PANEMUNĖ
Šiauliai – Šilinė ( Panemunės regioninio parko lankytojų centras ) – Šilinė ( Medaus slėnis ) – Veliuona – Pakalniškių kaimas (Jurbarko raj.) –
Klausučių kaimas ( Jurbarko raj.) – Seredžius – Vilkija – Kulautuva – Cinkiškių kaimas ( Kauno raj.) – Šiauliai
375 km
PROGRAMA

Vietovė
Šiauliai –Šilinė
(Jurbarko raj.)
Jurbarko raj.

Rodomi objektai

Panemunių regioninio parko lankytojų
centras
Raseinių g. 2, Šilinės k., Skirsnemunės sen.,
Jurbarko raj.
Tel. +370 447 41723
Faks.+37044741724
http://prpd.am.lt
info@prpd.lt

Laikas,
trukmė
8:00 – 9:30
9:30 – 10:15
45 min.

Atstumas

Trumpas aprašas

110 km
Nemunas – viena iš pagrindinių baltų
gyvenamose teritorijose upių.
Šiame lankytojų centre įkurta ekspozicija,
supažindinanti su žvejybos Nemune ypatumais,
bei gamtos mokykla. Ekspozicija paremta senų
panemunių gyventojų teiginiu, jog Nemunas
maitina, šildo ir rengia.
„Maitina“ - nuo seno Nemuno upėje buvo
gaudoma žuvis, kuri maitino panemunės
žmones, išsiliejęs Nemunas patręšdavo lankas,
kuriose užaugdavo vešli žolė ir gausus derlius.
„ Šildo“ – Nemunas per pavasarinį ledonešį į
krantus atplukdydavo įvairių medžių, kuriuos
gyventojai valtimis parsigabendavo prie namų,
išdžiovindavo ir per žiemą kūrendavo. „
Rengia“ – Nemune buvo gaudomi įvairūs
švelniakailiai gyvūnai, kuriuos pardavę
gaudavo pinigų drabužiams įsigyti.
Aplankome
ekspoziciją
„Nemunas
ir
gyvenimas prie jo“.

Medaus slėnis
Šilinės k., Skirsnemunės sen., Jurbarko
raj.
55.0919585°, 22.9644031°
Tel. +370 640 32128
www.medaus-slenis.lt
ovismedus@gmail.com

Šilinė - Veliuona

10:25 – 12:00
1val. 35 min

12:00 – 12:30
30 min

Seniausios rašytinės žinios apie drevininkus,
bites, medų ir vašką mūsų krašte siekia XIII
a.Bet X – XI a. stambiausias Europos ir Azijos
prekybos centras buvo Gotlando sala Baltijos
jūroje, į ją iš Rusijos buvo vežami kailiai, medus
ir vaškas, todėl lietuviai, gyvenę prie tokio
svarbaus kelio, turėjo prekiauti jau tuo metu.
Enciklopediniais duomenimis prūsai, lietuviai,
kuršiai jau mokėjo bažnytines duokles medumi
bei vašku.
Taigi ne gintaro ir ne žvėrių kailiai, bet vaškas
buvo svarbiausia eksporto prekė, nes Vakarų
Europoje nuolat jo trūkdavo.
Senojoje lietuvių, apskritai baltų genčių
kultūroje bitės žmones susiedavo ne mažiau
kaip kraujo ryšiai. Todėl ir nuo žodžio bitė kilęs
bičiulis rodė ypatingą tarpusavio ryšį. Beje
niekur kitur Europoje tokios sąvokos kaip
bičiulis nebuvo žinoma, nebuvo ir giminystės
per bičiulystę.
Šio kempingo savininkas Ovidijus Jasiunskas
specializuojasi medaus gamyboje, kuris
gaunamas iš miško ir natūralių pievų ganyklų
Nemuno lankose. Medų rūšiuoja pagal augalų
žydėjimo laiką ( pavasario žiedų, aviečių, liepų,
ir pan.) taip pat užsiima ir kultūrinio medaus
gamyboje iš specialiai sėjamų augalų – rapso,
grikių ir kt.
Klausomės pasakojimo ir dalyvaujame medaus
degustacijoje.
30 km

Jurbarko raj.

Veliuona
Veliuonos sen., Jurbarko raj.
www.jurbarkotic.lt

12:30 – 14:30
2 val.

14:30 – 14:45

Veliuona –
Pakalniškių
kaimas
(Jurbarko raj.)
Rimanto Ordino sodyba
Veliuonos sen., Pakalniškių km.,
Tel.: +370 689 69260; +370 447 77000

14:45 – 16:00
1 val. 15 min

Tai viena seniausių, gražiausių ir įdomiausių
Lietuvos gyvenviečių.1291 m. pirmą kartą
paminėta čia stovėjusi Junigedos pilis, nuo 1315
m. ji vadinama Veliuonos vardu. Ši pilis buvo
dažnai puolama, deginama, ir griaunama
kryžiuočių, bet lietuviai ją vis atstatydavo.
Manoma, kad čia kryžiuočiams pirmą kartą
panaudojus šaunamąjį ginklą žuvo ir buvo
palaidotas Lietuvos Didysis kunigaikštis
Gediminas. Todėl ir piliakalnis vadinasi
Gedimino kapo vardu . Jo šlaitai statūs, 30 m
aukščio, aikštelės plotas 1080 kv.m.
Veliuonos piliakalnio arba Ramybės kalno
aukštis – 32 m. Ant šio piliakalnio stovėjusi
pilis , o greta jos – įtvirtintas papilys. Pilis
pasižymėjo natūralia, gynybai patogia situacija
ir sudėtingais medžio, akmens mūro, bei molio
fortifikaciniais įrengimais. Jo centre - deivės
Velionės aukuras.
Miesto centre - paminklas Vytautui.
Dalyvausime
teatralizuotoje
edukacijoje
„Veliuonos
žynio
pranašystė
LDK
kunigaikščiui Gediminui“
10 km

Šio kaimo erdviuose laukuose – sena sodyba.
Atvažiuojantįjį sodelyje pasitinka deivės
Velionės skulptūra, nuo namų kraigo sveikina
vėtrungės, ant durų išpiešti raitosi žalčiai, ant
stiebo dangaus žydrynės fone šviečia žalvario
saulė – tautodailininko Rimanto Ordino šeimos
sodyboje gausu baltų kultūros elementų.

Pagal archeologinių tyrinėjimų piešinius
R.Ordino padarytų žalvarinių papuošalų yra
įsigiję daugybė folkloro kolektyvų, dainų
švenčių dalyviai, nuotakos. Baltiškąją puošybą
ir simbolius puikiai išmanančio meistro
pagamintos žalvarinės segės, smeigtukai,
apyrankės, antkakliai, antgalvės itin paklausios
vasaros mugėse ir šventėse.
Menininkas teigia, kad Lietuva ne gintaro, o
žalvario kraštas.
Norintys galės pabandyti pasidaryti sau
žalvarinį papuošalą.
16:00 – 16:15

Pakalniškių
kaimas
(Jurbarko raj.)
– Klausučių
kaimas
(Jurbarko raj.)
Klausučių alaus darykla
Rožių g. 2, Klausučių km., Jurbarko raj.
Tel.: +370 447 43800; +370 686 94767
Faks. +370 447 43900
aludaris.gintas@gmail.com

16.15 – 17.15
1 val.

5 km

Nuo seno alus baltams buvo šventinių ar
išskirtinės svarbos įvykių gėrimas. Baltų
religijos
ir
mitologijos
šaltiniuose
ankstyviausios žinios apie alaus vartojimą
siejamas su prūsais, kurie iš baltų pirmieji
išmokę jį gaminti. Lietuvoje naminis alus buvo
daromas nuo XI a. Lietuvos istorikas
romantikas Teodoras Narbutas alų priskyrė
šventųjų gėrimų kategorijai teigdamas, jog alus
senovės lietuviams buvo pirmutinis ir
mėgstamiausias svaiginamasis gėrimas.
Išskirtinai šeimos narių alaus verslo įmonė,
gaminanti alų jau 14 metų. Nuo pačios gamybos
pradžios buvo laikomasi senų lietuviško alaus
gaminimo
tradicijų,
naudojamos
tik

aukščiausios kokybės žaliavos ir ingredientai,
siekiama ne kiekybės, bet kokybės.
17:15 – 17:30

Klausučių
kaimas
(Jurbarko raj.)
– Seredžius
Seredžiaus piliakalnis
Seredžiaus sen., Jurbarko raj.
55.080056°, 23.406361°
www.jurbarkotic.lt

Seredžius –
Vilkija
Kauno raj.

17:30 – 18:00
30 min

18:00 – 18:15
Vilkija
Vilkijos sen., Kauno raj.
www.turizmo-info.lt

10 km

18:15 – 19:00
45 min

Seredžiaus piliakalnį Palemono kalnu imta
vadinti XIX a. pr. Legenda pasakoja, kad čia
palaidotas Žemaitijos ir Lietuvos valdovas
Palemonas. Romos imperatoriaus Nerono
persekiojamas kunigaikštis Palemonas su šeima
mūsų kraštą pasiekė plaukdamas Baltijos jūra.
Vėliau Nemunu pasiekęs dabartinio Seredžiaus
vietovę, kunigaikštis čia pasistatęs pilį ir likęs
gyventi.
Ant Palemono kalno 1293 – 1363 m. stovėjo
Pieštvės pilis, tik 1363 m. pilis užimta ir
sudeginta po derybų, pasitraukus jos įgulai. Po
Žalgirio mūšio, atstatyta pilis vėl minima 1412
– 1413 m.
Palemono kalnas, ant kurio stovėjo pilis,
manoma, buvo laikoma šventa senovinių apeigų
vieta.
10 km
Tai vienintelis kalnų tipo miestelis Lietuvoje.
Seniausiame miestelio pastate, buvusioje
klebonijoje, veikia Antano ir Jono Juškų etninės
kultūros muziejus. Jo sienos regėjo mums gerai
žinomus lietuvių kūrėjus, tačiau ryškiausią
pėdsaką čia paliko garsiausias lietuvių
tautosakininkas Antanas Juška. Jo sukaupti
lietuvių liaudies dvasiniai turtai ir šiandien
stebina savo gausa. A.Juškos amžininkai mini

daugiau nei 70 000 senųjų lietuviškų žodžių
žodyną, 7000 dainų dainyną, apie 2000
melodijų rinkinį, Vydūno ranka rašytus laiškus,
B.Buračo autografais paženklintas knygas,
dešimtis raštais mirgančių audinių, skrynių,
šimtus senosios buities rakandų.
Kasmet čia vyksta tradicinės brolių Juškų dainų
ir kalendorinės šventės, rengiamos parodos,
susitikimai su įdomiais žmonėmis.
Vilkija –
Kulautuva
Kauno raj.

19:00 – 19:30
Kulautuva
Kulautuvos sen. Kauno raj.
www.turizmo-info.lt

Žalgirio mūšio memorialinis parkas
Babtų sen., Kauno raj. sav.
55.136°, 23.728°
www.turizmo-info.lt

Cinkiškių
kaimas Šiauliai

19.30 – 19:50
20 min

19:50 – 20:30

Kulautuva –
Cinkiškių km.
(Kauno. raj.)

30 km
Aplankysime dievų ir deivių slėnį, vietinių
dažnai vadinamą tiesiog skulptūrų parku. Iš
ąžuolo išdrožtos pagoniškų dievų skulptūros –
dvejas vasaras Kulautuvoje vykusių skulptorių
plenerų palikimas. Jos įprasmina svarbiausius
pagoniškus dievus ir deives - Perkūną,
Patrimpą, Pikuolį, Žemyną, Gabiją, Kovą,
Laimą ir kt.
40 km

20:30 – 20:45
15 min

20:45 – 22:30

Žalgirio
mūšio
karžygius
primena
koplytstulpiai ir stogastulpiai. Kiekvienas jų
turi savo metrikas ir globėjus. Taip pat 10 ha.
Ploto parke pasodinta 580 raudonųjų ąžuolų,
daugiau nei 1000 įvairių medelių. Pušys parke
susodintos taip, kad skrendant lėktuvu matytųsi
žodis „ Žalgiris „ ir tekančios saulės spinduliai.
130 km

