudokite šį maršrutą telefone arba atsispausdinkite jį - kaip patogiau, ir pirmyn 
į kelionę. Turėkite asmens dokumentą - tai pasienio ruožas.

A. Šalčininkų dvaras
B. Stakų ąžuolas
C. Dieveniškių lankytojų centras
D. Grybiškių ąžuolas
E. Rimašių gatvinis kaimas

F. Bėčionių piliakalnis
G. Žižmų kaimelis
H. Gaujos mokomasis takas
I. Norviliškių pilis
J. Norviliškių bažnyčia

KĄ APLANKYSITE:

Norviliškės

https://bit.ly/3uJsQHu


62 km - toks yra šio maršruto ilgis, be nuvykimo iki pirmojo 
objekto ir grįžimo namo iš paskutiniojo objekto.

Nesvarbu, iš kurio Lietuvos miesto važiuosite, šiam 
maršrutui įveikti prireiks visos dienos, nes užtruks ne tik 
pats objektų apžiūrėjimas, bet ir nuvykimas iki Lietuvos 
apendikso ir grįžimas iš jo.

Kelių bus visokių - nuo puikaus asfalto iki prastokų miško 
keliukų. Būkite pasiruošę.

Maitinimosi vietų pasirinkimas kelyje bus skurdokas, 
alternatyvos dvi - arba užkąskite Šalčininkuose, arba 
piknikaukite kelionės metu gamtoje.

Vaikams įdomesnis turėtų būti Dieveniškių regioninio parko 
lankytojų centras. Taip pat smagus ir Gaujos mokomasis 
takas - čia ne tik pasivaikščiosite, bet ir galėsite pamokyti 
vaikus naujų dalykų apie gamtą.

Svarbu! Pasikraukite telefonus ir pasiimkite grynųjų pinigų, jei 
ne visur būtų galima atsiskaityti banko kortele.
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Specialių kempingų šiame Lietuvos apendikse nėra, bet 
keliaujantys kemperiu arba su palapinėmis gali rinktis vieną iš 
kelių čia esančių poilsiaviečių prie Poškonių tvenkinio. Tikslios 
lokacijos pažymėtos maršruto žemėlapyje.



Šalčininkų dvaras

Stakų ąžuolas

Šis dvaras - vienas iš retų Šalčininkų 
turizmo objektų.. Prūsų Vagnerių 
šeimai nuo 19 a. priklausęs dvaras per 
karą buvo išplėštas, vėliau jame veikė 
ligoninė. Dabar tvarkingas ir prižiūrėtas 
- čia veikia Moniuškos menų mokykla. 
Viena salė jums gali būti pažįstama iš 
filmo “Tadas Blinda. Pradžia” - čia buvo 
filmuotas Muravjovo kabinetas.

Iki kito objekto: 13,5 km.

Pravažiavus muitinės postą (kuriame 
pasieniečiai kartais patikrina grįžtančius 
automobilius), pirmasis įdomesnis 
objektas - Stakų ąžuolas. Tai vienas iš 
dviejų ąžuolų šio maršruto ąžuolų - abu 
verti aplankymo. 1,6 m skersmens ir 
apie tūkstančio metų amžiaus ąžuolas, 
kaip tokiam senoliui, visai neblogai 
išsilaikęs ir tikrai puikios išvaizdos. Bet 
antrasis šio maršruto ąžuolas, tikėtina, 
nustebins labiau.

Iki kito objekto: 7,5 km.
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Dieveniškių regioninio 
parko lankytojų centras

Grybiškių ąžuolas

Gatviniame Poškonių kaimelyje įsikūręs 
Dieveniškių regioninio parko lankytojų 
centras kūrybiškai supažindins su parko 
išskirtiniais objektais ir istorija. Tikrai 
patraukliai įrengta ekspozicija turėtų 
patikti ir vaikams, ir suaugusiems.

Iki kito objekto: 2 km.

Štai taip turi atrodyti Lietuvos ąžuolai - 
didingai augantys miško aikštelėje, 
garbingu atstumu apsupti kitų medžių. 
Grybiškių ąžuolas - tikrai toks, labai 
gražios formos. O visai greta jam 
kompaniją palaiko dar ir įspūdinga 
šakota Grybiškių pušis.

Iki kito objekto: 3,5 km.
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Rimašių gatvinis kaimas

Bėčionių piliakalnis

Dieveniškių regioniniame parke yra likę 
keli senieji gatviniai kaimai, iš jų 
Rimašių kaimas - bene gražiausias. 
Pervažiuokite visą kaimą, kai kur kelias 
tarp dviejų tvorų susiaurėja tiek, kad vos 
telpa automobilis. Kaimas - rėžinis, 
siauri sklypai su namais remiasi į 
akmenimis grįstą gatvelę. Atkreipkite 
dėmesį, kokios puošnios kai kurios 
sodybos.

Iki kito objekto: 3 km.

Lietuvos apendikse yra ir vienas 
piliakalnis - Bėčionių. Mediniais laiptais 
pakilsite į piliakalnio aikštelę, nuo kurios 
atsiveria panorama į apylinkes arba 
Baltarusiją - ne tiek ir toli ji nuo čia. O 
greta piliakalnio - tinkama vieta pikniko 
sustojimui.

Iki kito objekto: 6 km.
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Žižmų kaimelis

Gaujos mokomasis 
takas

Dar vienas gatvinis etnografinis kaimas 
- Žižmai. Minimas nuo 1737 m., kada čia 
buvo vos 7 sodybos. Vėliau išaugęs, 
prieš karą net turėjo pradinę mokyklą. 
Vaizdas čia labai margas - nuo itin 
tvarkingų iki labai neprižiūrėtų sodybų.

Iki kito objekto: 5,8 km.

Gauja - upelis, vingiuojantis per 
Dieveniškių regioninį parką. Gaujos 
slėnyje įrengtas 1,7 km ilgio mokomasis 
takas, per 18 stendų pristatantis 
augmeniją bei gyvūnus, tačiau net jei 
jūsų nedomina flora ir fauna, šis takas 
tikrai gali būti priskiriamas prie 
gražesnių Lietuvoje. Eidami juo 
pereisite 3 tiltelius, dalis kelio išklota 
mediniu taku, todėl pasivaikščiojimas 
bus lengvas. Yra ir apžvalgos bokštelis, 
taip pat pavėsinės piknikams.

Iki kito objekto: 17 km.
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Norviliškių pilis

Norviliškių bažnyčia

Prieš keletą metų Norviliškių pilis 
išgarsėjo dėl greta jos vykusio festivalio 
“Be2gether”, o dabar mėgaujasi 
ramybe. Gimė kaip vienuolynas - 17 a. iš 
Rytprūsių kilusio Šorco žmona Dorota 
Zienovičiūtė, likusi našle, čia pasikvietė 
pranciškonų vienuolių, kurie ir pastatė 
vienuolyną bei bažnyčią šalia. 19 
amžiuje jie uždaryti. Po karo pilyje veikė 
klebonija.

Iki kito objekto: visai greta, keli žingsniai.

Bažnyčia statyta prieš šimtmetį, šiek 
tiek toliau nuo vienuolyno pastato nei 
stovėjusi jos pirmtakė. Galėtų būti viena 
tik iš daugelio bažnyčių, bet dėl savo 
vietos - visiškai greta Baltarusijos sienos 
- ji turi įdomių istorijų. Lietuvos ir 
Baltarusijos siena padalino parapiją, 
todėl bažnyčios mišias iš už valstybinės 
sienos tvoros stebi ir baltarusiai. 

Gero kelio namo!
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Kaip naudotis Google Maps maršrutu keliaujant?

Atsidarykite šį maršruto failą telefone, spauskite ant maršruto nuorodos, 
atsidarykite ją su Google Maps programėle - maršrutas turi būti aktyvus, tereikės 
sekti pasirinktais taškais (paspaudus vis kito taško navigaciją).

Galite ir atsispausdinti, bet interneto laikais geriau pataupyti popierių - viską 
galima atlikti ir telefonu.

PABAIGAI

GERŲ
KELIONIŲ
PO LIETUVĄ!

Daugiau šios serijos maršrutų rasite 
www.lietuvon.lt/telia 

http://www.lietuvon.lt/telia

