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Kelionės planavimas prasideda nuo tavo rodomojo piršto slankiojimo per išmanaus telefono ekraną 
įsijungus „Google maps“ programėlę. Tiesiog suki, stumi, ieškai, randi, primena daug kitų procesų, ar ne? 
Bet čia apie paieškas – Lietuvos gamta tokia dėkinga, kad visur eidamas rasi įvairovės: pelkes, dykynes, 
ežerus, šaltinius, miškus ir kartais takučius, arba pieši juos pats, todėl nereikia bijoti praminti naujų takų: 
durk pirštu į map‘są ir judėk – visada yra, kaip nueiti, kur nueiti. Dažniausiai rašysiu apie 3-5 valandų 
trukmės maršrutą, kurio ilgiai svyruos nuo 15 iki 25, kartais 30km. Viskas ko tau reikės, kad pažintum 
savo kraštą: sumuštinis, termosiukas, telefonas (geriau su 100proc. baterijos), patogūs batai, sintetiniai 
rūbai – lengviau susitvarkysi su šylančio kūno išskiriamu prakaitu. Prašau, jau pasiruošę. 

  
 
 
 
Šiandien žengsim 15 kilometrų, per maždaug 4 valandas. 
Pradžia paprasta – žemėlapyje reikėtų atrasti Strėvą ir 
kaip nors iki jos nusigauti – yra autobusų, aš važiuoju savo 
automobiliu.  
Žygio maršrutas atveda į pradžios tašką, todėl patogu 
grįžti prie automobilio. Tai kai tik atvyksti į Strėvą – 
nesunkiai rasi ežeriuką, o šalia jo stendą. Jis nukreips kur 
eiti, bet siūlomas maršrutas toks, kaip čia pasakius, kaip 
„samovaras“ vietoj elektrinio virdulio ryte, laukiant pirmo 
kavos puodelio...  
 
Beje, Lietuvos miškuose, dažniausias pakeleivis, stojantis 
skersai kelią yra šis: 
 
 



 
 
Šitas palydovas retai patars kur eiti, dažniau apsakys kur nereikėtų eiti, bet jei matai keliuką šalia jo, tai 
kaip pasakytų „Naujanų“ „rebyatos“: „nesiparink, seni, tau nieko nebus“. Keista, bet šįkart jie neklysta. 
Ai, beje, svarbu : kolkas pasakoju lengvą turistinį maršrutą, bet čia, kaip „Krasnūchoj“, viskas pasikeis už 
3.. 2.. 1.. Apsilankęs ir atsargas papildęs prie Šaltinių kalnelio: 
 



 
 
Grįžk prie stendo ir pasisuk 180 laipsnių, turėtum matyt kažką panašaus į stačią įkalnę, mišką, krūmus ir 
panašiai – čia tavo kelias, bičiuli. 
Kaip ir minėjau: „Krasnūchoj“ nėra lengva, kodėl miške turi būti kitaip, čia gi žygis, o jei nori pamatyti 
tikrą Lietuvos gamtą, pajausti voratinklį ant savo veido, ar graciškai per ranką ropojantį vorą, lipti per 
nuvirtusį medį ir kitaip matyti nenutryptus grybukus – čia tavo kelias iki Strėvos įgriuvos.  
 
Keistas objektas – atrodo, didelė duobė, su ,anot legendos, jos dugne nuskendusiu namu – dabar jį 
mena tik stogo dekoracija, bet man atrodo, kad čia svarbiausias kelias iki Strėvos įgriuvos. Prisimenat 
grybukus? Kartais jie pasiūlo gan įspūdingų meno instaliacijų. 
 



 
 
Prasibrovei pro krūmus, šabakštynus, sustojai pasigrožėti medelynais, jaunais beržais, nykstančiomis 
samanomis, retais augalais ir pamatei kelias voveres, na, gal dar nelengvai užpuškavai į 100 metrų 
aukščio kalvą be jokių laiptų – bet tai čia ir yra tai, ko didžioji tautos dalis važiuoja į kalnus: gavai 
maksimalų kieki egzotikos ir jau norėtųsi prisėsti, bet dar tik kokių 20 minučių trasoje, prieini ir 
legendėlę – Strėvos įgriuvėlę.  
 



 
 
 
Apeisi ją aplink, išlipsi aukštyn, žiūrinį į tą likusį langelį, pasisuk į kairę pusę 90 laipsnių, vėl kalva? Nu taip, 
o ko tu tikėjaisi, ne Gedo prospektu kulniuoji juk. Užlipk į viršų, rasi takelį – sek jį dešinėn kokius 500 
metrų, o tada staigiai radęs properšėlę suk kairėn ir vėl leiskis nuo 100 metrų aukščio kalvos žemyn prie 
Strėvos upės.  
Prie jos nusileidęs palei ją, suk dešinėn ir ramiai mėgaukis lyguma, ramybe, papelkėjusia upe, kartais 
tyra ir skaidria upe.  
 
 
 
Patarimas: einant šiuo reljefu ir vos pakėlus akis aukštyn - natūrali pasekmė tampa koja už šaknies, 
pusiausvyros netekimas ir motulės žemės apkabinimas. Atsikėlęs – žiū kairėn ir ten visu gražumu 
Strėvos upelis. Labai norisi prisiminti Vilniaus rajoną Užupį. Ne dėl to, kad tiesiogiai susijęs, bet dėl to, kad 
visiška ramybė, visiška šviesa, toks keistas jausmas, nes šalia parvirtę medžiai, kaip kavinės suoleliai, ant 
kurių prisėdęs tu matai upę. Vilniuj – sraunią, aktyvią, žmogaus įtakotą, o čia – beveik mirusią, bet gražiai 
mirusią.  



 
 

 
 
Po to kurį laiką pėdini it magistrale. Kadangi kalvų nėra, visada patogu užkandžiauti, nes tam laikas 
puikiai tinkamas, o vėliau, kai pamatai tai, kas tavęs laukia toliau – išsižiojęs kąsnį pameti. DIDŽIULIAI, 
keturi - penki, mano ūgio (maždaug 1,80m.) skersmens suvirtę medžiai. Tada supranti gamtos galybę. 
Man, asmeniškai, tai yra didžiausias objektas, kuris ir labiausiai traukia į čia sugrįžti dar ir dar – sekti tų 
medžių likimą. Akivaizdu, kad jų buvusi gyvybė pagimdė naują – ten apsigyvena kiti. Tokia 
nenutrūkstama grandinė.  
 



 
 
Tada jus pasitiks tikrų tikriausias Vingio parkas – prasiyrę pro nemenką kiekį įvairių žolių teks keliauti 
palei ežerą ir viskas bus kaip Vingio parke: gal kiek mažesnis skaičius ant suolų sėdinčių, besukančių jau 
trečią suktinukę, gal mažiau ir asfalto, bet harmonija labai žavi.  
 
 



 
 



Tada prieisi Žirmūnų pliažą: pilną akivaizdžiai blaiviu protu nepasižyminčių poilsiautojų gaują, vartančią 
mėsą ant griliaus, kartais pačių savo mėsas prieš saulę, kartais vaidindami rūpestingus tėvus 
fenomenaliai stumdydami atžalas į vandenį, rodydami savo meilę pagal mūsų „antainių“ patarimą: „jeigu 
muša – reiškia myli“.  
 
Dažnu atveju retai ir supranti, kaip turi į tai reaguoti, bet tas mintis nuveja nelygus reljefas: kilimas, 
nusileidimas, augimas, nusileidmas ir tikrosios priežastys, kodėl visgi pasileidai į šią vietą keliauti.  
 
Beje, pamiršau paminėti, jau beveik pusę Spindžiaus ežero apėjai. Yra ir kuo džiaugtis ir ko liūdėti, nes 
tuoj čia prasidės mini prabangus rajonėlis su keliais brangokais nameliais, užgrūdusiais tvoromis 
pakrantę. Todėl teks apeiti – matysis vieta aiškiai pagal apendicito formą žemėlapyje.  
 
Nėra taip blogai, nes apeidamas šią vietą pasitikėti gali tik intuicija. Sunku suvokt, kad atrasi taką, bet čia 
ir prasideda tavo, kaip tavo kelionė. Čia baigėsi turistinė trasa, čia prasidėjo muziejus, kurio gidas esi tu ir 
kur pasuks maršrutas – priklauso nuo tavęs. Eik palei ežerą – sutiksi pelėdas, sutiksi lapes, įklimpsi į 
pelkes, pateksi į „miško sales“. 
 
 



 
 
Bet ne viskas taip šviesu ir blizga, kaip Spindžiaus ežero vanduo. Sugrįžkime į pelkę. Primenu čia 
konkretus maršrutas senai dingo, čia takelis atsiranda ir dingsta. Eik tiesiai palei kranto liniją, o kai 
pavargsi - pasuk dešinėn, įkopsi į 100m kalnelį ir eisi laukais – lengviau, bet aš broviausi, kaip koks karys, 
prieš savo galvoje esančius demonus.  
 
Įsibroviau į pelkę.  
 
Kuo jos gerai? Nes į jas dažnai įteka šaltiniai, jei aplink yra kalnelių, o šaltinių vandeniu gali prisipildyti 
gertuvę, pasigrožėti aplinka ir pasidžiaugti, kad kol kas neįklimpai. Neįklimpsi į pelkę jei prieš pilnu svoriu 
mindamas koją, patikrinsi tvirtumą, visada kupstai tave gelbės, nuvirtę medžiai ir panašiai – nesunku 
praeiti sausam, tik reik apsižvalgyti ir kūrybiškiau pasižiūrėti. Jei ne pelkė, tai vaizdai tave sudrėkins. 
 



 
 
 
Smagiausia, kad tokius vaizdus neretai supa skardžiai, aukštumos, o ant jų esančios lygumos. Kartais 
labai išvargina brovimąsis, todėl nusprendžiau ir aš pasukti į kalvelę, ant viršaus bus lengviau, 
dažniausiai taip nutinka, šitas atvejis galioja tik su gamta. Prisiminkim Naujanų patarimą: „Nesiparink, 
seni“. 
 
Jau koks 10 kilometras – pats gazas filosofiniams apmąstymams. Sugrįžtant prie maršruto – čia 
prasideda kaimas ir kelias nuo ežero nutolsta - jo jau nebepamatysim. Dabar mūsų laukia tik lengva 
kelionė - prasibrovus tarp namelių ir kelelių pažintinio parko teritorija per mišką. Mėgaukis lengvu ėjimu 
taku apie 3 kilometrus, o tada nepabijok suktelt dešinėn. Papelkėjęs, bet labai gražus ežeriukas, lygaus 
vandens, dažniau vadinamas akimi. 
 



 
 
 
Nuo čia jau ranka paduodamas ir finišas. Labai keista bus po tiek laiko vieno pabuvimo savo apsuptyje 
įžengti į kaimą, nes net jis atrodo, kaip NEW YORK BABE.  
Kartu žavu, nes visos patirtys išliko tavo galvoje, grįžai sveikas ir laimingas, su daugiau žinių, patirties, 
motyvacijos, o kartu pažinęs dalį Lietuvos – ji beribė su savo keistais dalykais. Neretai grožį turi atrasti 
pats, arba objektams tą grožį suteikti pats, bet tai tik liudija apie žmogaus ir gamtos dermę, kuri nėra 
atsiejama nuo labai labai seniai. Eik – atrask ir dalinkis.  
Tą kas kiek laiko darysiu ir aš čia. Būk tyras, kaip Strėvos upelis, prie kurio tu jau sugrįžai. 
 



 
 
 
 


