
KTU veteranų klubo Emeritus kelionės ir išvykos 2018 m.  

Knygų mugė 

Pirma išvyka 2018 metais buvo organizuota į Knygų mugę Vilniuje vasario 23 d. Išvykoje dalyvavo  25 klubo 

nariai.  

Latvija. Latgala. Obeliai, Rokiškis 

Balandžio 24-25 d. vyko kelionė į Latviją (Latgalą). Išvykoje dalyvavo 52 Emeritus klubo nariai arba jų šeimos 

nariai. 

Agluonoje apsilankėme įspūdingo grožio Bazilikoje. Čia 1993 metais taip pat lankėsi popiežius Jonas Paulius II, 

aikštėje prie bazilikos jis laikė šv. Mišias.  

 
 

Agluonos Bazilika 



 
 

Agluonos bazilikos šventorius ir Agluonos ežeras 



 
 

Šalia bazilikos pastatytas paminklas Lietuvos karaliui Mindaugui ir karalienei Mortai. 

 

 



 

Prie Agluonos yra Kristaus Karaliaus kalnas, kuriame Latvijos medžio skulptoriai pastatė šimtus skulptūrų 

biblijine tematika.  

Toliau keliavome į Kraslavą, garsėjantį buvusiais grafų Pliaterių rūmais. 

 

Grafų Pliaterių rūmai Kraslavoje 



Vakare atkeliavome į Daugpilį. Čia apsistojome nakvynei. Daugpilyje apžiūrėjome Šventyklų kalvą, Vienybės 

namus bei kitas miesto įžymybes.  

Pakeliui į Lietuvą aplankėme Červonkos kapines Eglainės valsčiuje. Čia palaidota daug Lietuvos karių-savanorių 

ir pasipriešinimo kovų dalyvių. 

 

 

 



 

Červonkos kapinėse  

 

Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčios varpas. Obelių muziejus 



Lietuvoje aplankėme Obelių laisvės kovų istorijos muziejų.  

Čia eksponuojamas, kaip manoma, seniausias Baltijos šalyse ir Baltarusijoje varpas siekiantis dar pagonybės 

laikus. Tikėtina, kad jo nuliedinimo data XIII a. antra pusė – XIV a. pirma pusė. Kaip spėjama jis buvo nuliedintas 

rytinėse Lietuvos didžiosios Kunigaikštystės žemėse. 

Rokiškyje aplankėme grafų Tyzenhauzų dvaro rūmus, unikaliąją Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčią, 

dalyvavome pažintinėje programoje „Sūrio kelias“. 

Kelionė buvo dedikuota Baltijos šalių nepriklausomybės šimtmečio jubiliejui.  

Vokietija. Riugeno sala, Štralzundas, Liubekas, Šverinas 

Birželio 4 – 8 d. Keliavome į Riugeno sala Vokietijoje. Kelionėje dalyvavo 20 Emeritų klubo narių. Pakeliui į 

Riugeno salą aplankėme Torunę. Tai Mikalojaus Koperniko miestas. Torunėje yra įspūdinga viduramžių pilis. 

Miestas garsėja savo meduoliais. 

 

 
 

Mikalojaus Koperniko namas Torunėje 

 

Pernakvoję Lenkijos-Vokietijos pasienyje, kitą dieną nukeliavome į Riugeno salą. Tai didžiausia sala 

Vokietijoje. Į sala veda pylimu nutiestas 3,5 km ilgio kelias.  

Sala Garsi savo Baltomis uolomis. Geriausia jomis gerėtis iš jūros pusės. 



 
 

 

 
 

Geriausia uolomis gerėtis iš jūros pusės. 



Įspūdingai uolos atrodo ir nuo salos žemyninės dalies. Įdomus pasivaikščiojimas miško takais, puikūs 

vaizdai atsiveria nuo Karaliaus sosto (Königsstuhl) aikštelės Jasmundo nacionaliniame parke, kuris yra 

įtrauktas į UNESCO Pasaulio gamtos paveldo sąrašą.  

 

 
 

Grupė Karaliaus sosto aikštelėje 

 

Gražus salos kurortinis, turintis seną istoriją, Binco miestelis, kurį galėtume lyginti su Lietuvos Palanga. 

Bincas žavi poilsiautojus baltomis medinėmis vilomis, pėsčiųjų gatve Hauptstraße su parduotuvėlėmis 

ir restoranais, didingu kurhauzu paplūdimyje, 370 m ilgio mediniu tiltu vedančiu į jūrą bei šimtais 

ryškių paplūdimio pintinių, saugančių poilsiautojus nuo saulės, vėjo, lietaus ir smėlio. 

 

Žemyninėje dalyje priešais Riugeno salą įsikūręs garsus savo architektūra Štralzundo miestas, kuris taip 

pat įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą kaip Europos plytų gotikos kelias. Išlikusi rotušės aikštė 

su XIII a. gotikine rotuše, XIII–XIV a. gotikinėmis bažnyčiomis, gerėjomės Šv. Marijos bažnyčia – 104 m 

aukščio, kuris XVII a. buvo aukščiausias pasaulio pastatas.  

https://lt.wikipedia.org/wiki/UNESCO_pasaulio_paveldas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Europos_plyt%C5%B3_gotikos_kelias
https://lt.wikipedia.org/wiki/XIII_a.
https://lt.wikipedia.org/wiki/XIV_a.


 
 

Šv. Marijos bažnyčia Štralzunde 

 

Toliau vykome į Liubeko miestą, buvusią Hanzos sąjungos sostinę.  

Tai labai senas miestas, įkurtas 1143 m., garsus savo 

viduramžius menančiu senamiesčiu. 

Miestas anksčiau buvo Vokietijos Federacinės respublikos 

pasienio miestas prie sienos su VDR. Tai labai senas 

miestas, įkurtas 1143 m., garsus savo viduramžius 

menančiu vandens apsuptu senamiesčiu, išsaugojusiu 

1000 metų gyvavimo istoriją Liubekas įtrauktas į UNESCO 

pasaulio paveldo sąrašą. Į senamiestį įėjome pro istorinius, 

Holstentor miesto vartus, apžiūrėjome įspūdingas 

bažnyčias, Liubeko rotušę, kuri yra viena gražiausių 

Vokietijoje, pasivaikščiojome rotušės aikštėje ir 

grožėjomės miesto katedra, apsilankėme seniausioje 

marcipanų parduotuvėje Niederegger, dėl kurios Liubekas 

dar vadinamas „marcipanų sostine“. 

 

Nusiminęs velniukas, sėdintis prie katedros. Jis manė, kad 

statoma karčiama ir visokeriopai padėjo, o pasirodo, kad 

pastatė katedrą 



 
 

Liubekas. Holšteino vartai (Holstentor) 

 

 
 

Šverino pilis Burgo ežero saloje 



Toliau mūsų kelias vedė į Šveriną dar vadinamą „Šiaurės Florencija“ arba “septynių ežerų miestu“. Aplankėme 

miesto simbolį – XIX a. Šverino pilį, pastatytą romantiškoje Burgo ežero saloje. Ši pilis – vienas iš geriausių 

Europos istorizmo architektūros pavyzdžių. 

Toliau mūsų kelias vedė per Lenkiją į namus Kaune. 

Estija 

Kita Mūsų kelionė buvo į Estiją rugsėjo 17 – 19 d. Kelionėje dalyvavo 34 Emeritus klubo nariai. 

Aplankyta Tartų miestas, Peipaus ežero apylinkės, sentikių gyvenvietės, Alatskivį pilį, Kuremae vienuolyną, 

Palmsės dvarą, Lahemos nacionalinį parką. Palmsės dvare skanavome estų nacionalinio paveldo patiekalus. 

Susipažinome su Talino įžymybėmis, lankėmės Keila- Joės dvare. 

 

Peipaus ežeras 



 

„Studentų bendrabutis“ 

 

Palmsės dvaro parkas 



 

Grupė Estijos pajūryje Kesmu pusiasalyje. Lahemos nacionaliniame parke 

 

Talino Aukštutinis miestas. Šv. Aleksandro Neviškio soboras 



 

Talinas. Vaizdas iš Aukštutinio miesto 

 

Keila-Joe‘s dvaro ansamblis 

Kelionė buvo dedikuota Baltijos šalių nepriklausomybės šimtmečio jubiliejui. 



Spalio 25 d. vykome į Joniškėlį – Kėdainius. Dalyvavo 43 Emeritus klubo nariai. 

 

 

Grupė Joniškėlio kapinėse. Pagerbėme įžymių Joniškėlio žmonių Kapavietes 

Joniškėlyje vietinis gidas papasakojo turtingą Joniškėlio istoriją, savisaugos būrį, peraugusį į partizanų būrį, 

1919 m. kovojusį su Raudonąja armija. Vėliau šis būrys peraugo į batalioną. O 1919 m. gruodžio mėn. 

pertvarkytas į Devintąjį pėstininkų pulką, kuris paliko ryškų pėdsaką Nepriklausomybės kovose.  

Lankėmės pirmoje universitetinėje ligoninėje. Apžiūrėjome 1792 m. pradėtą statyti šv. Trejybės Bažnyčią. 

Šeimyninėje alaus darykloje susipažinome su aludarystės paslaptimis, papietavome. 

Lankėmės didikų Karpių dvare, kuriame dabar veikia Joniškėlio Igno Karpio aukštesnioji žemės ūkio mokykla. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Leonas Petkevičius beveik 40 metų buvo 

Joniškėlio universitetinės ligoninės vedėjas. Domėjosi 

naujausiais gydymo metodais, jo darbo metais 

Joniškėlis garsėjo kaip lietuvių inteligentijos sambūrių 

vieta. Jonas Leonas rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-

Bitės tėvas 

 

 

Joniškėlio Petkevičaitės-Bitės gimnazija 



 

Grupė Joniškėlio apylinkėse 

Grįždami užsukome į Kėdainius, lankėmės viename seniausių senamiesčių Lietuvoje, XV amžiuje statytoje Šv. 

Jurgio bažnyčioje, reformatų bažnyčioje, kurios rūsiuose yra Lietuvos didžiųjų etmonų Radvilų mauzoliejus. 

 

Radvilų mauzoliejus Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje 

 

 


