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TURISTINIS MARŠRUTAS
GRAFŲ TYZENHAUZŲ PĖDSAKAIS.
LIETUVA - BALTARUSIJA
Tyzenhauzai - sena ir galinga vokiečių kilmės giminė, kilusi iš Holšteino žemės. Į
Rygos apylinkes broliai Engelbrechtas ir Teodorikas Tyzenhauzai atvyko kaip kalavijuočių
ordino riteriai XII amžiaus pabaigoje. Užvaldę nemažai žemių, jie tapo įtakingiausiais
Livonijos didikais. Būtent Engelbrechtas Tyzenhauzas ir laikomas Rokiškyje ir Pastoviuose
gyvenusių grafų giminės pradininku.
XVI amžiuje, Livonijai suirus kovose su lietuviais, dalis Tyzenhauzų tapo Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės* valdiniais ir valstybės veikėjais. Žymiausias jų atstovas
- Antanas Tyzenhauzas (1733-1785), buvo vienas labiausiai išprususių Abiejų Tautų
Respublikos veikėjų, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rūmų iždininkas ir karališkųjų
ekonomijų administratorius.
Tyzenhauzų valdžią liudija šios giminės herbas – geltoname fone juoduojantis
buivolas. Tai nepalenkiamos galios ir tvirtybės simbolis. Didingas herbas tik patvirtina
šių aristokratų įtaką – juk kelis amžius dominuojančios giminės asmenybės veikė to meto
Lietuvos gyvenimą. Išlikęs šios giminės atstovų palikimas kviečia pažinti vienos ryškiausių
aristokratų giminės gyvenimą ir vertybes.

Rokiškis ir Tyzenhauzai
Tyzenhauzai su Rokiškiu, 1499 metais pirmąkart paminėtu rašytiniuose šaltiniuose,
siejami nuo XVII amžiaus pirmosios pusės, kai po kunigaikščio Jurgio Kazimiero Krošinskio
mirties Vilhelmas Tyzenhauzas išsinuomavo Rokiškio valdas 1633-1637 metams.
1715 metais paskutinis kunigaikščių Krošinskių vyriškosios giminės palikuonis
Juozapas Rokiškį užrašė savo patėviui Jonui Tyzenhauzui. XVIII amžiuje Rokiškis buvo
ne kartą užstatinėjamas, pakol perėjo į Ignoto Tyzenhauzo (1760-1822) rankas.
Lietuvos gvardijos šefas Ignotas Tyzenhauzas paveldėjo savo bevaikio dėdės Antano
Tyzenhauzo turtą ir, vykdydamas jo valią, didelį dėmesį skyrė ne tik ekonomikai, bet
ir kultūrai, švietimui. Būtent jis, pavertęs Rokiškį savo rezidencija, 1801 metais pastatė
puikų klasicistinį dvaro ansamblį, suformavo naują, stilingą ir išskirtinį senamiestį, kuriais
didžiuojasi šiandieninis Rokiškis. Kai kurie architektūros istorikai teigia, kad šiuos darbus
grafui atlikti padėjęs žinomas Lietuvos architektas - Laurynas Stuoka-Gucevičius.
Grafas I.Tyzenhauzas buvo vedęs Marijaną Pšezdzieckytę, tačiau su ja išsiskyrė. Jų
vaikai-sūnūs Rudolfas ir Konstantinas bei dukros Aleksandra ir Sofija-buvo gerai žinomi
visuomenėje. Štai Sofija buvo ne tik viena gražiausių to meto Lietuvos moterų, bet ir
pirmoji Lietuvos moteris-rašytoja.
Ignoto Tyzenhauzo sūnus Konstantinas(1786-1853)Rokiškio dvarą paveldėjo iš savo
tėvo. Pasimokęs pas Vilniaus universiteto garsųjį mokslininką Stanislovą Jundzilą ir
* toliau - LDK
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žinomą Lietuvos dailininką Joną Rustemą, Konstantinas tapo pasaulinio lygio ornitologu,
kurio mokslinių tyrimų viršūnė-kelių tomų „Visuotinė ornitologija”. Rokiškyje jis įrengė
botanikos sodą, įsteigė gamtos tyrimų ir paukščių iškamšų preparavimo laboratoriją,
pradėjo kurti zoologijos sodą.
Ypatingus pėdsakus Rokiškyje paliko ir Konstantino sūnus Reinoldas Tyzenhauzas
(1830-1880), kuris, paveldėjęs Rokiškio dvarą, ne tik pastatė gražiausią neogotikos ansamblį
Lietuvoje - Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčią**, Kryžiaus kelio koplyčias,
plytinę, lentpjūvę, alaus bravorą, tris degtinės varyklas, bet ir kaupė meno kolekcijas, pildė
biblioteką, tvarkė šeimos archyvą. Jis rūpinosi žemės ūkiu, medicina, o apie 1870 metus
Rokiškyje atidarė muzikos mokyklą, parašė nemažai filosofinių veikalų, kurie kol kas dar
nėra reikiamai ištyrinėti.
Mirus Reinoldui Tyzenhauzui, Rokiškio dvarą paveldėjo jo sesuo Marija TyzenhauzaitėPšezdzieckienė (1827-1890). Jos dėka Rokiškyje buvo išgražinta brolio statyta bažnyčia,
atidaryta ligoninė, vaistinė, prieglauda vargšams. Į Rokiškio muzikos mokyklą ji pasamdė
dirbti čeką Rudolfą Lymaną, išugdžiusį ne vieną Lietuvos muzikos klasiką.
Tyzenhauzų veiklas Rokiškyje tęsė ir jų ainiai: Marijos Tyzenhauzaitės-Pšezdzieckienės
sūnus Konstantinas (1846-1897) bei Konstantino sūnus Jonas (1877-1944). Atkūrus
Lietuvos nepriklausomybę 1991 metais, rokiškėnai susirūpino grafų Tyzenhauzų palikimu.
XX amžiaus pabaigoje - XXI amžiaus pradžioje buvo rekonstruota Rokiškio senamiesčio
aikštė. Nemažai padaryta restauruojant neprilygstamąją miesto bažnyčią. 2011 metais
Rokiškio dvaro sodyba, kurioje įsikūręs Rokiškio krašto muziejus, pripažinta patraukliausia
turizmo vietove Lietuvoje ir Europoje,o pats muziejus pripažintas geriausiu 2012 metų
Lietuvos muziejumi. Tai didžiulis dviejų dešimtmečių darbo, restauruojant dvarą, rengiant
ekspozicijas, parodas ir renginius, įvertinimas. 2012 metais rekonstruota ir Tyzenhauzų
alėja, jungianti senamiesčio aikštę su dvaru. Puoselėjami planai toliau atkurinėti grafų
Tyzenhauzų paveldą, įamžinti jų atminimą.

Pastovys ir Tyzenhauzai
Su Pastoviais, kurių pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose data laikomi 1409
metai, Tyzenhauzai siejami nuo 1722 metų, kada Pastovių dvaras, kaip žmonos Onos
Beginskytės kraitis, atiteko Benediktui Tyzenhauzui - Skapiškio ir Mirabelio dvarų
savininkui. Po Benedikto mirties Pastovius pasidalino trys jo sūnūs, tačiau vienas jų
- Antanas Tyzenhauzas išpirko brolių dalis ir tapo vieninteliu šeimininku. Tai turėjo
didelės reikšmės Pastovių vystymuisi: jeigu iki tol čia buvo tik mediniai pastatai, tai A.
Tyzenhauzas iš naujo suformavo visiškai kitokį miestą, paversdamas jį ūkiniu - kultūriniu
centru. Čia išaugo popieriaus, lino audinių ir odinių diržų fabrikai.1760 - 1780 metais
Antano Tyzenhauzo užsakymu buvo suformuota turgaus aikštė, suprojektuota architekto
Džiuzepės Sakko. Jos centre buvo pastatytas turgaus pastatas, kuriame po vienu stogu buvo
sutalpinti 26 nedideli kioskai, o aplink aikštę ėmė kilti mūriniai visuomeninės paskirties
pastatai ir gyvenamieji namai (iki šių dienų vakarinėje aikštės dalyje išliko 4 pastatai, o
** toliau - Rokiškio Šv. Mato bažnyčia
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šiaurinėje dalyje - 4 gyvenamieji namai). 1760 metais buvo pradėta ir klasicistinio dvaro
rūmų ansamblio statyba, kuri užsitęsė iki 1830 metų.
Po A.Tyzenhauzo pasitraukimo iš valstybinių pareigų, jo Gardine įsteigta teatro
mokykla su baleto trupe ir orkestru buvo perkelta būtent į Pastovius.
Mirus bevaikiam Antanui Tyzenhauzui,Pastovys atiteko jo brolio Kazimiero dukrai
Sofijai Chominskai, o po jos mirties – brolio Mykolo sūnui Ignotui Tyzenhauzui
(1760-1822), kuris, pasistatęs rezidenciją Rokiškyje, daugiausiai laiko leido ten. Nuo 1814
metų Pastoviuose apsigyveno Ignoto sūnus Konstantinas (1786-1853), pasaulinio lygio
ornitologas. XIX amžiaus pirmame dešimtmetyje jis rekonstravo dvaro rūmus, kuriuose
įkurdino ornitologijos muziejų ir paveikslų galeriją. Baltarusių istorikų teigimu, Pastovių
rūmuose buvo Leonardo da Vinči, P.Rubenso, A.Diurerio, P.Breigelio ir kitų garsių
dailininkų kūriniai.
Mirus Konstantinui, Pastovius paveldėjo jo sūnus Reinoldas (1830-1880), parašęs
nemažai filosofinių veikalų ir įkūręs orkestrą ir choro mokyklą. Po Reinoldo mirties
čia šeimininkavo jo sesuo Marija Pšezdzieckienė (1827-1890), pastačiusi Pastoviuose
šv.Antano Paduviečio bažnyčią bei paaukojusi 5000 aukso rublių sudegusios provoslavų
cerkvės atstatymui. Mirus Marijai, Pastovys atiteko jos sūnui Konstantinui (1846-1896), o
po šio mirties Konstantino sūnui, taip pat Konstantinui (1879-1966).
XX amžiaus pradžioje Pastoviuose buvo įkurta kavalerijos karininkų praktinė mokykla,
kuriai Pšezdzieckiai pastatė medžioklės pilį. Joje buvo virš šimto kambarių, kareivinės,
arklidės, žvėrynas ir šunynas.
Po Sovietų Sąjungos žlugimo, Pastoviuose buvo susirūpinta ir Tyzenhauzų palikimu.
Buvę dvaro rūmai priklausė Pastovių rajono centrinei ligoninei. Nuo 1995 m. šiai ligoninei
vadovaujančio Vladimiro Čekavyj rūpesčiu buvo pradėta rinkti istorinę medžiagą,
restauruoti rūmus. Dabar planuojama iš centrinių dvaro rūmų iškelti ligoninę. Vykdomas
rūmų rūsių restauravimas, o pastoviečiai muziejininkai rengia ekspozicijų planus ir
ekspozicijas.
Rokiškis (Lietuva) ir Pastovys (Baltarusija) glaudžiai bendradarbiauja tyrinėjant
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų grafų Tyzenhauzų palikimą, tvarko ir
restauruoja jų paveldą.Tą liudija šių kraštų vykdomas Europos Sąjungos finansuojamas
projektas „Turizmo abipus sienos Lietuvoje ir Baltarusijoje skatinimas, didinant kultūrinio
- istorinio paveldo prieinamumą bei patrauklumą Rokiškio ir Pastovių rajonuose”, sudaręs
galimybę išleisti ir šį turistinį maršrutą.

Turizmo maršrutas, susijęs su grafų
tyzenhauzų paveldu lietuvoje
Tyzenhauzų giminės atstovai vedybų keliu ir kopdami politinės karjeros laiptais ėmė
plėsti savo žemėvaldą tuometinėje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Yra žinoma, kad
Tyzenhauzams vienu ar kitu metu priklausė šios vietovės dabartinės Lietuvos teritorijoje:
Rokiškis, Salos, Kupiškis, Noriūnai (Kupiškio r.), Pabradė, Vepriai, Pienionys, Bitėnai,
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Lukštai, Skiemonys, Kamajai, Skrebiškis (Rokiškio r.), Obeliai, Petrošiškis, Dvarčionys,
Sužionys, Maišiagala, Skapiškis, Juodpėnai, Bajorai (Kupiškio r.), Šiauliai (kaip ekonomijos
centras), Ignalina, Aluotos, Gineitiškis, Naujininkai (Vilnius), Tuskulėnai (Vilnius),
Kairėnai (Vilnius), Liubavas bei pastatai Vilniaus senamiestyje.

Bendras maršruto ilgis - 750 km.
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Siūlomi aplankyti Lietuvoje esantys turistiniai objektai:

1

Rokiškio dvaras, Tyzenhauzų al. 5, Rokiškis

2

Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia, Nepriklausomybės a. 1A-1, Rokiškis

3

Nepriklausomybės aikštė, Nepriklausomybės a., Rokiškis

4

Rokiškio kalvarijos statinių kompleksas

5

Salų dvaras, Kaštonų g., Salos, Rokiškio raj.

6

Salų Šv. Kryžiaus bažnyčia, Salos, Rokiškio raj.

7

Taujėnų dvaras, Taujėnai, Ukmergės raj.

8

Kairėnų dvaras, Kairėnų g. 43, Vilnius

9

Vilniaus universiteto zoologijos muziejus, Čiurlionio g. 21/27, Vilnius

10 Vilniaus Tyzenhauzų - Fitinhofų rūmai, Vokiečių g. 28/17, Vilnius
11 Mykolo Žilinsko dailės galerija, Nepriklausomybės al. 12, Kaunas
12 Platelių dvaras, Didžioji g. 22, Plateliai, Plungės raj.
13 Žemaičių muziejus „Alka”, Muziejaus g. 31, Telšiai
Maršruto pradžia – Rokiškis.
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ROKIŠKIO MIESTO PLANAS
ROKIŠKIS CITY PLAN
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Rokiškis
Vienas gražiausių Lietuvos kampelių - Rokiškio kraštas, esantis pačiuose Lietuvos
Respublikos šiaurės rytuose ir turintis ilgą sieną su Latvija. Rajono kontūrai žemėlapyje,
Apvalasai ežeras ir sala Dviragio ežere tarsi atkartoja Lietuvos kontūrus, o didžiausia
krašto upė Nemunėlis - mažybinis analogas didžiausiai šalies upei - Nemunui. Į miškus,
užimančius apie 46 tūkstančių hektarų plotą, atvyksta daug medžiotojų iš užsienio, o vasarą
čia plūsta grybų ir uogų mėgėjai. Žvejus ir mėgstančius poilsiauti prie vandens patraukia
99 ežerai, 42 upės, daugybė tvenkinių bei gerai įrengtos poilsiavietės ir kaimo turizmo
sodybos. Turistus vilioja gausūs istorijos ir kultūros paminklai, tarp kurių ne tik vietinės,
bet ir valstybinės bei pasaulinės reikšmės paminklai, vaizdingi piliakalniai, didingos
bažnyčios, gražūs dvarai. Rajone veikia apie dvidešimt savivaldybės, privačių ir žinybinių
muziejų. Šiuo metu Rokiškyje gyvena apie 14 tūkstančių gyventojų.
Ekskursiją pradėsime nuo

1. Rokiškio dvaro sodybos - Rokiškio krašto muziejaus
Tyzenhauzų al. 5, Rokiškis
Tel. +370 458 52261, +370 458 52639
El. p. muziejus@rokiskyje.lt
www.muziejusrokiskyje.lt
Visų muziejaus ekspozicijų lankymas:
• suaugusiems – 6 Lt;
• moksleiviams – 2 Lt;
• studentams, pensininkams – 3 Lt.
Tik L. Šepkos drožinių ekspozicijos lankymas:
• suaugusiems – 4 Lt;
• moksleiviams, studentams,
pensininkams – 2 Lt.
Tik centrinių rūmų ekspozicijų lankymas:
• suaugusiems – 4 Lt;
• moksleiviams, studentams,
pensininkams – 2 Lt.

Darbo laikas:
II–VII 10.00–18.00 val.

Nemokamas muziejaus lankymas:
• ikimokyklinio amžiaus vaikams,
vaikų
namų
auklėtiniams,
neįgaliesiems;
• nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 1 d.
kiekvieną trečiadienį Rokiškio
rajono moksleivių grupėms,
lydimoms mokytojo.
Parodų lankymas – 1 Lt.
Edukacinė programa – 2 Lt
(išskyrus „Sūrio kelią”).

Taip pat galite aplankyti:
• Rokiškio dvaro ekspoziciją, susijusią su Tyzenhauzais („Rokiškio grafystės istorija”);
• edukacinę programą, susijusią su Tyzenhauzais ( „Svečiuose pas grafus”).
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Rokiškio dvaro pirmieji valdytojai buvo kunigaikščiai Krošinskiai, kurie savo
reprezentacinius rūmus čia pasistatė Laukupio upelio kairėje pusėje ne anksčiau kaip
XVI amžiaus pabaigoje ir ne vėliau kaip XVII amžiaus trečiame dešimtmetyje. 1715
metais Rokiškis tapo LDK didikų grafų Tyzenhauzų nuosavybe. Lietuvos gvardijos šefo
Ignoto Tyzenhauzo senoji dvarvietė netenkino. Tyzenhauzų puikaus klasicistinio dvaro
ansamblio statyba prasidėjo naujoje vietoje, šiek tiek toliau nuo egzistavusio miestelio,
ir vyko nuo XVIII amžiaus aštuntojo dešimtmečio iki 1801 metų. 1797 metais Rokiškyje
buvo pasodintas parkas, užveistas sodas, suprojektuotas naujas klasicistinis miesto centras.
Grafai Tyzenhauzai garsėjo savo ekonominiais, moksliniais, meniniais gabumais,
filantropine veikla, sukauptomis ypač vertingomis kolekcijomis. 1880 metais mirus
paskutiniajam šios giminės vyrui, viengungiui grafui Reinoldui Tyzenhauzui, Rokiškio
dvaro tvarkymo reikalus perėmė jo sesuo Marija, ištekėjusi už lenkų grafo A.Pšezdzieckio.
Šios šeimos atstovai ir valdė Rokiškio dvarą iki pat sovietų atėjimo - 1940 metų.
Rokiškio krašto muziejus daugiau kaip 50 metų įsikūręs nuostabiame XIX a.
architektūros ansamblyje – buvusiuose dvaro rūmuose. Ansamblį sudaro 16 išlikusių
autentiškų pastatų, parkas, tvenkiniai. Lankytojai čia gali pabuvoti autentiškame
grafų valgomajame, didingoje menėje, medžioklės ir daugelyje kitų kambarių. Salėse
eksponuojamos muziejuje išsaugotos dvarų buities ir paveldo vertybės: grafų baldai, indai,
skulptūros, paveikslai, fotografijos, unikali Baltijos šalyse grafų drabužių kolekcija, 1848 m.
Rokiškio grafystės žemėlapis ir kiti autentiški daiktai. Dvaro šiaurinėje oficinoje – geriausio
XX a. dievadirbio Liongino Šepkos (1907-1985) darbų ekspozicija.
Muziejuje taip pat veikia Rokiškio krašto istorijos, dailės, senųjų skulptūrų, metalinių
kryžių viršūnių ir vienintelė Lietuvoje – prakartėlių ekspozicija.
Nuo seno Rokiškio dvaras garsėja savo kultūrine veikla. Tęsiant tradicijas ir šiuo
metu muziejuje vyksta klasikinės muzikos koncertai, vakarai, susitikimai, konferencijos,
parodos.

2. Rokiškio Šv. Mato bažnyčia
1868-1885 metais Rokiškyje grafų rūpesčiu buvo pastatyta Rokiškio Šv. Mato bažnyčia
- gražiausias Lietuvos neogotikinis ansamblis. Pasak dr. N.Lukšionytės-Tolvaišienės „savo
vidaus įrangos vientisumu ir profesionalumu Rokiškio bažnyčia pranoko visas to meto
Lietuvos bažnyčias. Ji galėjo būti etalonu vėlesniems sakraliniams pastatams”. Pirmasis
bažnyčios architektūrinis projektas buvo parengtas Fridricho Gustavo fon Šachto, o
vėliau tobulinamas austrų architekto Georgo Vernerio. Pasakojama, kad šventovės
statyba kainavusi daugiau kaip milijoną carinių aukso rublių. Bažnyčia stebina žymių
Europos meistrų darbais: prancūzų skulptoriaus P.Puosielgne-Rusand sukurtu bronziniu
paauksuotu altoriumi, austrų skulptoriaus Oto Kionigo bronzinėmis Tyzenhauzų
skulptūromis, belgų skulptoriaus Gerardo Bonaro darbais, garsiųjų belgų brolių Gojerių
dirbtuvėse sukurtais unikaliais medžio darbais, latvių kalvio Juzefo Stoldlerio tvorelėmis
ir vartais, austrų vitražais, visame pasaulyje garsėjusios vokiečių Valkerių firmos vargonais
ir kitais meno kūriniais. Turistai turi galimybę aplankyti ir bažnyčios požemius, kuriuose
ilsisi visų trijų Rokiškio dvarą valdžiusių giminingų dinastijų (kunigaikščių Krošinskių,
grafų Tyzenhauzų ir grafų Pšezdzieckių) atstovai.
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3. Nepriklausomybės aikštė
Savo grožiu Rokiškio svečius stebina ir Nepriklausomybės aikštė - vienintelis Lietuvoje
tokio lygio išlikęs klasicistinis urbanistinis paminklas. Joje stovi skulptoriaus Roberto
Antinio 1931 metais pastatytas ir išsaugotas paminklas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės
dešimtmečiui, bei skulptorių L.ir G.Žuklių, architekčių N.Bučiūtės, L.Markejevaitės
Rokiškio 500-osioms metinėms sukurtas paminklas „Arka”, žavi išlikusi įvairių laikotarpių
senoji architektūra.
Kadangi Rokiškio centriniai dvaro rūmai yra lygiai per kilometrą nuo Rokiškio Šv.
Mato bažnyčios, turistams siūloma, perėjus per Nepriklausomybės aikštę, žingsniuoti
toliau 2012 metais rekonstruota Tyzenhauzų alėja, abipus kurios – du tvenkiniai. Už
dešiniojo tvenkinio matyti išlikęs labai įdomus lapidinis Rokiškio dvaro sodybos alaus
daryklos pastatas ir šiuo metu kasinėjama kunigaikščių Krošinskių buvusios dvaro
sodybos teritorija. Kairiajame tvenkinyje, kada jo nekausto ledas, plaukioja Rokiškio
rajono bendradarbiavimo partnerio - Сėsių (Latvija) miesto - 2011 metais padovanotos dvi
juodosios gulbės. Einant alėja, atsiveria puikus klasicistinės Rokiškio dvaro rūmų sodybos,
priklausiusios grafams Tyzenhauzams ir Pšezdzieckiams, vaizdas.

4. Rokiškio kalvarija
Rokiškio kalvarija buvo kuriama XIX a. antrojoje pusėje. Tai vienas iš Kryžiaus kelio
kompleksų Lietuvoje. Deja, nebaigtas, o, einant laikui, ir gerokai apnykęs. Išlikę 6 statiniai –
koplytėlės. Manoma pradėta kurti 1864 m., kai sudegė medinė Rokiškio bažnyčia, o grafas
R. Tyzenhauzas pradėjo rūpintis naujos šventovės statyba. Matyt į jo planus įėjo ir didesnio
sakralinio komplekso statyba.
Turintiems galimybę Rokiškyje pabūti ilgiau siūlome aplankyti perstatytą grafų
Tyzenhauzų medžioklės pastatą Ignotiškyje (ten dabar – kaimo turizmo sodyba),
Rokiškio miesto L.Šepkos parką, pažiūrėti į Lietuvos Prezidento A.M.Brazausko gimtąjį
namą Rokiškio mieste, nuvažiuoti į tarpukario Lietuvos laikotarpio ministrų pirmininkų
A.Mirono, A.Tumėno, J.Tūbelio tėviškes, Lenkijos Prezidento B.Komarovskio tėviškę,
esančią už dviejų kilometrų nuo Rokiškio, pamatyti UNESCO pasaulio paveldo sąraše
esantį Gireišių geodezinį punktą, pabuvoti teminėse ekskursijose po rajoną bei padalyvauti
kaimuose vykstančiose edukacinėse programose („Vyno kelyje” - Taručiuose, Lėlių
namuose - Bajoruose) ir kt.

Informacija turistui:
Viešoji įstaiga Rokiškio turizmo informacijos centras
Nepriklausomybės a. 8, LT-42115, Rokiškis
Tel.: +370 458 51044, +370 616 07156
Faks. +370 458 51052
El. p.: info@rokiskiotic.lt, keliones@rokiskiotic.lt
www.rokiskiotic.lt
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• Picerija „Apetito pizza”. Nepriklausomybės a. 13 (II aukštas), Rokiškis.
•
•
•
•
•

Tel. +370 624 89198

Picerija „Pipirini Pizza”. Respublikos g.113, Rokiškis
Kavinė „Pagunda”. Respublikos g. 45, Rokiškis. Tel. +370 458 33234
Kavinė „Rospo”. Vilniaus g. 3, Rokiškis. Tel. +370 687 14616
Kavinė „Senasis grafas”. Nepriklausomybės a. 3, Rokiškis. Tel. +370 656 38783
Kavinė „Ritos kavinė”. Parokiškės k.(prie „Norfos”), Rokiškio raj. Tel. +370 699 12413

• Viešbutis „Pagunda”. Respublikos g. 45, Rokiškis. Tel.: +370 458 33234,
+370 614 86425, +370 614 86426

• Viešbutis „Pas Angelę”. Panevėžio g. 7A, Rokiškis. Tel.: +370 458 32816,
+370 652 14271

• Svečių namai UAB „Leokordis”. Perkūno g. 4, Rokiškis. Tel.: +370 458 71575,
+370 686 70663

• „Raimundėlio svečių kambariai”. Respublikos g. 31-6, Rokiškis.
Tel.: +370 686 32759, +370 698 45024

Rokiškio autobusų stotis. Panevėžio g. 1, Rokiškis
Rokiškio geležinkelio stotis. Stoties g. 4, Rokiškis
Toliau vykstame į Salas. Nuo Rokiškio - 29 km (kelias asfaltuotas)
Pirmą kartą Salos paminėtos 1450 m. Kada čia įsikūrė dvaras, tiksliai nežinoma, tačiau
nuo XV a. Salos priklausė didikams Kęsgailoms, vėliau - Radviloms. Čia buvo karališkasis
žirgynas. Salų miestelis, įsikūręs prie dvaro, minimas nuo 1585 m. 1781 m. buvo pastatyta
pirmoji bažnyčia, šalia dvaro įkurta mokykla, ligoninė, maža vaistinė. Vėliau dvarą įsigijo
Tyzenhauzai, pastatę medinę bažnyčią. 1923 m. čia buvo 10 sodybų ir 167 gyventojai.
Tarpukario metais Salose veikė didelė pieninė. Po karo buvo pastatyti kultūros namai,
įrengta biblioteka. Miestelyje susikūrusi aktyvi bendruomenė, organizuojamos šventės,
vyksta tarptautinė baltistų vasaros stovykla.

5. Salų dvaras
Kaštonų g., Salos, Rokiškio raj.
Tel. +370 656 84062
Istorinės žinios apie Salų dvarą Rokiškio rajone, netoli Kamajų, prie Salų (Dviragio) ežero
siekia XVI a., kai priklausė Nesvyžiaus Radviloms (iki XVIII a. dvaras buvo jų nuosavybe).
Bet pastarieji čia negyveno, o dvaras buvo nuolat įkeičiamas įvairiems asmenims. 1806 m.
gegužės 14 d. dvarą su jame buvusiais trim šimtais valstiečių iš Radvilų nusiperka Ignotas
Morikonis. 1773 m. turtingos italų giminės atstovai Morikonys buvo priimti į Lietuvos
bajorų luomą. 1822 m., mirus viengungiui I.Morikoniui, dvarą paveldi Užnerio pavieto
maršalka Benediktas Morikonis. Valdant jam, Salų dvaras buvo įkeistas Peterburgo globos
tarybai, o vėliau jį paveldėjo Liucijonas Morikonis, kuris 1855 m. Salas pardavė Reinoldui
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Tyzenhauzui. Nuo 1889 m. dvarą valdė jo sesuo . Naujojo Salų šeimininko, grafo Reinoldo
Tyzenhauzo valdymo laikais dvaras išgyveno savo aukso amžių – čia būdavo rengiamos
geriausios puotos visoje Kauno gubernijoje, jose dalyvaudavo to meto aukštuomenė. Parke
buvo įrengtas teatras, kuriame vaidino aktoriai net iš Prancūzijos.
Dvaro sodybos pastatų architektūra atspindi daugiau kaip 100 metų sodybos vystymosi
raidą. Kompozicinį centrą sudaro rūmai, į vakarus nuo jų išsidėstę ūkiniai ir gyvenamieji
pastatai, rytuose ošia parkas. Rūmai ir kiti pastatai – klasicistinio stiliaus su vienomis
gražiausių šio stiliaus proporcijų Lietuvoje. Konkrečių žinių apie dvaro statybą nėra. Tiksliai
žinoma, kad XVIII a. vid. Morikonis fundavo bažnyčią, kaip dvaro dalį. Prie bažnyčios
R.Tyzenhauzo laikais buvo pristatytos dvi zakristijos ir „bobinčius”. Pagrindinis ansamblio
pastatas - dviejų aukštų klasikinio stiliaus rūmai. Manoma, kad M.Pšezdieckienė 18861888 m. pastatė naują bažnyčią, o senąją, statytą Morikonio, pertvarkė į rūmus.
Po Pirmojo pasaulinio karo dvare buvo įkurta mergaičių namų ūkio mokykla, o 1924
m. vasario 29 d. dvaras perduotas Antalieptės žemės ūkio mokyklos vedėjui A.Čeičiui (94
ha žemės ir 23 pastatai). Po Antrojo pasaulinio karo čia įkurtas žemės ūkio technikumas.
2002 metais uždarius mokyklą, dvaras ėmė merdėti. Nuo 2004 metų dvare kasmet
rengiamos tarptautinės kalbotyros vasaros mokyklos, kurių sėkmingas pavyzdys pritraukė
ir daugiau renginių: čia jau vyksta Vilniaus universiteto literatų konferencijos, Vilniaus
Dailės akademijos studentų praktikos ir kiti renginiai.

6. Salų Šv. Kryžiaus bažnyčia
Salos, Rokiškio raj.
Tel. +370 650 34206
Šv. Kryžiaus bažnyčia yra Rokiškio rajone, Salų miestelyje, prie Dviragio ežero.
Manoma, kad koplyčia Salose jau buvo iki 1775 m. 1781 m. vienas grafų Morikonių
pastatė bažnyčią ar koplyčią. Pagal architekto Georgo Vernerio (Werner) projektą, nauja
dabartinė neogotikinė bažnyčia kunigo Kušleikos rūpesčiu pastatyta 1887–1888 m. Statybą
parėmė grafienė M. Pšezdieckienė. Bažnyčios bokšte pakabinti 2 varpai. 1889–1901 m.
įrengti altoriai.Po Antrojo pasaulinio karo bažnyčią remontavo klebonas Petras Nykštas.
1975 m. pataisyta šventoriaus mūrinė tvora su 3 mediniais vartais. Bažnyčia yra medinė,
pastatyta iš tašytų eglinių rąstų ir apkalta lentomis. Ji pseudogotikos stiliaus, kryžiaus
plano, vienbokštė. Viduje yra originalūs mediniai gotikinio stiliaus skliautai, trys altoriai.
Salų Šv. Kryžiaus bažnyčia laikoma vienu gražiausių Lietuvos medinės architektūros
pavyzdžių.
Dėl gido paslaugų ir smulkesnę informaciją galite gauti Salų kaimo bendruomenės tel.
+370 656 84062.

Kaimo turizmo sodybos, esančios šalia maršruto:
• R. Brazio sodyba. Taraldžių k., Rokiškio raj. Tel. +370 698 20414
• V. Tauro sodyba. Taraldžių k., Rokiškio raj. Tel.: +370 650 15711, +370 650 22024
• J. Aleliūno sodyba. Žeimių k., Rokiškio raj. Tel. +370 458 75265
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Toliau vykstame į Taujėnus (Ukmergės raj.). Nuo Salų - 84 km (kelias asfaltuotas)

7. Taujėnų dvaras
Taujėnai, Ukmergės raj.
Tel. +370 616 58391
El. p. info@taujenudvaras.lt
www.taujenudvaras.lt
Darbo laikas:
kiekvieną dieną nuo 0-24 val.

Ekskursijos: Taujėnų dvaras nėra muziejus,
tačiau norintys pasigrožėti rūmų interjeru,
pasivaikščioti po parką gali užsisakyti ekskursiją.
Ekskursijos kaina:
• suaugusiam – 7 Lt;
• vaikui - 4 Lt.
Dėl ekskursijos tartis reikia iš anksto.

• Dvaro viešbutėlis. Kaina nuo 150 Lt.
• Dvaro antro aukšto miegamieji. Kaina 300 Lt.
• Svečių namai. Kaina nuo 120 Lt.
• Dvaro kavinė. Dirba kiekvieną dieną nuo 10 iki 19 valandos. Užsakymai priimami
tel. +370 656 93702. Meniu jūsų šventėms sudaromas individualiai.

Pirtis. Šalia kavinės salės įrengta pirtis, kurią galite išsinuomoti ir smagiai pavakaroti su
draugais. Pirtelėje telpa apie 20 asmenų.

Laisvalaikio salė. Svečių namuose yra laisvalaikio salė, kurioje rasite biliardo ir teniso stalus.
Futbolo, krepšinio, tinklinio aikštelės. Futbolo ir tinklinio aikštelės įrengtos parke. Krepšinio
aikštelė – šalia svečių namų.

Taujėnų dvaras minimas nuo XVI a. antros pusės. XVIII a. pabaigoje Taujėnus valdė
grafas Benediktas Morikonis, kuris 1785 m. vedė M. Radvilaitę ir gavo dvarą kaip žmonos
kraitį. Jis pagal italų architekto Piero de Rosso projektą 1802 m. pastatė klasicistinio stiliaus
rūmus ir įveisė angliško stiliaus parką, kuriame tarpukario laikais buvo didžiausi Lietuvoje
gėlynai. XIX a. Taujėnų dvaras garsėjo savo turtingumu ir prašmatnumu. Rūmų interjeras
buvo gausiai papuoštas Radvilų giminės portretais, skulptūromis, medžioklės trofėjais,
senoviniais ginklais.
Taujėnų dvaro parke yra išlikusių kitų dvaro statinių. Tai vienintelis Lietuvoje trijų
aukštų medinis svirnas (grūdų sandėlis)-paveldo saugomas objektas. Pastatui daugiau nei
250 metų. Dvaro parką puošia koplytėlė su Marijos statula. Ji pastatyta toje vietoje, kur
pagal istorinius šaltinius Radvilų laikais taip pat stovėjusi Lurdo Dievo Motinos koplytėlė.
Bitininko namas – mūrinis namas, stovintis dvaro parke arčiau senojo Vilnius-Panevėžys
kelio. „Peklužė” – rūsys dvaro parke su didelėmis medinėmis durimis, kuriame Radvilų
laikais buvo kankinami baudžiauninkai. Sovietmečiu rūsyje buvo įrengta aludė. Pasak kai
kurių šaltinių, iš šio rūsio ėjo požemiai į dvarą ir Taujėnų bažnyčią.
Sofijai Tyzenhauzaitei šiame dvare teko susipažinti su daugeliu Europos valstybių
valdovų. 1812 m. pavasarį, per Velykas, Sofija viešėjo Taujėnuose, savo globėjo brolio
Benedikto Morikonio dvare. Tada ji pirmą kartą susitiko su Rusijos imperatoriumi
Aleksandru I, kuris, inspektuodamas savo kariuomenės dalinius, lankėsi Taujėnuose.
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Vėliau Sofija Tyzenhauzaitė su juo artimai susibičiuliavo. Valdovas jai suteikė freilinos
titulą. Ši bičiulystė truko iki Aleksandro I mirties 1825 m.

Informacija turistui:
Ukmergės turizmo ir informacijos centras
Kestučio a. 2-2, Ukmergė
Tel. +370 340 63551
El. p. ukminfo@ukminfo.lt
www.ukminfo.lt

Ukmergės autobusų stotis. Vytauto g. 111, Ukmergė
Toliau vykstame į Kairėnų dvarą Vilniuje. Nuo Taujėnų – 88,7 km (kelias asfaltuotas)

8. Kairėnų dvaras
Kairėnų g. 43, Vilnius
Tel. +370 523 17933
El. p. hbu@bs.vu.lt
www.botanikos-sodas.vu.lt

Darbo laikas:
I–IV 8.00–12.00, 12.45–17.00 val;
V 8.00–12.00, 12.45–15.45 val.

Bilietų kainos:
nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.:
• moksleiviams, studentams, senjorams, žmonėms su negalia – 4 Lt;
• suaugusiems – 7 Lt;
nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 30 d.:
• moksleiviams, studentams, senjorams, žmonėms su negalia – 2 Lt;
• suaugusiems – 4 Lt;
• šeimai (2 suaugę + vaikai) – 8 Lt.
Nemokamai leidžia:
• vaikus iki 7 m.;
• 1 suaugusįjį, lydintį ne mažiau 10 vaikų grupę;
• 1 organizuotos grupės (ne mažiau 30 žmonių) vadovą.
Papildoma informacija:
• grupėms (ne mažiau 30 žmonių, kai perkamas 1 bilietas visai grupei), taikoma 10
proc. nuolaida;
• 1 val. iki VU botanikos sodo uždarymo bilietai nebeparduodami;
• jei numatytas koncertas, tai tą dieną nuo 16.00 val. įėjimas į sodą tik su koncerto
bilietais.
Ekskursijos ir edukacinės programos:
• apžvalginė ekskursija (iki 1,5 val.) lietuvių kalba – 40 Lt;
• apžvalginė ekskursija užsienio kalba – 60 Lt;
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• specializuota (gidas - botanikas) ekskursija (iki 1,5 val.) – 60 Lt;
• specializuota ekskursija po 17 val., švenčių dienomis, šeštadieniais ir sekmadieniais
– 200 Lt;
• specializuota ekskursija užsienio kalba – 100 Lt;
• specializuota ekskursija užsienio kalba po 17 val., švenčių dienomis, šeštadieniais
ir sekmadieniais – 300 Lt;
• edukacinė programa (45 min.) – 40 Lt.
Ekskursijas ir edukacines programas būtina užsisakyti iš anksto telefonu darbo
dienomis nuo 8.00 iki 16.45 val.:
• Kairėnuose, tel. +370 521 93139 arba Informaciniame centre;
• BS padalinyje Vingio parke, tel. +370 523 30160;
• ekskursija vedama ne daugiau kaip 25 žmonių grupei;
• gido darbo laikas darbo dienomis: 8.00–12.00 ir 13.00–16.45 val.
Papildomos paslaugos:
• jodinėjimas poniu, žirgu, pasivažinėjimas brička, karieta, rogėmis, vežimaičiu,
pavėsinių nuoma.
Kairėnai – Vilniaus miesto dalis, į rytus nuo Dvarčionių, prie Kairėnės upelio. Rytinė
gyvenvietės dalis priklauso Vilniaus rajonui. Yra sena dvarvietė (Kairėnų dvaras minimas
nuo XVI a.) su parku ir tvenkiniais, dalis Vilniaus universiteto botanikos sodo (199 ha,
įkurtas 1974 metais). Dvare išlikę restauruotas arklidžių pastatas, malūnas ir rūmų pamatai.
Čia įsikūręs didžiausias Botanikos sodas kviečia pabėgti nuo miesto triukšmo ir
pasigrožėti gamta, pailsėti jos apsuptyje. Kelionė sode prasideda nuo rododendryno
ir stebina pačia įvairiausia augmenija. Norintiesiems suderinti poilsį ir kultūrą siūloma
dalyvauti Botanikos sode vykstančiuose renginiuose.
Iki mūsų dienų išliko Kairėnų dvaro kompleksas su paskutinio formavimo etapo
(XIX a.) ūkiniais pastatais ir angliško stiliaus parku. Arklidė ir malūnas turi romantizmo
bruožų, kiti ūkiniai pastatai – liaudies architektūros bruožų. Dabar Kairėnų dvare galima
pasigrožėti didžiuliu botanikos parku, buvusiomis dvaro arklidėmis (XIX a.). Dvaro
malūne-svirne (XIX a.) dabar įkurtas informacinis centras. 2004 metais atkurtas dvaro
parke buvęs fontanas su poilsio aikštelėmis ir augalais.
Pirmaisiais ansamblio kūrėjais laikomi didikai Isaikovskiai, vėliau dvarą valdė
Sapiegos, o 1764–1870 m. – Lopacinskiai. D. Morikonytė-Lopacinskienė ansamblį 1813–
1857 m. gerokai pertvarkė. Dvaras tapo svarbiu Vilniaus visuomenės gyvenimo centru:
veikė orkestras ir mėgėjų teatras, lankėsi menininkai, vyko ir politinės diskusijos. Kairėnų
dvare Sofija Tyzenhauzaitė praleido gražiausias savo vaikystės dienas. Kadangi Sofijos
tėvai negyveno kartu, ji augo generolo Juozapo Morikonio ir jo žmonos Konstancijos
Šadurskytės šeimoje, kuriai priklausė Kairėnų dvaras. Šioje šeimoje, kaip ir visos kitos ano
meto aristokratų šeimų dukros, gavo deramą išsilavinimą. Vaikystėje išskirta su motina
Sofija ponią Konstanciją Morikonienę vadino savo antrąja mama. K. Morikonienė jai
įskiepijo gilų religingumo jausmą. Šioje šeimoje mergaitė puikiai išmoko prancūzų kalbą.
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9. Vilniaus universiteto zoologijos muziejus
Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetas
Zoologijos katedra

M. K. Čiurlionio g. 21/27
(III aukštas, 327 kab.), Vilnius
Tel. +370 523 98200
El. p. gf@gf.vu.lt

Muziejų aplankyti galima tik iš anksto susitarus
Tel.: +370 523 98269, +370 614 58815
I–IV 9.00–17.00 val;
V 9.00–16.00 val.

Nuolatinė muziejaus ekspozicija supažindina su bestuburių, drugelių, stuburinių, žuvų,
amfibijų, roplių, paukščių ir žinduolių rūšimis.
1855 m. grafas R. Tyzenhauzas Vilniaus universitetui padovanojo savo tėvo, žymaus
ornitologo, grafo K. Tyzenhauzo, kolekciją: 1 093 paukščių iškamšų ir 252 rūšių paukščių
kiaušinius ir lizdus. Šiuo metu tai viena seniausių Europoje kolekcijų, kurioje labai vertingos
Pietų ir Centrinės Amerikos kolibrių, rojaus paukščių iš Naujosios Gvinėjos, lyrauodegio iš
Australijos, Himalajų lofoforo, argaus ir kitų paukščių iškamšos. Didžioji šių paukščių dalis
įtraukta į Tarptautinę raudonąją knygą bei priklauso CITES konvencijai.

10. Vilniaus Tyzenhauzų-Fitinhofų rūmai
Vokiečių g. 28 / Trakų g. 17, Vilnius
Tyzenhauzų-Fitinhofų rūmai yra ankstyvojo klasicizmo (XVIII a. pab.) pastatas,
esantis Vokiečių ir Trakų gatvių kampe. Pietinėje ir vakarinėje pusėje jis prisiglaudęs prie
gretimų pastatų. Rūmai turi du lygiaverčius, beveik vienodus reprezentacinius fasadus:
rytų (Vokiečių g.) ir šiaurės (Trakų g.) – šiek tiek siauresnį. 1579 m. šaltiniuose minimas
mūrinis gotikinis namas, stovintis svarbių to meto Vilniaus gatvių – Trakų ir Vokiečių –
kampe. XVIII a. II pusėje namą ar jo liekanas iš esmės perstatė ir išplėtė LDK valst. veikėjas
Antanas Tyzenhauzas. XIX a. II pusėje I aukštas pritaikytas krautuvėms, pakeistos langų,
durų angos. XX a. pr. pastatą buvo įsigijęs E. J. Bortkevičius. Lenkų okupacijos metais
rūmų II ir III aukšte buvo Sokolovskio viešbutis. 1941 m. rūmai buvo nacionalizuoti. Po
1944 m. gaisro buvo likusios tik kapitalinės sienos. 1945 metais rūmai atstatyti.
Kada ir iš ko Tyzenhauzai nusipirko aptariamus rūmus yra nežinoma. 1751 m. juos
paveldėjo Antanas Tyzenhauzas, kuris rūmus atstatė ir rekonstravo. Rekonstrukcijos
autorius - italas Džiuzepė Sakko. 1785 m. mirus A.Tyzenhauzui, rūmus paveldėjo
jo brolvaikiai – Ignotas Tyzenhauzas, Liudvika Tyzenhauzaitė-Pacienė bei tolima
giminaitė Sofija Tyzenhauzaitė-Chominskienė. Jie smarkiai praskolintą pastatą 1787 m.
balandžio 20 d. už 2400 auksinių pardavė Sofijos vyrui LDK generolui-majorui Ksaverui
Chominskiui, kuris netrukus pervedė Teodorai Fitingofienei. XVIII a. pab.-XIX a. pr. T.
Fitingofienė rūmus rekonstravo. Rekonstrukcijos autorius - Martynas Knakfusas. Taip
susiformavo dabartinė rūmų išvaizda. 1894 m. pristatytas ketvirtas aukštas. 1909 m.
dalinai rekonstruoti fasadai ir išplanavimas. 1944 m. po vokiečių aviacijos bombardavimo
liko tik sienos, be langų, durų, nudegusiu stogu ir įgriuvusiais perdengimais. 1956–1957
m. rūmai rekonstruoti pagal architekto Algimanto Umbraso projektą: atkurta klasicistinė
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fasadų kompozicija, įrengti butai.
Vilniuje patartina pabuvoti ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių vardo
bibliotekoje, kur rankraščių fonduose saugoma daug įvairių dokumentų, laiškų, piešinių
susijusių su Rokiškio dvaru, Tyzenhauzais.

Informacija turistui:
Vilniaus turizmo informacijos centras

Vilniaus autobusų stotis

Vilniaus g. 22, Vilnius
Tel. +370 526 29660
El. p. tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt

Sodų g. 22, Vilnius

Toliau vykstame į Mykolo Žilinsko dailės galeriją Kaune. Nuo Vilniaus (Vokiečių g. iki
M.Žilinsko galerijos) 100 km

11. Mykolo Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12, Kaunas
Tel. +370 373 22788
El. p. mkc.info@takas.lt
www.ciurlionis.lt

Darbo laikas:
II–VII 11.00–17.00 val.

Bilietų kainos:
• suaugusiems – 6 Lt;
• moksleiviams, studentams,
būtinosios tarnybos kariams,
pensininkams – 3 Lt.

Ekskursijos kaina:
• lietuvių kalba – 25 Lt;
• užsienio kalba – 40 Lt
Ekskursijos užsakomos tel. +370 372 22853

Nemokamai muziejų lanko:
• ikimokyklinio amžiaus vaikai;
• vaikų namų auklėtiniai;
• I ir II grupės invalidai;
• respublikos muziejininkai.

Neįgaliesiems:
• galerijoje veikia ekspozicija „Muziejus
neregiui”, skirta regos negalią turintiems
lankytojams.

Vasaros metu muziejaus lankymas trečiadieniais yra mokamas.
Muziejaus rinkinį sudaro vertingiausi M. K. Čiurlionio dailės muziejaus užsienio dailės
rinkiniai. Didžioji senosios dailės pavyzdžių dalis į muziejų pateko iš Lietuvos dvaruose
rinktų kolekcijų. Tarp jų - grafams Tyzenhauzams ir Pšezdzieckiams priklausę žymių
Vakarų Europos menininkų kūriniai.Senuosius muziejaus užsienio dailės rinkinius papildė
žymaus lietuvių kolekcininko ir meno mecenato Mykolo Žilinsko (1904–1992) dovanoti
darbai. 1940 metais, sovietams okupavus Lietuvą, M. Žilinskas pasitraukė į Vakarus ir,
apsigyvenęs Vakarų Berlyne, surinko gausią XVI–XX a. dailės kūrinių kolekciją, kurios
didžiąją dalį (1685 vienetų) padovanojo Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui.
Konstantinas Tyzenhauzas yra nutapęs kelis šimtus paveikslų, kurių dauguma taip
pat saugomi Nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje Kaune, Mykolo Žilinsko dailės
galerijos fonduose. Šiuo metu neeksponuojami. Fonde yra apie keliasdešimt darbų.
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Informacija turistui:
Kauno turizmo informacijos centras ir konferencijų biuras
Laisvės al. 36, Kaunas
Tel. +370 373 23436
El. p. info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt

Kauno autobusų stotis. Vytauto pr. 24, Kaunas
Toliau vyksime į Žemaitijoje esantį Platelių dvarą. Iš Kauno iki Platelių 212 km.

12. Platelių dvaro sodyba
Didžioji g. 22, Plateliai
Tel.: +370 686 09874, +370 677 86518, +370 448 49231
Darbo laikas:
II–V 10.00–17.00 val. (pietų pertrauka 12.00–13.00 val.);
VI 10.00–16.45 val. (pietų pertrauka 12.00–13.00 val.).
Poilsio dienos – sekmadienis, pirmadienis, valstybinių švenčių dienos.
Bilietų kainos:
• suaugusiems – 6 Lt;
• moksleiviams, studentams, pensininkams, neįgaliesiems asmenims – 3 Lt;
• gido paslauga – 20 Lt (už ekskursiją).
Dėl lankymo skambinti tel.: +370 686 09874, +370 677 86518
Pagrindinių Platelių dvaro rūmų nebėra, tačiau išlikę dvaro sodybos (XVII a. 2-oji
pusė) pastatai – daržovių rūsys, jauja, oficina, arklidės, svirnas. Sodybą supa 6,32 ha parkas.
Platelių dvarą XVI a. pabaigoje valdė Vaitiekus Stabarauskas, po jo – LDK notaras Jeronimas
Valavičius, vėliau – Žemaičių teisėjas Andrius Valavičius, o XVIII a. – Oginskiai. 1797 m.
caras Pavlas I Platelių dvarą ir jo apylinkes padovanojo prancūzų grafui Rusijos armijos
pulkininkui, caro rūmų kamergineriui Augustui Šuazeliui (Gufjė Choiseul de Gouffier).
Vyriausiojo Augusto Šuazelio sūnaus Oktavijaus pirmoji žmona buvo grafaitė Potockaitė,
antroji – Sofija Tyzenhauzaitė. Po vyro mirties Sofija su sūnumi Aleksandru apsigyveno
Platelių dvare ir kurį laiką jį valdė. XIX a. pr. dvaro rūmus Sofija naujai rekonstravo, ant
senų pamatų pastatydama naujus. Sofijos valdymo laikotarpis Plateliuose minimas kaip
vienas iš palankiausių paprastiems žmonėms, Sofija čia visiems buvusi dėmesinga.

Informacija turistui:
Platelių lankytojų informacijos centras
Didžioji g. 10, Plateliai, Plungės raj.
Tel. +370 448 49231
El. p. info@zemaitijosnp.lt
www.zemaitijosnp.lt

Artimiausia autobusų stotis Plungės autobusų stotis

S. Dariaus ir S. Girėno g. 29,
Plungė
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13. Žemaičių muziejus „Alka”
Muziejaus g. 31, Telšiai
Tel. +370 444 70282
El. p. alka@andernetas.lt
http://zam.mch.mii.lt

Darbo laikas:
III–VI 9.00–17.00 val.;
VII 10.00–17.00 val.

Bilietų kainos:
• suaugusiems – 6 Lt;
• moksleiviams, studentams, pensininkams – 4 Lt;
• ekskursija su vadovu (grupėms iki 20 asmenų) – 30 Lt;
• ekskursija su vadovu (grupėms virš 20 asmenų) – 40 Lt.
Muziejuje veikia archeologijos, istorijos, etnografijos, dailės, liaudies meno, gamtos
skyriai, yra mokslinė biblioteka ir fototeka. Muziejus – kraštotyrinio pobūdžio. Nuolatinei
ekspozicijai skirtose patalpose po muziejaus rekonstrukcijos ir senojo pastato remonto
rengiamos keičiamos profesionaliosios dailės kūrinių iš Žemaitijos dvarų dailės rinkinio,
Žemaitijos krašto liaudies meno, archeologinių radinių iš Žemaitijos krašto senkapių,
pilkapių ir kitos parodos.Rengiamos keičiamos dailės, fotografijos, numizmatikos ir kitos
teminės parodos.
Muziejuje saugomas 1862 m. Paryžiuje išleistas vienas S.Tyzenhauzaitės memuarų
(„Reminiscencijų”) egzempliorius. Muziejaus fonduose saugoma ir 1878 m. Nicoje išleista
jos knygelė „Litanijos” ir 1875 m. išleista istorinė apybraiža apie Gertrūdą Potockaitę.
Fotografijos fonde saugomos dvi Sofijos Tyzenhauzaitės-Šuazel-Gufjė portretinės
fotografijos, kuriose matome senyvo amžiaus moterį (apie 1869 metus). Rankraščių
fonde - dvi jos ranka prancūziškai rašytos užrašų knygutės, 8 laiškai, siųsti į Prancūziją
sūnui Aleksandrui. Muziejus „Alka” vienintelis Lietuvoje turi ir profesionalaus dailininko
J.B. Lampio (jaunesniojo) nutapytą Sofijos Tyzenhauzaitės portretą.

Informacija turistui:
Žemaitijos turizmo informacijos centras
Turgaus a. 21, Telšiai
Tel. +370 444 53010
El. p. turizmocentras@telsiai.lt
www.telsiaitic.lt
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Telšių autobusų stotis
Gedimino g. 1, Telšiai

Turizmo maršrutas, susijęs su grafų
tyzenhauzų paveldu Baltarusijoje

Artimiausias kelias turistams, vykstantiems į Pastovius (Baltarusija) iš Rokiškio - per
Obelius, Bradesius, Zarasus ir Latvijos teritoriją - per Daugpilį, Silenę. Trumpai pristatysime
lankytinus objektus, miestelius ir miestus, kuriuos pravažiuosime, keliaudami į Baltarusiją.
15 kilometrų į rytus nuo Rokiškio ir 8 kilometrai iki Latvijos yra Obelių miestelis,
priklausantis Rokiškio rajonui. Praeityje Obelių valdytojai yra buvę Giedraičiai,
Tiškevičiai, Petkevičiai ir Pšezdzieckiai. 1629 m. buvo pastatyta pirmoji Obelių bažnyčia.
Miestas aktyviau vystytis pradėjo nuo 1873 m., nutiesus geležinkelio liniją Panevėžys –
Daugpilis. Obeliai garsėja savo kultūriniais renginiais. Prieš miestą pravažiuojame pro
didžiausias jo įmones: rapso aliejaus gamyklą ir spirito varyklą, kurią 1907 metais pastatė
grafas Pšezdzieckis. Kadangi Obeliai buvo netoli nuo Rokiškio, grafų spirito varykloje
paruošti gėrimai stovėjo ir ant Rokiškio dvaro didikų šventinio stalo. Įvažiuojant į Obelius,
keleivius pasitinka miesto simbolis-malūnas, kuris buvo pastatytas apie 1840 metus grafų
Tyzenhauzų, o vėliau Pšezdzieckių dvaro žemėje.
Pakeliui link Bradesių, kairėje kelio pusėje, galime pamatyti 1992 metais Dručkų ir
Vaičėnų šeimų pastatytą paminklinę kompoziciją, nužudytiems vietos partizanams
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atminti, o dešinėje kelio pusėje - rymantį rūpintojėlį su atminimo lenta partizano Balio
Dručkaus nužudymo vietoje. Netoli nuo šios vietos, Obelių šile, 2003 metais buvo įamžintas
Obelių šilo mūšis, kuriame šio krašto partizanai atlaikė galingą sovietinių okupantų
puolimą 1945 m. liepos 13 dieną.
Bradesių kaimas yra šiaurinėje Sartų ežero pakrantėje, Sartų regioniniame parke.
Privažiavę Bradesių kaimą, pasukame link Zarasų, kur kelio dešinėje pusėje, Sartų
regioniniame parke, - esantis vienintelis gamtos paveldo objektas, paskelbtas gamtos
paminklu - Bradesių ąžuolas. Lankytojų patogumui prie Bradesių ąžuolo buvo įrengtas
tiltelis, o kad lengviau jį būtų galima surasti, prie kelio pastatyta rodyklė. Tai išties
įspūdingų matmenų ir formų medis. Ąžuolo skersmuo siekia 2 m 10 cm, medžio aukštis per 28 m. Manoma, kad jo amžius – apie 700 metų.
Keliaudami vaizdingu keliu, artėdami prie Zarasų, už kelių kilometrų nuo kelio
galite aplankyti stebuklingą Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo vietą. Lietuvoje iki šiol
užfiksuota 31 tokia vieta. Viena iš jų yra pakeliui, prie Ilgio ežero. Šv. Mergelės Marijos
apsireiškimo vieta - dažnai lankoma. Ilgio ežero pakrantėje vis atsiranda nauji kryžiai, o
pakrantė jau nuo ankstyvo pavasario pražysta gražiausiomis gėlėmis. Šalia apsireiškimo
vietos jau Nepriklausomybės laikotarpiu pastatyta medinė koplyčia, primenanti popiežiaus
karūną – tiarą.
Dar pavažiavę link Zarasų galime pasukti į Stelmužę. Vykstame labai siauru, vingiuotu
ir kalnuotu keliuku, kuris dažnai vadinamas „uošvės liežuviu”. Kaimas garsėja didžiuoju
Stelmužės ąžuolu. Jis yra 23 m aukščio, 3,5 m skersmens, 13 m apimties prie žemės ir
auga ne mažiau kaip 1500 metų. Kamieną gali apimti tik 8-9 vyrai. Čia stovi ir medinė
Stelmužės bažnyčia (pastatyta 1650 m., architektūros paminklas, joje įrengtas liaudies
skulptūros muziejus) su XVIII a. varpine, yra parkas su mauzoliejumi (statytas XVIII
a., buvo laidojami dvaro valdytojai). Greta ąžuolo yra I pasaulinio karo aukų kapinės.
Išlikęs Stelmužės dvaras. Kaimo vakaruose telkšo Stelmužės ežeras, miške į vakarus stūkso
Lygumų akmuo.
Zarasų miestas išsidėstęs ežerų apsuptoje kalvotoje vietoje, netoli Latvijos sienos.
Miestas apsuptas ežerų – miesto pietvakariuose telkšo Zarasas, pietuose – Zarasaitis,
pietryčiuose – Baltas, o rytuose – Griežtos ežeras. Zarasų miestas pasižymi savitu
taisyklingu planu su radialinių – žiedinių gatvių tinklu ir viena, kompoziciniu atžvilgiu
ypač pabrėžta Sėlių aikšte, į kurią sueina visos radialinės gatvės. Tai vienintelis tokios
formos miesto planas Lietuvoje tarp XIX a. taip vadinamų rusų miestų pavyzdžiu planuotų
vietovių. 1506 m. oficialiai laikomi miesto įkūrimo metais.
Zarasų miestą puošia įdomi Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, čia yra
stačiatikių Visų Šventųjų ir Zarasų sentikių cerkvės. Zarasų centre pasukę link Daugpilio,
mieste pravažiuosime pro skulptoriaus Peterio Šteinlelerio 1845 m. pastatytą 11,1 metro
ketaus obeliską, 1830–1836 m. nutiestam keliui Kaunas-Daugpilis pažymėti.
2011 m. mieste atidarytas apžvalgos ratas – analogo Lietuvoje neturintis architektūros
statinys, kurio architektas Š.Kiaunė. Praeinantiems 17 m aukščio ratu atsiveria Zaraso ežero
panorama. Nusileidus laipteliais žemyn galima keliauti Zaraso ežero pakrantę juosiančiu
taku ir mėgautis vandens telkinio kraštovaizdžiu.
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Informacija turistui:
VšĮ Zarasų turizmo informacijos centras
Sėlių a. 22, Zarasai
Tel.:+370 385 37171, +370 682 40988
El. p.: poilsis@zarasai.lt, turizmas@zarasai.lt
www.zarasai.lt/tic/

Išvažiavę iš Zarasų, netrunkame pasiekti kaimyninę Latviją. Pravažiavę nedidelius
kaimelius, įvažiuojame į Daugpilį. Tiesa, pagrindinė šio miesto dalis lieka už Dauguvos
upės, nes maršrutas toliau miesto pakraščiu veda link Latvijos - Baltarusijos sienos.
Daugpilis – antras didžiausias Latvijos miestas, turintis apie šimtą tūkstančių gyventojų,
kurio istorija skaičiuojama nuo 1275 metų. Norint pažinti Daugpilį,reikėtų pavaikštinėti
po didžiulį miesto centrą, kur turistų laukia Daugpilio Istorijos ir meno muziejus.
Įsimintina žydų žudynių vieta Pogulanskos miškuose, o už 20 kilometrų – pirmosios
ir tikrosios Dinaburgo pilies vieta. Ten galima aplankyti Latgalės regiono istorijos
muziejų, kuriame eksponuojamas ir pirmosios Dinaburgo pilies maketas. Ypatinga miesto
vieta - Daugpilio tvirtovė, tapusi Daugpilio miesto simboliu. Joje įsikūręs pasaulyje gerai
žinomo dailininko Marko Rotko vardu pavadintas meno centras, kuriame eksponuojami
ir originalūs jo darbai. Prie lankytinų vietų sąrašo priskirtinos Lapkričio gatvėje esančios
keturios bažnyčios ir cerkvės. O šio „šventojo kvadrato” priešaky, iš karto už tilto, – su
šypsena „Baltąja gulbe” vadinamas Daugpilio kalėjimas.

Informacija turistui:
Daugpilio turizmo informacijos centras
Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401
Tel. +371 654 22818
El. p. info@visitdaugavpils.lv
www.visitdaugavpils.lv

Išvažiavę iš Daugpilio, vykstame į pasienio punktą - Silenę. Prieš Baltarusijos kaimąUrbanus, kertame valstybinę Baltarusijos Respublikos sieną ir vykstame link Breslaujos.
Breslauja - labai senas miestas, kurio pavadinimas kilo nuo Polocko kunigaikščio vardo,
o pirmosios rašytinės žinios siekia net 1065 metus. Nuo XIV amžiaus ši vietovė priklausė
Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei, ir ją valdė Didysis kunigaikštis Gediminas, vėliau- jo
sūnus Jaunutis. Nuo Breslaujos iki Minsko - 240 km, o iki Vitebsko - 220 km. Šis kurortinis
miestas yra ant Pilies kalno, tarp ežerų, kurie patinka gausiems poilsiautojams. Turistus
vilioja ir miesto architektūra: 1824 metais pastatyta Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia,
Marijos Ėmimo į dangų cerkvė, XIX a. pab. - XX a. pr. malūnas ir kiti išsaugoti paminklai.
Breslauja yra visai šalia kelio; jei nepageidaujate čia apsilankyti, sukite į kairę ir vykite
link Opsos miestelio. 2000 m. duomenimis Opsoje gyveno 770 gyventojų. Miestelis
turistus gali sudominti savo XX a. pradžioje pastatyta Šv. Jono Krikšytojo bažnyčia ir
grafo Felikso Pliaterio rezidencija - dvaro sodyba. 1903-1904 metais pagal architekto
Telešinskio projektą čia buvo pastatyti neoklasikiniai rūmai. Įdomūs ir ūkiniai pastatai
bei landšaftinės kompozicijos peizažinis parkas, kuriame auga 20 metrų aukščio ąžuolas,
turintis apie 200 metų.
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Už Opsos pravažiuojame nemažai gyvenviečių ir kaimų, iš kurių išsiskiria Vidžiai ir
Kazėnai.
Vidžiai – miesto tipo gyvenvietė, esanti Breslaujos rajone ir, 2010 metų duomenimis,
turinti 1,8 tūkstančio gyventojų. Dauguma istorikų mano, kad Vidžiai įsikūrė 1481
metais. Nuo XV amžiaus priklausė Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei, o po Abiejų Tautų
respublikos padalijimo įėjo į Rusijos imperijos sudėtį. Savo svečius gyvenvietė pasitinka
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia, kuri yra viena aukščiausių Baltarusijoje. Jos bokštai
yra 59 metrų aukščio. Šventykla, turinti romaninio ir gotikinio stilių elementų, buvo
pastatyta 1914 metais. Jos sienose įmūryti du Pirmojo pasaulinio karo artilerijos sviediniai.
Be bažnyčios, čia galima apžiūrėti ir Marijos Ėmimo į dangų sentikių cerkvę, pastatytą
moderno stiliuje iš raudonų plytų, bei XIX amžiaus pabaigos vandens malūną.
Kazėnai - taip pat Breslaujos rajono gyvenvietė, kurioje 1995 metais buvo 590 kiemų.
Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose ji paminėta 1563 metais. Šioje gyvenvietėje yra XIX
amžiaus pabaigoje pastatyta Šv. Trejybės bažnyčia.
Kurapolė - Pastovių rajono apylinkės administracinis centras, agromiestelis, kuriame
gyvena apie 320 žmonių. Kurapolės žemės ūkio kooperatyve - 3500 hektarai žemės ūkio
naudmenų.

Pastovys

4

3 2

1
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Siūlomi aplankyti Baltarusijos Respublikos Pastovių rajono turistiniai objektai, susiję
su grafų Tyzenhauzų palikimu:

1

Dvaro sodyba, Sovietskaja g., Pastovys

2

Miesto aikštė, Lenino a., Pastovys

3

Pastovių regioninis muziejus, Lenino a. 11/2, Pastovys

4

Šv. Antano Paduviečio bažnyčia, Gagarino g., Pastovys

5

Šv. Tado katalikų bažnyčia, Pastovių rajonas, Lučajų k.

6

Dvarvietė Voropajevo miestelyje, Voropajevas, Pastovių raj.

Pastovys yra rajono, kuris turi ilgą valstybinę sieną su Lietuva, centras. Šiame gražiame
rajone –115 ežerų, 16 vandens telkinių, 86 upės ir upeliai, 12 istorinių parkų, 28 draustiniai
ir gamtos paminklai, 97 archeologijos, istorijos ir kultūros paminklai. Vienas didžiausių
šio krašto renginių – liaudies muzikos festivalis „Skamba cimbolai ir armonika”, prasidėjęs
1992 metais ir 1996 metais tapęs tarptautiniu.
Vienas gražiausių Baltarusijos miestų - Pastovys, turi apie dvidešimt tūkstančių
gyventojų. Nuo šio miesto iki Vilniaus – 140 km, iki Minsko – 165 km, iki Vitebsko –
240 km. Per Pastovius teka Miadelkos upė.
Su Pastoviais, kurių pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose data laikomi 1409
metai, Tyzenhauzai siejami nuo 1722 metų, kada Pastovių dvaras, kaip žmonos Onos
Beganskos kraitis, atiteko Benediktui Tyzenhauzui, - Skapiškio ir Mirabelio dvarų
savininkui. Po Benedikto mirties Pastovius pasidalino trys jo sūnūs, tačiau vienas jų
– Antanas Tyzenhauzas išpirko brolių dalis ir tapo vieninteliu šeimininku. Tai turėjo
didelės reikšmės Pastovių vystymuisi: jeigu iki tol čia buvo tik mediniai pastatai, tai A.
Tyzenhauzas iš naujo suformavo visiškai kitokį miestą, paversdamas jį ūkiniu – kultūriniu
centru. Čia išaugo popieriaus, lino audinių ir odinių diržų fabrikai. 1760 metais buvo
pradėta ir klasicistinio dvaro rūmų ansamblio statyba, kuri užsitęsė iki 1830 metų.
Po A.Tyznhauzo pasitraukimo iš valstybinių pareigų, jo Gardine įsteigta teatro
mokykla su baleto trupe ir orkestru buvo perkelta būtent į Pastovius. Mirus bevaikiam
Antanui Tyzenhauzui, Pastovys atiteko jo brolio Kazimiero dukrai Sofijai Chominskai, o
po jos mirties – brolio Mykolo sūnui Ignotui Tyzenhauzui (1760-1822), kuris, pasistatęs
rezidenciją Rokiškyje, daugiausiai laiko leido ten. Nuo 1814 metų čia apsigyveno Ignoto
sūnus Konstantinas (1786-1853), pasaulinio lygio ornitologas. XIX amžiaus pirmame
dešimtmetyje jis rekonstravo dvaro rūmus, kuriuose įkurdino ornitologijos muziejų ir
paveikslų galeriją. Baltarusių istorikų teigimu, Pastovių rūmuose buvo Leonardo da Vinči,
P.Rubenso, A.Diurerio, P.Breigelio ir kitų garsių dailininkų kūriniai.
Mirus Konstantinui, Pastovius paveldėjo jo sūnus Reinoldas (1830-1880), parašęs
nemažai filosofinių veikalų ir įkūręs orkestrą ir choro mokyklą. Po Reinoldo mirties čia
šeimininkavo jo sesuo Marija Pšezdzieckienė (1827-1890), pastačiusi Pastoviuose Šv.
Antano Paduviečio bažnyčią bei paaukojusi 5000 aukso rublių sudegusiai provoslavų
cerkvei atstatyti. Mirus Marijai, Pastoviai atiteko jos sūnui Konstantinui (1846-1896), o po
šio mirties Konstantino sūnui, taip pat Konstantinui (1879-1966).
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XX amžiaus pradžioje Pastoviuose buvo įkurta kavalerijos karininkų praktinė mokykla;
jai Pšezdzieckiai pastatė medžioklės pilį, kurioje buvo virš šimto kambarių, kareivines,
arklides, žvėryną ir šunyną.
Ekskursijos metu kviečiame visų pirma aplankyti puikią klasicistinę

1. Dvaro sodybą
Dvaro sodybą pradėjo statyti Antanas Tyzenhauzas 1760 metais senosios dvaro sodybos
vietoje. Statyba su pertraukomis truko net iki XIX a., kol rūmai įgavo šiandieninį pavidalą.
Jų šiaurinėje ir rytinėje dalyje driekėsi 10 ha peizažinis parkas.
Dabar Pastovių rūmai laikomi vienu iš klasicizmo epochos šedevrų savo regione.
Sovietmečiu jie priklausė ligoninei, kurios vadovo Vladimiro Čekavyj rūpesčiu buvo
pradėtas pastatų restauravimas, surinkta istorinė medžiaga. Jau atidarinėjamos ir
ekspozicijos. Turistus domina gražiai tvarkomas parkas, kuriame įamžinamas grafų
atminimas.

Informacija turistui:

Informacija internete: http://vk.com/pastauski_muzej
Įėjimo bilieto kaina - 5000, ekskursija - 35 000 balt.rublių.

2. Miesto aikštė
1760-1780 metais Antano Tyzenhauzo užsakymu buvo suformuota turgaus aikštė,
suprojektuota italo Džiuzepės Sakko. Jos centre buvo pastatytas turgaus pastatas, kuriame
po vienu stogu buvo sutalpinti 26 nedideli kioskai, o aplink aikštę ėmė kilti mūriniai
visuomeninės paskirties pastatai ir gyvenamieji namai (iki šių dienų vakarinėje aikštės
dalyje išliko 4 pastatai, o šiaurinėje dalyje - 4 gyvenamieji namai). Vakarinėje aikštės dalyje
išliko buvę užeigos namai, kuriuose dabar yra kraštotyros muziejus ir vaistinė, laikoma
pačia seniausia Baltarusijoje. Dabartiniu metu aikštėje, pavadintoje Lenino vardu, stovi
paminklas Leninui, čia palaidoti sovietiniai kariai, žuvę vaduojant kraštą iš hitlerinių
okupantų.

3. Pastovių muziejus
Lenino g. 11/2, Pastovys
211840, Baltarusija
Tel. +375 255 21796
http://vk.com/pastauski_muzej

Muziejus dirba kasdien, išskyrus pirmadienį.
II–V 10.00–18.00 val;
VI–VII 11.00–18.00 val;
Pietų pertrauka: 14.00 – 15.00 val.

Pastovių muziejus buvo įkurtas 1974 metais. Ekspozicijų plotas - 175 m², o muziejaus
fonduose sukaupta daugiau kaip 7000 eksponatų. Pirmo aukšto salėje Baltarusijos gamtos
(herbariumai, vabzdžių kolekcijos, gyvūnų iškamšos), archeologinių iškasenų ekspozicijos.
Kituose muziejaus aukštuose – istorijos ir etnografijos ekspozicija (ypatingai įdomus
Nyderlandų talerių lobis, datuojamas apie XVII amžių). Antrojo pasaulinio karo kolekcijoje
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galima rasti dokumentų, fotografijų, liudijančių apie partizanų veiklą Pastovių apylinkėse,
minosvaidį, jo minas, telegrafo aparatą. Didelio dėmesio sulaukia etnografinė ekspozicija
ir ypač senovinis Baltarusijos valstiečio trobos interjeras.

4. Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
Centrinėje miesto dalyje, Miadelkos upės pusiasalyje, į dangų stiebiasi neogotikinė
Šv.Antano Paduviečio bažnyčia. Ji buvo pastatyta grafų Pšezdzieckių rūpesčiu 1898-1904
metais. Architekto Artūro Goibelio suprojektuotoje šventovėje dominuoja 43 metrų
aukščio bokštas, esantis priekiniame fasade. Pirmojo pasaulinio karo metais buvo smarkiai
apgriauta, atsatyta apie 1920 metus.1959 metais šioje katalikų bažnyčioje buvo įkurta
pramonės įmonė. 1989 metais bažnyčia buvo grąžinta tikintiesiems. Ši bažnyčia kartu su
Tyzenhauzų namais yra laikoma Pastovių vizitine kortele.
Kitos Pastovių lankytinos vietos:
• senasis vandens malūnas, (Raudonosios armijos g.) vėlyvosios klasicizmo
architektūros (XVIII a. pabaiga -XIX a. pradžia) paminklas. Nuo 1998 metų jame
veikia Pastovių amatų namai „Senasis malūnas”. Čia lankytojai gali susipažinti su
vietos liaudies meistrų kūryba;
• Šv. Nikolajaus provoslavų cerkvė, kuri pastatyta 1894 metais, sudegusios medinės
šventyklos vietoje. Šis pastatas, pasipuošęs aukštai iškilusiais bokštais, pasižymi rusų
cerkvių architektūrai būdingais bruožais;
• turistinė Senio Šalčio Ziuzės rezidencija. Šalia miesto, miške, yra įrengta Senio Šalčio
rezidencija su medžio skulptūromis papuoštu taku. Ši vieta ypač populiari žiemą,
kada čia lankosi turistai ne tik iš visos Baltarusijos, bet ir užsienio šalių. Originali ir
nuotaikinga programa žavi baltarusišku šmaikštumu ir smagumu.

Informacija turistui:
Pastovių turizmo palaugų centras
Nabieriežnaja g. 5A, Pastovys
Tel. +375 297 222 777
El. p. egor@ctu.be

Turistų, besidominčių Tyzenhauzų gimine, laukia ir Pastovių rajono kaimas - Lučajus.
Nors gyventojų skaičius šiame kaime nesiekia ir 300, visi važiuoja čia, kad pamatytų garsiąją

5. Šv. Tado katalikų bažnyčią
Joje tuokėsi grafas Konstantinas Tyzenhauzas ir Valerija Vankovičiūtė. Pirmąkart
rašytiniuose šaltiniuose Lučajus buvo paminėtas 1542 metais. Šio kaimo „aukso amžius”
siejamas su žinoma kunigaikščių Oginskių gimine, kuri Lučajų dvarą įsigijo 1731 metais.
Būtent Elžbieta Oginskaitė-Puzinienė 1766 metais pradėjo statyti bažnyčią. Statybos
truko 10 metų ir jas baigė Elžbietos brolis Tadas. Šventykla unikali tuo, kad priklauso
pereinamajam stilių laikotarpiui: nors joje daug baroko elementų, bet jau aiškiai matyti
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naujo klasicistinio stiliaus bruožai. Pastato projekto autoriumi laikomas italų architektas
Karlo Spampani. Bažnyčioje yra didelis pasirinkimas religinių suvenyrų.
Netoli nuo Lučajų – kompleksas „Lakštingalų slėnis”, kuriame galima apžiūrėti lauke
esantį nedidelį zoologijos sodą su įvairiais paukščiais ir gyvūnais, o vietos kavinėje - skaniai
pavalgyti.

6. Dvarvietė Voropajevo miestelyje
(dabar ligoninė, buvęs dvaro valdytojo namas)
Vorapajevo dvarvietėje išlikę vartai, parko želmenų fragmentai, buvusio malūno vieta.
Žinios apie Voropajevą siekia 18 a. pabaigą – 19 a. pradžią. Dvaras priklause grafams
Tyzenhauzams, o po to paveldėjo grafai Pšezdzieckiai. Konstantinas Pšezdzieckis
padovanojo šį dvarą savo sūnui Konstantinui. Jis ir buvo paskutinis dvaro valdytojas.
Dvaro rūmai neišlikę. Miestelis netoli Lietuvos - Baltarusijos sienos.
Turistams įdomus ir Kamajų miestelis, kuriame yra išskirtinė Šv.Jono Krikštytojo
bažnyčia, statyta 1603–1606 metais (rekonstruota 1861 m.). Tai – renesansinės architektūros
paminklas.
Norintys plačiau susipažinti su grafų Tyzenhauzų giminės istoriniu ir kultūriniu
palikimu gali keliauti ir kitu maršrutu „Pastovys - Minskas - Žaludkas - Gardinas”.
Nuo Pastovių iki Minsko - 165 kilometrai

Minskas
Atvykstame į Minską, kuris pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas dar 1067
metais. Nuo XIV amžiaus, įvairiais laikotarpiais, miestas priklausė Lietuvai ir Lenkijai,
Rusijos imperijai, o 1918 metais tapo nepriklausomybę paskelbusios Baltarusijos sostine.
Minskas smarkiai nukentėjo II pasaulinio karo metais, todėl atrodo labai šiuolaikiškas.
Minske gyvena virš 1,8 milijono gyventojų. Vienas žodis, su kuriuo Minskas niekada
nebus asocijuojamas, yra „senamiestis”. Jokių siaurų akmenimis grįstų ir su aukštakulniais
bateliais nepraeinamų gatvelių su jaukiomis kavinukėmis, apželdintomis serenčiais, iškilių
renesansinių didikų rezidencijų, vašku kvepiančių amatininkų gildijų pastatų... Tai miestas
„feniksas”, ne kartą kėlęsis iš pelenų tikrąją to žodžio prasme, ir jo architektūra tai atspindi.
Miesto centre patartina aplankyti du su Tyzenhauzais susijusius objektus:
• Teatro ir muzikinės kultūros istorijos muziejų, nes Tyzenhauzai pelnytai laikomi
daugybės meno šakų puoselėtojais ir rėmėjais;
• „Vankovičių namą” (kaip žinoma, Valerija Vankovičiūtė buvo ištekėjusi už grafo
Konstantino Tyzenhauzo).Vankovičių giminė garsėjo savo dailininkais.
Siūlome aplankyti ir XVII amžiaus vieną gražiausių pastatų - Minsko operos ir baleto
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teatrą, į kurį atvyksta nemažai žmonių ir iš Lietuvos. Akį traukia ir aukščiausias miesto
pastatas - Baltarusijos nacionalinė biblioteka, primenanti deimanto formas ir turinti
įspūdingą apžvalgos aikštelę. Bibliotekoje saugomos ir grafų Tyzenhauzų parašytos ir
išspausdintos knygos, išleista literatūra apie šią giminę.
Kitos lankytinos vietos Minske:
• Trojitskoyje Predmestyje (Šventos Trejybės kvartalas);
• Nepriklausomybės aikštė;
• Minsko zoologijos parkas;
• Aleksandro Nevskio bažnyčia;
• Centrinis botanikos sodas;
• Ašarų sala, skirta Afganistane žuvusių baltarusių atminimui.

Informacija turistui:
Minsko turizmo paslaugų centras

Moskovskaja g. 15 – 54, Minskas
Tel.: + 375 17 209 59 68, +375 33 631 45 80, +375 44 534 96 88

www.universum.by

Nuo Minsko iki Gardino- 247 km. Pakeliui užsukame į Žaludką, esantį 85 km iki
Gardino ir žinomą Baltarusijoje savo gėlių festivaliais rugpūčio mėnesį. Tiesa, teks
pavažinėti ir kaimo keliais, kol pasieksite šį miestelį, turintį apie pusantro tūkstančio
gyventojų. Pirmąkart užsimenama apie jį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės metrikoje
XV amžiuje.
Nuo 1700 metų Želudkas priklausė Kazimierui Franckevičiui - Radiminskiui, kurio
dukra Aleksandra ištekėjo už Mykolo Tyzenhauzo. Nuo to laiko šią vietovę valdė šešios
Tyzenhauzų kartos. Žaludko šeimininku buvo ir Antanas Tyzenhauzas bei ypatingai su
Rokiškiu siejamas Ignotas Tyzenhauzas.
1786 metų birželio 3 dieną čia gimė ir praleido savo vaikystę Konstantinas Tyzenhauzas.
Senatvėje Ignotas savo valdas padalino jau suaugusiems savo sūnums. Žaludkas atiteko
Rudolfui, kuris čia gyveno nuolat ir užsiiminėjo ūkiniais reikalais bei visuomenine veikla.
Rudolfas buvo vedęs Ženevjevą Puslovską ir turėjo tris dukteris. Mirė 1830 m. kovo
17 d., palikdamas Žaludką dukrai, grafienei Hermancijai Tyzenhauzaitei, kuri ištekėjo
už Varšuvos gubernijos šlėktų lyderio, caro pasiuntinio, heraldikos istorijos vadovėlio
autoriaus, grafo Severino Uruskio. Taip nuo 1843 m. Žaludkas atiteko Uruskių giminei.
Senieji Tyzenhauzų dvaro rūmai. Miestelyje yra išlikę senojo Tyzenhauzų dvaro
pagrindiniai raudonų plytų rūmai, turintys panašumų su Rokiškio dvaro rūmų alaus
bravoro pastatu. Tiesa, jie apleisti, kaip ir netoliese esantys buvę ištaigingi kunigaikščio
Svetapolko - Četverinskio neobarokiniai rūmai, suprojektuoti žinomo architekto Vladislavo
Markoni ir pastatyti 1908 metais.
Žaludko Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia. 1854 metais
Severino ir Hermancijos Uruskių iniciatyva Žaludke buvo pastatyta akmeninė
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Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia - vėlyvojo klasicizmo
laikotarpio architektūrinis paminklas. Jis pastatytas iš pasmulkinto akmens ir plytų pagal
architekto Karlo Podčašinskio projektą. Bažnyčia – stačiakampio formos, su pusiau apvalia
apsida. Po bažnyčios centriniu altoriumi iš senojo rūsio ir buvo perlaidoti Hermancijos
protėviai. Čia po viena plokšte ilsisi XVIII a. gyvenę Tyzenhauzai - Antanas, jo brolis
Mykolas, jų tėvas ir, matyt, seneliai ir proseneliai.Vėliau, kai Drezdene mirė dvylikametis
Uruskių sūnus Rudolfas, jis buvo palaidotas šalia senelių. Po kitomis plokštėmis palaidoti
Lietuvos gvardijos šefas Ignotas Tyzenhauzas, jo sūnus, pulkininkas Rudolfas su žmona
Ženevjeva. 2007 m. ant bažnyčios sienos buvo atidengta atminimo lenta, pagaminta iš
raudonojo granito Lenkijoje. Ji skirta baltarusių ornitologijos tėvui, daugybės mokslinių
darbų autoriui grafui Konstantinui Tyzenhauzui (1786-1853).

Gardinas
Gardinas – penktas pagal dydį Baltarusijos miestas, turintis apie 346,6 tūkstančio
gyventojų ir esantis šalies šiaurės vakaruose, prie Nemuno, netoli Lietuvos ir Lenkijos
sienų. Pirmosios rašytinės žinios apie Gardiną siekia 1128 metus. Nuo 1376 metų jis
priklausė Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui.
XVIII amžiaus antroje pusėje prasidėjo Gardino kultūrinis - ekonominis atgimimas.
Gardino seniūnas Antanas Tyzenhauzas mieste ir jo apylinkėse įkūrė keletą manufaktūrų,
atidarė teatrą, medicinos mokyklą, o nuo 1781 m. - ir aukštuomenės apskrities mokyklą.
Grafas Antanas, vadovaudamas jam skirtoje teritorijoje esančiam valstybiniam turtui ir
manufaktūrinei pramonei, sukūrė pavyzdinį ūkį, Gorodnica vadinamame priemiestyje
pastatė rūmus su botanikos sodu ir daug įvairių fabrikų, namų darbininkams,
suformuodamas naują Gardino gatvę.
Įdomūs su Tyzenhauzais susiję objektai:
• Gardino jėzuitų katedra, kurioje yra pastatytas obeliskas, įamžinęs Antaną
Tyzenhauzą. Skulptoriaus iš Lvovo Tomašo Dikaso 1895-1900 m. sukurtas iš marmuro
ir bronzos paminklas vaizduoja nelaimę, moters pavidalu, raudančią dėl Antano
mirties. Piramidę puošia grafo medalioninis portretas. Užrašas ant paminklo skelbia:
„Grafas Antanas Tyzenhauzas (1733-1785), Gardino seniūnas, LDK rūmų iždininkas.
Vykdydama savo tėvo ir brolio valią, šį paminklą pastatė Marija Tyzenhauzaitė iš
Pšezdzieckių.”
• Prekybos sandėliai Dzeržinskio gatvėje. Pastatyti XVIII a. pabaigoje baroko stiliuje.
Dabar čia veikia restoranas.
• Gardino lėlių teatras, įkurtas 1763 metais Antano Tyzenhauzo pastatytame pastate,
kaip Tyzenhauzų rūmų tęsinyje, kuris su jų kairiąja puse buvo sujungtas dengta perėja.
Tyzenhauzo reformų metu buvo naudojamas kaip maniežas, kuriame išjodinėdavo
karališkuosius žirgus. Tarybiniais metais šiame name buvo Gardino apskrities dramos
teatras, o nuo 1984 m. – lėlių teatras.
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• Senoji vaistinė-muziejus. Šis pastatas yra pagrindinėje miesto aikštėje ir priklauso
XVIII a. jėzuitų vienuolyno ansambliui. 1773 m., po jėzuitų ordino likvidacijos,
vaistinė buvo perduota Gardino medicinos akademijai, kuri buvo pirmoji aukštoji
mokykla Baltarusijoje. Tuo metu vaistinėje su savo mokiniais dirbo žymus prancūzų
mokslininkas-botanikas, medicinos mokslų daktaras, profesorius Žanas Emanuelis
Žiliberas. Tarybiniais laikais vaistinė buvo nacionalizuota ir pavadinta „Valstybinė
Nr.3”. Šiame istoriniame pastate vaistinė gyvavo iki 1950 metų, vėliau ją imta naudoti
kaip sandėlį ir net baldų saloną. Vaistinės įranga ir baldai buvo visiškai sugadinti.
Antruoju vaistinės atgimimu galima laikyti 1996 metus, kada dalį jos buvusių patalpų
išsinuomavo ir atstatė mokslinis-gamybinis kooperatyvas „Biotest”. Dabar senovinėje
jėzuitų vaistinėje veikia muziejus. Daugiau informacijos: http://am.biotest.by/.
Ekskursija (grupė iki 10 žmonių) kainuoja 40 000 balt. rublių.
• Muziejus „Gorodnicos istorija” Ožeško gatvėje Nr. 37 – vienas iš namų, kuriuose
gyveno A.Tyzenhauzo pasikviesti į manufaktūras svetimšaliai meistrai. Namas
laikomas pirmu tipinio baltarusiško statinio pavyzdžiu. Įėjimo bilieto kaina - 7000,
ekskursija - 25 000 balt. rublių.
• Baltarusijos nacionalinis archyvas. Archyvo pastatas (buvę viceadministratoriaus
rūmai) pastatytas 1780 m. pagal Dž.Sakko projektą. Tai pereinamojo laikotarpio iš
baroko į klasicizmą statinys. Čia saugomi įdomūs dokumentai apie Tyzenhauzus, bet
priėjimas prie jų – ribotas.
• Senasis Ž. E. Žilibero parkas. 1770 m. Žiliberas čia įkūrė vieną geriausių Botanikos
sodų Europoje. 1778 m. parke augo apie 2000 augalų rūšių. Dabar parko lankytojus
pasitinka paties Žilibero skulptūra.
• Gardino valstybinis religijos istorijos muziejus, įsikūręs buvusiuose Antano
Tyzenhauzo rūmuose. Daugiau apie muziejų: http://muzej.by/. Įėjimo bilieto kaina
- 15 000 (10 000), ekskursija - 70 000 balt. rublių .
Su Tyzenhauzo vardu susiję ir kiti išlikę pastatai - administratoriaus rūmai (Gorkio
g. Nr. 2/2; dabar čia vienas iš medicinos universiteto korpusų); miško administracijos
namas, suprojektuotas J.Mezero ir Dž.Sakko baroko stiliuje (dabar - Gardino miesto
vykdomojo komiteto architektūros skyrius); Koložos cerkvė, statyta XII a. (įėjimo bilieto
kaina - 5 000 balt. rublių); „Vytauto pilies” griuvėsiai (įėjimo bilieto kaina - 15 000,
ekskursija - 90 000 balt. rublių); XVIII amžiuje pastatyta Naujoji pilis (įėjimo bilieto
kaina - 12000, ekskursija - 60 000 balt. rublių); istorijos – archeologijos muziejus
(plačiau - www.museum-grodno.by); Tarusičių kaimo turizmo sodyba, esanti buvusiose
Tyzenhauzų valdose.

Informacija turistui:
Gardino regioninis turizmo paslaugų centras
Ožeško g. 22 (I aukštas), Gardinas
Tel.: +375 029 869 06 02

www.rct.grsu.by
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Iš Gardino važiuodami per gyvenvietę Kamenyj Log kertame valstybinę sieną ties
Medininkais, žinomais nuo XIV amžiaus. Šalia Medininkų išlikusi XIII-XIV amžiaus
Medininkų pilis. Nuo Medininkų iki Vilniaus - tik 32 kilometrai.

Įdomūs faktai apie Tyzenhauzus
1. Antanas Tyzenhauzas – žymiausias Tyzenhauzų giminės atstovas, LDK iždininkas,
Gardino seniūnas ekonomijų ir karališkųjų manufaktūrų valdytojas. Jis tapo žymiu
Abiejų Tautų respublikos reformatoriumi. Būdamas 14 metų, jau vaidino mokykliniame
Vilniaus kolegijos teatro spektaklyje, o vėliau pats tapo teatrų įkūrėju.
2. Sofija Tyzenhauzaitė de Šuazel Gufjė – pirmoji Lietuvos moteris - rašytoja, rašiusi
prancūzų kalba. Pati skaitomiausia jos knyga yra „Reminescencijos”.
3. Sofija Tyzenhauzaitė-Šuazel-Gufjė buvo viena gražiausių to laikotarpio moterų,
kurios kerams neatsispyrė du galingiausi Europos vyrai – imperatoriai Aleksandras I ir
Napoleonas Bonopartas. Sofija buvo caro freilina, o jos sūnus (taip pat Aleksandras) –
Aleksandro I krikšto sūnumi.
4. Konstantinas Tyzenhauzas buvo pasaulinio lygio ornitologas, parašęs mokslinį veikalą
„Visuotinė ornitologija” ir surinkęs didžiulę ornitologinę kolekciją, kuri yra viena
seniausių Europoje.
5. Tyzenhauzų kolekcijose buvo Karavadžijo, Rembrandto, Rubenso, Leonardo da Vinči,
Ticiano, Breigelio, Hamiltono ir kitų garsių dailininkų kūriniai, Grobličiaus, Dankvorto,
Stradivarijaus darbo muzikiniai instrumentai, kinietiškas ir japoniškas porcelianas,
senos ir retos knygos. Jie turėjo dideles ginklų, liaudies meno kolekcijas... Konstantino
Tyzenhauzo surinkta paukščių iškamšų kolekcija yra viena seniausių Europoje kolekcijų.
6. Reinoldas Tyzenhauzas –Lietuvos laivininkystės pradininkas, filosofas.
7. Marija-Tyzenhauzaitė-Pšezdzieckienė buvo žinoma dailininkė. Ji sudarė akvarelių
albumą, kuriame buvo nulieti Lietuvos bei Uždauguvio bažnyčių bei vienuolynų vaizdai.
Albumas 1888 m. kaip dovana pasiekė Romos popiežių Leoną XIII.
8. L. Tolstojaus romano „Karas ir taika” herojaus Andrejaus Balkonskio prototipu
buvo rusų karvedžio Michailo Kutuzovo žentas Fiodoras Ivanovičius Tyzenhauzas
(Tyzenhauzų Peterburgo atšakos atstovas).
9. Fiodoro Tyzenhauzo dukra Darja (Doli) Tyzenhauzaitė, buvusi artima poeto
A.Puškino draugė, tapo jo poemos „Eugenijus Onieginas” herojės Tatjanos Larinos
prototipu.
10. Rokiškio dvaro savininkas Konstantinas Pšezdzieckis pats išvertė į lenkų kalbą
Antano Baranausko dainą „Ko gi skaudžia man širdelę”, o jo sūnus Jonas Pšezdzieckis
parašė apdovanotą premija maršą orkestrui „Baltas erelis”...
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Nuotraukos
Photos

Rokiškis / Rokiškis

Rokiškio dvaro rūmai
Rokiškis Manor
House
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Žymiausio Lietuvos XX a. dievdirbio L.Šepkos paminklas
mylimam broliui Petrui. Liongino Šepkos darbų ekspozicija
Rokiškio dvaro oficinoje
The most famous Lithuanian carver from wood L. Šepka
monument for beloved brother Peter. Lionginas Šepka unique
carvings exposition in Rokiškis Manor House

Rokiškio šv.apaštalo evangelisto bažnyčia- gražiausias neogotikos
ansamblis Lietuvoje
Rokiškis St. Matthew the Evangelist Church – the most beautiful
33 in Lithuania
neo-gothic ensemble

Rokiškio šv. Mato bažnyčios
vidaus interjeras
Rokiškis St. Matthew the Evangelist
Church interior design

Rokiškio Kalvarijų
koplytėlė
Chapel Kalvarija
in Rokiškis

Rokiškio miesto Nepriklausomybės aikštė
Independence Square in34the Old Town of Rokiškis

Salų dvaro rūmai
Salos Manor House

Taujėnų dvaro rūmai
Taujėnai Manor House
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Buvusios Kairėnų dvaro arklidės
The former Kairėnai Manor horse stable

Zoologijos muziejaus fragmentas
The fragment of zoology museum

Platelių dvaro svirnas
36
The barn of Plateliai
Manor

Pastovys
Pastavy

Pastovių dvaro maketas
Model of Pastavy Manor
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Senieji pastatai Lenino aikštėje
Ol buildings In Lenin Square

Gamtos ekspozicija Pastovių muziejuje
Nature exposition in Pastavy Museum
38

Šv.Antano Paduviečio bažnyčia
St. Antony Paduvietis Church

Pas Senį Šaltį Ziuzę lankytojai plūsta net vasarą...
To the Old Cold Ziuzy visitors coming even in the
summer...
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Lučajų Šv.Tado bažnyčia
Lučajai St. Tadas Curch

Baltarusių ir lietuvių ekspedicija prie Tyzenhauzams
priklausiusio ir neišlikusio Varapajevo dvaro vartų
Belarusians and Lithuanians expedition to the Varapajev
Manor gates, belonged40to the Tyzenhaus family

Postaviečiai visada laukia Jūsų!
Postav people always waiting for You!

Minskas
Minsk
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Teatro ir muzikinės kultūros istorijos muziejus
Museum of theater and musical culture history

„Vankovičių namas”
“House of Vankovich”
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Senieji Tyzenhauzų rūmai Žaludke
The old Tyzenhaus Manor House in Zhaludkas

Žaludko Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo į
dangų bažnyčia
Zhaludkas St. Virgin Mary
Assumption Church
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Gardinas
Gardin

Bareljefas ir užrašas ant paminklo Antanui
Tyzenhauzui Gardino katedroje
Bas-relief and inscription on the monument for
Antony Tyzenhaus in44the Gardin Cathedral

Gardino senoji vaistinė
The old Gardin pharmacy

Sofijos Tyzenhauzaitės
(1780-1878) portretas
Portret of Sofia Tyzenhaus
(1780-1878)

Antanas Tyzenhauzas(1733-1785)
Antony Tyzenhaus (1733-1785)

Konstantino Tyzenhauzo
autoportretas (1786-1853)
45 Self portrait of Constantine
Tyzenhaus (1786-1853)

TOURING ROUTE
FOLLOWING STEPS OF COUNT TYZENHAUZ.
LITHUANIA – BELARUS
Tyzenhauz was old and powerful family of German extraction, native of Holstein.
Brothers Engelbrecht and Theodoric Tyzenhauz arrived to Riga surroundings at the end of
XII century as knights of Teutonic Order. They became the most influential noblemen of
Livonia after they have occupied lots of land. Namely Engelbrecht Tyzenhauz is considered
as an originator of the Count family, which lived in Rokiškis and Pastoviai.
At XVI century, when Livonia was destroyed during battles with Lithuanians, part
of Tyzenhauz family became subordinates and state characters of the Great Duchy of
Lithuania*. The most famous representative was Antanas Tyzenhauzas (1733-1785), he
was the most sophisticated character of the Republic of Both Nations, treasurer of the
palace of the Great Duchy of Lithuania and administrator of the royal economies.
The power of Tyzenhauz family is being evidenced by coat of arms of the family –
black buffalo in yellow background. It is the symbol of stable power and strength. This
magnificent coat of arms only approves influence of these aristocrats: for several centuries,
personalities of the dominant family affected life of Lithuania of that period. Heritage that
remained from representatives of this family invite to familiarise with the life and values of
one of the most famous family of aristocrats.

Rokiškis and Tyzenhauz family
Tyzenhauz family and Rokiškis, which was mentioned in chronicles for the first time
in 1499, are related from the first part of XVII century, when Vilhelmas Tyzenhauzas after
death of Duke Jurgis Kazimieras Krošinskis rent possession of Rokiškis for the period of
1633-1637.
In 1715, Juozapas, the last male descendant of Dukes Krošinskiai, wrote out Rokiškis to
his stepfather Jonas Tyzenhauzas. At XVIII century Rokiškis was mortgage several times
until it was passed to Ignotas Tyzenhauzas (1760-1822).
Patron of Lithuanian guard Ignotas Tyzenhauzas inherited property of his childless
uncle Antanas Tyzenhauzas and, by prosecuting his will, he paid great attention not only
to economics, but also to culture and education. Namely he, who transformed Rokiškis
into his residence, in 1801 built magnificent classicistic ensemble of the Manor House,
formed new, stylish and exceptional old town, of which modern Rokiškis is proud. Some
of historians of architecture state, that famous Lithuanian architect Laurynas StuokaGucevičius helped to perform these works to the Count.
Count I. Tyzenhauzas was married to Marijana Pšezdzieckytė, but they divorced. Their
children – sons Rudolfas and Konstantinas as well as daughters Aleksandra and Sofija were well known in the society. Sofija was not only one of the most beautiful women of that
time, but also the first woman – writer.
* further – GDL
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Konstantinas (1786-1853), the son of Ignotas Tyzenhauzas, inherited Rokiškis Manor
House from his father. He studied at famous scientist of Vilnius University Stanislovas
Jundzilas and known Lithuanian artist Jonas Rustemas, Konstantinas became a worldclass ornithologist, the top of scientific researches of whom was several volumes of “Public
ornithology”. He equipped botanical garden in Rokiškis, established laboratory of nature
researches and birds’ jackstraws preparation and started to create a zoo.
Reinoldas Tyzenhauzas (1830-1880), son of Konstantinas, also left special steps
in Rokiškis. He inherited Rokiškis Manor House, built not only the most beautiful neogothic ensemble in Lithuania – Chrich of Rokiškis St. Apostle Evangelist Matas**, chapels
of Christ’s way, brickyard, sawmill, beer brewery , three distilleries of vodka, but also
accumulated art collections, fill library, conducted archive of the family. He took care
of agriculture, medicine and about 1870 opened music school in Rokiškis, wrote many
philosophical works, which are not rightly explored yet.
After Reinoldas Tyzenhauzas has died, Rokiškis Manor House was inherited by his
sister Marija Tyzenhauzaitė-Pšezdzieckienė (1827-1890). Thanks to her, church that was
built in Rokiškis by his brother, was done out, a hospital, drugstore and home for the poor
were opened. He employed Czech Rudolfas Lymanas to work at Rokiškis music school,
who educated many classics of Lithuanian music.
Antecedent of Tyzenhauz family continued their activities in Rokiškis: Konstantinas
(1846-1897), son of Marija Tyzenhauzaitė-Pšezdzieckienė and Jonas (1877-1944), son
of Konstantinas. When independence was restored in Lithuania in 1991, residents of
Rokiškis worried about heritage of Counts Tyzenhauz family. At the end of XX century – at
the beginning of XXI century, square of Rokiškis old-town was reconstructed. Much work
was done when restoring unique church of the town. In 2011, Rokiškis Manor House, in
which museum of Rokiškis region is established, was acknowledged as the most attractive
tourism place in Lithuania and Europe, and the museum itself was recognised as the best
Lithuanian museum of 2012. It is great assessment of two decades’ work when restoring
expositions, exhibitions and events. Avenue of Tyzenhauz family was reconstructed in 2012,
which connects square of the old-town with the Manor House. Plans to further reconstruct
heritage of Tyzenhauz family and to immortalise their memory is being fostered.

Pastovys and Tyzenhauz family
Tyzenhauz family is related with Pastoviai, which was mentioned in written chronicles
in 1409 for the first time, from the year 1722, when Pastoviai Manor House, as dowry of
wife Ona Beginskytė came to Benediktas Tyzenhauzas, owner of Skapiškio ir Mirabelio
Manor Houses. After death of Benediktas, Pastoviai was divided between his three sons,
but one of them Antanas Tyzenhauzas, redeemed parts from his brothers and became
the only owner. It has great significance on development of Pastoviai: previously here
only wooden buildings were and A. Tyzenhauzas formed totally different town anew,
by converting it into economic – cultural centre. Here paper, flaxen cloths and leather
** further – Rokiškis Church
of St. Matthew
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belts factory were established. In 1760 - 1780 market square was formed under request
of Antanas Tyzenhauzas. It was projected by architect Džiuzepė Sakko. Market building
was built in the centre of it, where 26 small stands were placed and around the square
stone buildings of public purpose and residential houses were built (until now) 4 buildings
remained in western part of the square and 4 residential houses in northern part. In 1760
construction of ensemble of classicistic Manor House was started, which lasted until 1830.
After A. Tyzenhauzas retired from state position, theatre school with ballet troupe and
orchestra, which were established by him in his Guard, were transferred to Pastoviai.
After childless Antanas Tyzenhauzas has died, Pastovys came to Sofija Chominska,
daughter of brother Kazimieras, and after his death to Ignotas Tyzenhausas (1760-1822),
son of his brother Mykolas, who built a residence in Rokiškis and spent most of his time
there. From 1814, Konstantinas (1786-1853), son of Ignotas, world-class ornithologist
came to live here. At first decade of XIX century, he reconstructed Manor House, where
he established ornithological museum and gallery of paintings. According to historians
of Belarus, works of Leonardo da Vinči, P. Rubens, A. Diurer, P. Breigel and other famous
artists were in Pastoviai Manor House.
After death of Konstantinas, Pastoviai was inherited by his son Reinoldas (1830-1880),
who wrote many philosophical works and established orchestra as well as choir school.
After death of Reinoldas, the owner became his sister Marija Pšezdzieckienė (1827-1890),
who built in Pastoviai Church of St. Antanas Paduvietis and donated 5000 golden rubbles
for reconstruction of burned Orthodox Church. After Marija has died, Pastovys passed
to her son Konstantinas (1846-1896), and after his death to son of Konstantinas, also
Konstantinas (1879-1966).
At the beginning of XX century, practical school of cavalry officers were established in
Pastoviai. Family of Pšezdzieckiai built hunting castle for this school. This castle contained
more than one hundred rooms, barracks, stabling, menagerie and doggery.
After collapse of Soviet Union, residents of Pastoviai worried about heritage of Tyzenhauz
family. Former Manor House castle belonged to central hospital of Pastoviai district. From
1995, under concern of the head of the hospital Vladimiras Čekavyj, historical material
was started to collect and palace was started to restore. Now the plan is to remove the
hospital from Manor House. Restoration works on cellars of palace are under process and
museum employees of Pastoviai arrange plans of expositions and expositions.
Rokiškis (Lithuania) and Pastovys (Belarus) closely collaborate when researching
heritage of noblemen counts Tyzenhauz family of the Great Duchy of Lithuania, control
and restore their heritage. It is evidenced by the project funded by European Union
“Promotion of tourism on both sides of the border in Lithuania and Belarus, by
increasing access and attractiveness of cultural – historical heritage in Rokiškis and
Pastoviai districts”, made the possibility to issue this touristic route.
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Tourism route relates to heritage of Counts Tyzenhauz
family in Lithuania
Representatives of Tyzenhaus family expanded their landowning in contemporary the
Great Duchy of Lithuania in the way of marriages and by ascending steps of political career.
It is known that during one or other period these places in current territory of Lithuania
belonged to Tyzenhauz family: Rokiškis, Salos, Kupiškis, Noriūnai (Kupiškis district),
Pabradė, Vepriai, Pienionys, Bitėnai, Lukštai, Skiemonys, Kamajai, Skrebiškis (Rokiškis
district), Obeliai, Petrošiškis, Dvarčionys, Sužionys, Maišiagala, Skapiškis, Juodpėnai,
Bajorai (Kupiškis district), Šiauliai (as centre of economy), Ignalina, Aluotos, Gineitiškis,
Naujininkai (Vilnius), Tuskulėnai (Vilnius), Kairėnai (Vilnius), Liubavas and buildings in
old-town of Vilnius.

Total length of the route - 750 km.
12

13
5 6

1 2
3 4

7

11
10
9 8

Touristic object that are recommended to visit in Lithuania:
1 Rokiškio Manor House, Tyzenhauzų avenue 5, Rokiškis
2 Church of Rokiškis St. Apostle evangelist Matthew, Nepriklausomybės sq. 1A-1, Rokiškis
3 Independence square, Nepriklausomybės sq., Rokiškis
4 Complex of Rokiškio kalvarijos buildings
5 Salų Manor House, Kaštonų str., Salos, Rokiškis district
6 Salų church of St. Cross, Salos, Rokiškis district
7 Taujėnai Manor House, Taujėnai, Ukmergė district
8 Kairėnų Manor House, Kairėnų str. 43, Vilnius
9 Zoo museum of Vilnius University, Čiurlionio str. 21/27, Vilnius
10 Vilnius palace of Tyzenhauz family - Fitinhofs, Vokiečių str. 28/17, Vilnius
11 Art gallery of Mykolas Žilinskas, Nepriklausomybės avenue 12, Kaunas
12 Plateliai Manor House, Didžioji str. 22, Plateliai, Plungė district
13 Samogitian museum “Alka”, Muziejaus str. 31, Telšiai
Start of the route – Rokiškis.
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Rokiškis
One of the most beautiful places of Lithuania – Rokiškis district, situated in northeast
of Lithuania and having long border with Latvia. Contours of the district on the map,
Apvalasai lake and island in Dviragio lake sort of repeat contours of Lithuania, and the
largest river of this district –Nemunėlis, is a diminutive analogue for the largest river of the
country – Nemunas. Many hunters from foreign countries arrive to Lithuanian forests,
the area of which is about 46 thousand hectares, and in summer lovers of mushrooms
and berries arrive here. 99 lakes, 42 rivers, many ponds and well equipped camps and
village tourism homesteads attract fishers and those, who like to rest near water. Plenty
monuments of history and culture attract tourists here, among which are not only local
but also of state and cosmic important. Among them – imaginative mounds, magnificent
churches, beautiful Manor Houses. About twenty municipality’s, private and departmental
museums operate in the district. Currently about 14 thousand residents live in Rokiškis.
We will start our excursion from

1. Rokiškis Manor House – Museum of Rokiškis district
Tyzenhauzų avenue 5, Rokiškis
Tel. +370 458 52261, +370 458 52639
E-mail: muziejus@rokiskyje.lt
www.muziejusrokiskyje.lt

Working hours:
II–VII 10.00 a.m.–6.00 p.m.

Visiting of all expositions of the museum:
• for adults – 6 Lt;
• for pupils – 2 Lt;
• for students, pensioners – 3 Lt.

Visiting the museum free of charge:
• For children of preschool age,
pupils of children’s home,
disabled;
• from 1 September to 1 may on
Visiting exposition of carvings of L. Šepka only:
each Wednesday for groups
• for adults – 4 Lt;
of pupils of Rokiškis district,
• for pupils, for students,
leading by a teacher.
pensioners – 2 Lt.
Visiting of expositions of central
Manor House only:
• for adults – 4 Lt;
• for pupils, for students, pensioners – 2 Lt.

Visiting of exhibition – 1 Lt.
Educational program per person –
2 Lt (except “Way of cheese”).

• Exhibitions of Rokiškis Manor House related to Tyzenhauz family (“History of
Rokiškis county”);
• Educational programs are related to Tyzenhauz family (“In the company of counts”).
51

Dukes Krošinskiai were the first managers of Rokiškis Manor House, who built their
representative palace at the left side of Laukupys river not earlier than at the end of XVI
century and not later than in the third decade of XVII century. In 1715 Rokiškis became
ownership of noblemen counts Tyzenhauz family of GDL. Ignotas Tyzenhauzas, chief of
Lithuanian guard, was not satisfied with an old Manor House. Construction of perfect
classicistic Manor House ensemble of Tyzenhauz family was started in new place, a little
farther from the existed town, and continued from eighth decade of XVIII century up to
1801. In 1797 a park was planted in Rokiškis, a garden was laid out and new classicistic
town centre was projected.
Counts Tyzenhauz family were famous for their economical, scientific and artistic
abilities, philanthropic activity and collection of especially valuable collections. In
1880, after death of the last man of this family, bachelor count Reinoldas Tyzenhauzas,
management of Rokiškis Manor House was taken by his sister Marija, who was married
to Polish count A. Pšezdzieckis. Members of this family controlled Rokiškis Manor House
until coming of soviets, in 1940.
More than 50 years museum of Rokiškis district was established in beautiful architectural
ensemble of XIX century – former Manor House. This ensemble consists of 16 remained
authentic buildings, park and ponds. Visitors can visit authentic dining-room of counts,
magnificent hall, hunting and many other rooms. Saved domestic and heritage valuables
are being exposed in hall of the museum: furniture of counts, dishes, sculptures, pictures,
photos, collection of counts’ cloth unique in Baltic States, map of Rokiškis county of 1848
and other authentic things. In northern office of the Manor House there is an exposition of
the best master of God’s works of XX century Lionginas Šepka (1907-1985).
Exposition of country’s history, arts, old sculptures, tops of metal crosses and unique
exposition of crèche in Lithuania also operate at the museum.
From ancient times Rokiškis Manor House is famous for its cultural activity. Continuing
traditions, concerts of classical music, evenings, meetings, conferences and exhibitions are
taking place at the museum.

2. Rokiškis Church of St. Matthew
In 1868-1885 Rokiškis Church of St. Matthew, the most beautiful neo-gothic ensemble
of Lithuania was built in Rokiškis under concern of counts. According to dr. N. Lukšionytė
– Tolvaišienė: “with solidity of its equipment and regularity Rokiškis church surpassed
all churches of Lithuania of that time. It could be a standard for later sacral buildings”.
First architectural project of the church was prepared by Fridrichas Gustavas fon Šachtas,
and later improved by Austrian architect George Verner. It was told, that construction
of the temple cost more than a million tsarist golden rubbles. The church surprises with
works of famous European masters: bronze gilded altar created by the French sculptor P.
Puosielgne – Rusand, bronze sculptures of Tyzenhauz family by Austrian sculptor Oto
Kionig, works of Belgian sculptor Gerard Bonar, unique wooden works created by famous
Belgian brothers Gojeriai, created in workshop, fences and gates of Latvian blacksmith
Juzefas Stoldleris, Austrian stained-glasses, organs of Valker company, that is famous all
over the world and other art works. Tourists have the possibility to visit catacombs of the
church, where members of all three dynasties (dukes Krošinskiai, counts Tyzenhauz family
and counts Pšezdzieckiai), that ruled Rokiškis Manor House, are buried.
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3. Square of Independence
Square of Independence surprises guests of Rokiškis by its beauty. It is the only
classicistic urban monument of such level that remained in Lithuania. Here a monument
designed for decennary of Lithuanian Independence, built in 1931 and saved by sculptor
Robertas Antinis is standing as well as monument “Arka, created by sculptors L. and G.
Žukliai, architects N. Bučiūtė, L. Markejevaitė, designed for 500 anniversary. The old
architecture remained from various periods attracts.
Since central Manor House of Rokiškis is over a kilometre from Rokiškis St. Matthew
church, tourists are offered to pass the Independence square, and go further through in
2012 reconstructed avenue of Tyzenhauz family, in both sides of which are two ponds.
Behind the right pond one can see remained very interesting lapidic building of brewery of
Rokiškis Manor House palace and territory of former Manor House of dukes Krošinskiai,
which is being excavating now. At the left pond, when it is not frozen, two black swans
are swimming. These swans are a present of Rokiškis district collaboration partner
Cėsis (Latvian) town in 2011. Going through avenue, a view of magnificent classicistic
Manor House homestead of Rokiškis can be seen. It belonged to counts Tyzenhauz and
Pšezdzieckiams.

4. Kalvarija of Rokiškis
Kalvarija of Rokiškis was created at the second half of XIX century. It is one Cross
road’s complexes in Lithuania. Unfortunately it was not finished and started to decline
with the time. 6 buildings – chapels remained. It is supposed that it was started to create
in 1864, when Church of Rokiškis burned and count R. Tyzenhauzas started to take care
of construction of new temple. Obviously, construction of larger sacral complex was also
in his plans.
For those who have an ability to stay in Rokiškis for a longer time, we offer to visit
reconstructed hunting building of Tyzenhauz family in Ignotiškis (now there is village
tourism homestead), park of the name of L. Šepka of Rokiškis town, to look at native
house of Lithuanian President A. M. Brazauskas in Rokiškis town as well as to go to
fatherland of Lithuanian prime ministers of interwar period A. Mironas, A. Tumėnas, J.
Tūbelis, fatherland of Polish president B. Komarovskis, that is situated two kilometres from
Rokiškis, to see Gireišiai geodesic station, that is in the list of UNESCO world’s heritage, to
participate in thematic excursions along the district and to attend educative programs that
take place in villages (“Way of wine” – in Taručiai, House of dolls – in Bajorai) etc.

Information for tourist:
Public enterprise Rokiškis tourist information centre
Nepriklausomybės ave. 8, LT-42115 Rokiškis
Tel.: +370 458 51044, +370 616 07156
Fax. +370 458 51052
E-mail.: info@rokiskiotic.lt, keliones@rokiskiotic.lt
www.rokiskiotic.lt
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• Pizzeria “Apetito pizza”. Nepriklausomybės ave. 13 (II floor), Rokiškis.
•
•
•
•
•

Tel. +370 624 89198

Pizzeria “Pipirini Pizza”. Respublikos str.113, Rokiškis
Cafe “Pagunda”. Respublikos str. 45, Rokiškis. Tel. +370 458 33234
Cafe “Rospo”. Vilniaus str. 3, Rokiškis. Tel. +370 687 14616
Cafe “Senasis grafas”.Nepriklausomybės ave. 3, Rokiškis. Tel. +370 656 38783
Cafe “Ritos kavinė”. Parokiškės village (near “Norfa”) Rokiškis district.
Tel. +370 699 12413

• Hotel “Pagunda”. Respublikos str. 45, Rokiškis. Tel.: +370 458 33234,
+370 614 86425, +370 614 86426

• Hotels “Pas Angelę”. Panevėžio str. 7A, Rokiškis. Tel.: +370 458 32816,
+370 652 14271

• Guest house UAB “Leokordis”. Perkūno str. 4, Rokiškis. Tel.: +370 458 71575,
+370 686 70663

• “Raimundėlio svečių kambariai”. Respublikos 31-6, Rokiškis.
Tel.: +370 686 32759, +370 698 45024

Rokiškis bus station. Panevėžio str. 1, Rokiškis
Rokiškis railway station. Stoties str. 4, Rokiškis
Further we go to Salas. 29 km from Rokiškis (the road is asphalted)
Salos for the first time was mentioned in 1450. It is not known when the Manor House
was established here but from XV Salos belonged to noblemen Kęsgailos, later to Radvilos.
Royal stud was established here as well. Salų town, established near Manor House, was
mentioned from 1585. In 1781 the first church was built, school, hospital and small
drugstore were established near the Manor House. Later Tyzenhauz family acquired the
Manor House and built a wooden church. In 1923 10 homesteads and 167 residents were
here. During interwar, large dairy operated in Salos. Culture house was built and a library
was equipped after war. Active community exists in this town. Events are organised here,
also international summer camp of the Baltic people is taking place.

5. Salų Manor House
Kaštonų str., Salos, Rokiškio district
Tel. +370 656 84062
Historical knowledge about Salų Manor House in Rokiškis district, near Kamajai, beside
Salų (Dviragio) lake, reach XVI century, when it belonged to Radvilas of Nesvyžiaus (up
to XVIII century the Manor House belonged to them). But the latter did not live here and
the Manor House was constantly mortgaged to various persons. On 14 May 1806 Ignotas
Morikonis shall buy the Manor House from Radvilas with all three hundred peasants
being in it. In 1773, Morikonys, representatives of rich Italian family, were accepted to
Lithuanian gentlemen estate. In 1822, when bachelor I. Morikonis has died, the Manor
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House was inherited by Bendiktas Morikonis, marshal of Užneris. During his ruling, Salų
Manor House was pledged to Petersburg’s custodial council and later it was inherited by
Liucijonas Morikonis, who sold Salas to Reinoldas Tyzenhauzas in 1855. From 1889 his
sister ruled the Manor House. During ruling of the new owner of Salos, count Reinoldas
Tyzenhauzas, the Manor House had its golden age: here the best feasts in all Kaunas district
were organised, nobility of that time participated in them. A theatre was equipped at the
park, where actors even from France had their performances.
Architecture of buildings of the Manor House’s homestead reflects the development
of the homestead of more than 100 year. Compositional centre consists of palace, to the
west from them economical and residential buildings are situated and there is a park to
the east. Palace and other buildings are of classicistic style with one of the most beautiful
proportions of this style in Lithuania. There is no particular knowledge about construction
of this Manor House. It is well known, that in the middle of XVIII century Morikonis
funded the church as a part of the Manor House. Two vestries and “bobinčius” were built
near the church during period of R. Tyzenhauzas. The main building of the ensemble was
two storey palace of classical style. It was supposed, that M. Pšezdieckienė built a new
church in 1886-1888, and the old one, built by Morikonis, was reconstructed into palace.
After the World War I, school of girls’ household was established in the Manor House,
and on 28 February 1924 the Manor House was transferred to the principal of Antalieptė
agricultural school A. Čeičys (94 ha land and 23 buildings). Technical school of agriculture
was established here after the World War II. In 2002, when the school was closed, the
Manor House started to flounder. From 2004 international annual summer schools of the
language science are being organised, the successful example of which also attracted more
events: conferences of litterateurs of Vilnius University, practises of Vilnius Academy of
Arts as well as other events are taking place here.

6. Salų Church of St. Cross
Salos, Rokiškis district
Tel. +370 650 34206
Church of St. Cross is in Rokiškis district, Salos town, near Dviragis lake.
It is supposed that the chapel in Salos was until 1775. In 1781 one of the counts of
Morikonis built a church or a chapel. According to project of architect George Verneris
(Werner), new current neo-gothic church was built in 1887-1888 under concern of the
priest Kušleikos. The construction was transferred to countess M. Pšezdieckienė. 2 bells
were hung at the tower of the church. In 1889–1901 altars were equipped. After World
War II the priest Petras Nykštas made a repair on this church. In 1975 stone fence with 3
wooden gates of the churchyard was repaired. The church is made of wood, from dressed
firry logs and plated with boards. It is of pseudogothic style, cross plan and with one tower.
There are original wooden arcs of gothic style and three altars inside.
Salos church of St. Cross is considered as one of the most beautiful examples of wooden
architecture of Lithuania.
Guide services and detailed information can be obtained at Salos village community on
phone: +370 656 84062.
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Village tourism homesteads, which are near this route:
• R. Brazio homestead. Taraldžių village, Rokiškis district. Tel. +370 698 20414
• V. Tauro homestead. Taraldžių village, Rokiškis district. Tel.: +370 650 15711,
+370 650 22024

• J. Aleliūno homestead. Žeimių village, Rokiškis district. Tel. +370 458 75265
Further go to Taujėnai (Ukmergė district). 84 km from Salos (road is asphalted)

7. Taujėnai Manor House
Taujėnai, Ukmergė district
Tel. +370 616 58391
E-mail: info@taujenudvaras.lt
www.taujenudvaras.lt
Working hours:
every day, 00–24 o’clock.

Excursions: Taujėnai Manor House is not a
museum, but those, who want to get an eyeful
of inferior of the Manor House and take a walk
through park, may order an excursion.
Excursion price:
• for adult – 7 Lt;
• for a child - 4 Lt.
You can consult in advance concerning excursion.

• Hotel of the Manor House. Price is from 150 Lt.
• Sleeping rooms on the second floor of the Manor House. Price 300 Lt.
• Guest house. Price from 120 Lt.
• Manor House’s café. Café is working every day from 10.00 a.m. to 7.00 p.m. Orders
may be accepted on phone +370 656 93 702. Menu for your feasts are made individually.

Bathhouse. A bathhouse is equipped near hall of the café. You can rent it and have a good
evening with your friends. The bathhouse may hold about 20 persons.

Leisure hall. There is a leisure hall in the guest house, in which billiard and tennis tables are.
Football, basketball and volleyball fields. Football and volleyball fields are equipped in the
park. Basketball field is near guest house.

Taujėnai Manor House is being mentioned from the second half of XVI century. At
the end of XVIII, count Benediktas Morikonis ruled Taujėnai, who in 1785 married M.
Radvilaitė and received the Manor House as dowry of the wife. In 1802 he built a palace
of classicistic style according to project of Italian architect Piero de Rosso and planted a
garden of English style, in which the largest parterres in Lithuania were during interwar.
At XIX century, Taujėnai Manor House was famous for its richness and style. Inferior of
the Manor House was much decorated with portraits of Radvilų family, sculptures, hunting
trophies and ancient guns.
There are other buildings of the Manor House that remained in the park of Taujėnai
Manor House. It is the only three storey wooden barn in Lithuania (grain warehouse) and
it is an objected protected by the heritage. The building is older than 250 years. A chapel
with Marija’s statue decorates the park of the Manor House. It was built in that place, where
according to historical sources, during period of Radvilai, a chapel of Lurd’s God’s Mother
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stood. House of beekeeper – stone house, which stands in the park of the Manor House,
near old road of Vilnius-Panevėžys. “Peklužė“ –a cellar in the park of the Manor House
with large wooden door where serves were tortured during period of Radvilai. A beerhouse
was equipped in the cellar during soviet times. According to some of the sources, vaults to
the Manor House and Taujėnai church led from this cellar.
Sofija Tyzenhauziatė familiarised with many heads of European states in this palace.
In spring of 1812, On Easter, Sofija visited Taujėnai, Manor House of guardian brother
Benediktas Morikonis. Then she met with Russian imperator Aleksandras I for the first
time, who visited Taujėnai during inspection of units of his army. Later Sofija Tyzenhauzaitė
closely took up with him. The ruler gave her title of lady-in-waiting. This friendship lasted
to the death of Aleksandras I in 1825.
Vėliau Sofija Tyzenhauzaitė su juo artimai susibičiuliavo. Valdovas jai suteikė freilinos
titulą. Ši bičiulystė truko iki Aleksandro I mirties 1825 m.

Information for tourist:
Ukmergė tourism and information centre
Kestučio avenue 2-2, Ukmergė
Tel. +370 340 63551
E-mail: ukminfo@ukminfo.lt
www.ukminfo.lt

Ukmergė bus station. Vytauto str. 111, Ukmergė
Further we go to Kairėnai Manor House in Vilnius. 88,7 km from Taujėnai (road is
asphalted)

8. Kairėnai Manor House
Kairėnų str. 43, Vilnius
Tel. +370 523 17933
E-mail: hbu@bs.vu.lt
www.botanikos-sodas.vu.lt

Working hours:
I–IV 8.00 a.m.–12.00 p. m, 12.45 p.m.–5.00 p. m.
V 8.00 a.m.–12.00 p. m, 12.45 p.m.–3.45 p. m.

Ticket prices:
from 1 May to 31 October:
• for pupils, students, lords, disabled – 4 Lt;
• for adults – 7 Lt;
from 1 November to 30 April:
• for pupils, students, lords, disabled – 2 Lt;
• for adults – 4 Lt;
• family (2 adults + children) – 8 Lt.
Free of charge:
• children up to 7 years of age;
• 1 adult, who lead a group of not less than 10 children;
• 1 head of organised group (not less than 30 people).
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Additional information:
• for groups (not less than 30 persons, when 1 ticket for all group is bought), a discount
of 10 per cent is being applied;
• tickets are not solved when 1 hour shall remain until closing of VU botanic garden;
• if a concert is being foreseen, then on this day entry to the garden is possible only with
concert tickets from 4.00 p.m.
Excursions and educational programs:
• survey excursion (up to 1,5 hour) in Lithuanian language – 40 Lt;
• survey excursion in foreign language – 60 Lt;
• specialised (guide-botanist) excursion (up to 1,5 hour ) – 60 Lt;
• specialised excursion after 5.00 p.m., on holidays, Saturdays and Sundays – 200 Lt;
• specialised excursion in foreign language – 100 Lt;
• specialised excursion in foreign language after 5.00 p.m., on holidays, Saturdays and
Sundays – 300 Lt;
• educative program (45 min.) – 40 Lt.
Excursions and educative programs must be ordered in advance on the phone during
workdays from 8.00 a.m. to 4.45 p.m.:
• in Kairėnai - +370 521 93139 or Information centre;
• BS branch in Vingio park - +370 523 30160;
• excursion is conducted for a group not larger than of 25 persons;
• guide working time on workdays: 8.00 a.m.–12.00 p.m. and 1.00 p.m.–4.45 p.m.
Additional services:
• riding on pony, riding with cart, coach, sledge, carriage and rent of bower.
Kairėnai – part of Vilnius city, to the east of Dvarčioniai, near Kairėnės river. Eastern
part of the settlement belongs to Vilnius district. There is old Manor House place (Kairėnai
Manor House is mentioned from XVI century) with park and ponds, part of Vilnius
botanical garden (199 ha, established in 1974). Restored building of stabling, mill and
palace remained in the Manor House.
The largest botanical garden invites to escape from town noise and to get an eyeful of
nature and to rest in its surroundings. The trip in the garden starts from rhododendrons
and surprises with the most various flora. For those who want to adjust rest and culture, we
offer to participate in events that take place in Botanical garden.
Kairėnai Manor House complex with last stage of formation (XIX) domestic buildings
and park of English style remained until nowadays. Stable and mill have features of
romanticism, other economic buildings have features of folk architecture. Now we can
have an eyeful of large botanical park, former stable of Manor House (XIX ). In Manor
House’s mill – barn (XIX ) now it is established an information centre. In 2004 a fountain
with leisure fields and plants was restored in the park of the Manor House.
Noblemen Isaikovskiai are supposed to be the first creators of the ensemble, later
Sapiegos ruled the Manor House and in the period of 1764–1870 – Lopacinskiai. D.
Morikonytė-Lopacinskienė reconstructed the ensemble in the period of 1813–1857. The
Manor House became the most important centre of Vilnius society’s life: orchestra and
theatre of amateurs operated, artists visited this centre as well as political discussions took
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place. Sofija Tyzenhauzaitė spent her most beautiful days of childhood in Kairėnai Manor
House. Since parents of Sofijos did not live together, she grew up in the family of general
Juozapas Morikonis and his wife Konstancija Šadurskytė, for whom Kairėnai Manor
House belonged. She received proper education in this family as all other daughters from
aristocrat families of that time. Sofija called Konstancija Morikonienė her second mother
as she was separated from her real mother in childhood. K. Morikonienė planted her deep
sense of religion. The girl perfectly leaned the French language in this family.

9. Zoological museum of Vilnius University
The Faculty of Natural Sciences of Vilnius University
Department of Zoology

M. K. Čiurlionio str. 21/27
(III floor, 327 room), Vilnius
Tel. +370 523 98200
E-mail: gf@gf.vu.lt

Museum may be visited only with
advance permission on phone
Tel.: +370 523 98269, +370 614 58815
I–IV 9.00 a.m. – 5.00 p.m.;
V 9.00 a.m. – 4.00 p.m.

Constant exposition of the museum shall familiarise with species of invertebrates,
butterflies, vertebrates, fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals.
In 1855 count R. Tyzenhauzas presented to Vilnius University collection of his father,
famous ornithologist count K. Tyzenhauzas: 1 093 jackstraws of birds and 252 species of
birds’ eggs and nests. Currently, there is one of the oldest collections in Europe where very
valuable jackstraws of hummingbirds from South and Central America, kingbirds from
New Guinea, lyrebird from Australia, Himalayan lofofor, Argus and of other birds are.
Great part of these birds is included into International red book and belongs to CITES
convention.

10. Palace of Vilnius Tyzenhauz family-Fitinhofs
Vokiečių str. 28 / Trakų str. 17, Vilnius
Palace of Tyzenhauz family- Fitinhofs is a building of an early classicism (end of
XVIII century), situated at the corner of Vokiečių and Trakų streets. At the southern and
western parts it is housed with adjacent buildings. The palace has two equivalent, almost
equal representative facades: eastern (Vokiečių str.) and northern (Trakų str.) — a little
bit narrower. In 1579 stone gothic house was mentioned in chronicles, which stand at the
corner of important Vilnius streets of that time: Trakų and Vokiečių. At the II half of
XVIII century Antanas Tyzenhauzas, character of GDL, rebuilt from fundamentals and
expanded the house or its remainders. At the II half of XIX century the Ist floor was fitted
to shops, window and door openings were replaced. At the beginning of XX century, E. J.
Bortkevičius acquired the building. During period of Polish occupation, on the IInd and
IIIrd floor of the palace there was hotel of Sokolovskis. In 1941 palace was nationalised.
After fire in 1944 only capital walls remained. In 1945 palace was rebuilt.
It is not known when and from whom Tyzenhauz family purchased the mentioned
palace. In 1751 Antanas Tyzenhauzas inherited it. He has rebuilt and reconstructed
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the palace. Author of reconstruction was Italian Džiuzepė Sakko. In 1785, when A.
Tyzenhauzas died, children of his brother inherited the palace – Ignotas Tyzenhauzas,
Liudvika Tyzenhauzaitė-Pacienė and distant relative Sofija Tyzenhauzaitė-Chominskienė.
On 20 April 1787 they sold this building that was put on loan, for 2400 goldens to husband
of Sofija, general-major of GDL Ksaveras Chominskis, who soon transferred it to Teodora
Fitingofienė. At the end of XVIII – beginning of XIX T. Fitingofienė reconstructed the
palace. Author of reconstruction was Martynas Knakfusas. In that way current appearance
of the palace was formed. In 1894 fourth floor was built. In 1909 facades and layout was
reconstructed partly. In 1944, after bombardment of German aviation, only walls without
windows, doors, burned roof and tumbled partitions remained. In 1956–1957 palace
was reconstructed according to the project of architect Algimantas Umbrasas: classicistic
composition of facades was restored, flats were equipped.
It is advisable to visit Library of Vrublevskij name of the Science Academy in Vilnius,
where many various documents, letters, pictures related to Rokiškis Manor House and
Tyzenhauz family are saved in funds of manuscripts.

Information for tourist:
Vilnius tourism information centre
Vilniaus str. 22, Vilnius
Tel. +370 526 29660
E-mail: tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt

Vilnius bus station
Sodų str. 22, Vilnius

Further we go to Mykolas Žilinskas art gallery in Kaunas. 100 km from Vilnius (Vokiečių
str. to M. Žilinskas gallery)

11. Mykolas Žilinskas Art Gallery
Nepriklausomybės avenue 12, Kaunas
Tel. +370 373 22788
E-mail: mkc.info@takas.lt
www.ciurlionis.lt

Working hours:
II–VII 11.00 a.m. – 5.00 p.m.

Ticket prices:
• for adults – 6 Lt;
• pupils, students, officers of compulsory
service, pensioners – 3 Lt.

Excursion price:
• in Lithuanian language – 25 Lt;
• in foreign language – 40 Lt.
Excursions may be ordered by phone
+370 372 22853
• Children of preschool age, pupils of foster home, invalids of I and II group as well as
museum employees of the republic can visit the museum free of charge.
• Exposition “Museum for the blind”, intended for disabled visitors, operate in the gallery
for disabled.
During summer season, visiting of museum on Wednesdays is payable.

Collection of museum consists of the most valuable foreign art collections of M. K.
Čiurlionis Art Museum. The great part of examples of old art passed to the museum
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from collections that were collected from Lithuanian Manor Houses. Works of famous
Western European artists, who belonged to Counts Tyzenhauz family and Pšezdzieckiai
family, were among them. Old collections of museum’s foreign art were supplemented
by works, presented by famous Lithuanian collector and art patron (1904–1992). In 1940,
when soviets occupied Lithuania, M. Žilinskas removed to the west and stayed in Western
Berlin. Here he collected numerous collections of art works of XVI–XX century, the great
part of which (1685 units) presented to National Art Museum of M. K. Čiurlionis.
Konstantinas Tyzenhauzas painted several hundred paintings, many of which are also
stored at National Museum of M. K. Čiurlionis in Kaunas, funds of Mykolas Žilinskas Art
Gallery. They are not currently exposed. There are several tens of works.

Information for tourist:
Kaunas tourism information centre and bureau of conferences
Laisvės avenue 36, Kaunas
Tel. +370 373 23436
E-mail: info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt

Kaunas bus station. Vytauto blvd. 24, Kaunas
Further we will go to Plateliai Manor House in Samogitia. The distance from Kaunas to
Plateliai is 212 km.

12. Plateliai Manor
Didžioji str. 22, Plateliai
Tel.: +370 686 09874, +370 677 86518, +370 448 49231
Work time:
II–V 10.00 a.m. – 5.00 p.m. (lunch break 12.00 p.m. – 1.00 p.m.);
VI 10.00 a.m. – 4.45 p.m. (lunch break 12.00 p.m. – 1.00 p.m.).
Rest days – Sunday, Monday, state holiday days.
Ticket prices:
• for adults – 6 Lt;
• pupils, students, pensioners, disabled persons – 3 Lt;
• guide service – 20 Lt (for excursion).
Concerning visits call on phone: +370 686 09874, +370 677 86518
Main Plateliai Manor House does not exist anymore, but buildings of Manor House
(2nd half of XVII century) – vegetable cellar, stack yard, officine, stabling and barn still
remained. The Manor House is surrounded by a park of 6,32 ha. Plateliai Manor House
at the end of XVI century was ruled by Vaitiekus Stabarauskas, then by notary of GDL
Jeronimas Valavičius, later Samogitian judge Andrius Valavičius, and at XVIII century
Oginskiai family. In 1797 Russian Tsar Pavlas I handed over Plateliai Manor and its
surroundings to French Count, colonel of Russian army, valet of tsar palace Augustas
Šuazelis (Gufjė Choiseul de Gouffier). First wife of senior son of Augustas Šuazelis was
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Countess Potockaitė, the second – Sofija Tyzenhauzaitė. After death of his husband,
Sofija with her son Aleksandras dwelled at Plateliai Manor House and ruled it for some
time. At the beginning of XIX, Sofija reconstructed Manor House anew by placing new
fundamentals instead of the old ones. Ruling period of Sofija is mentioned as one of the
most favourable for simple people. Here Sofija was attentive to everyone.

Information for tourist:
Information centre of Plateliai visitors

Nearest bus station Plungė bus station

Didžioji str. 10, Plateliai, Plungė district
Tel. +370 448 49231
E-mail: info@zemaitijosnp.lt
www.zemaitijosnp.lt

S. Dariaus and S. Girėno str. 29,
Plungė

13. Samogitian Museum “Alka”
Muziejaus str. 31, Telšiai
Tel. +370 444 70282
E-mail: alka@andernetas.lt
http://zam.mch.mii.lt

Work hours:
III–VI 9.00 a.m. – 5.00 p.m.;
VII 10.00 a.m. – 5.00 p.m.

Ticket prices:
• for adults – 6 Lt;
• pupils, students, pensioners – 4 Lt;
• excursion with guide (in groups up to 20 persons) – 30 Lt;
• excursion with guide (in groups over 20 persons) – 40 Lt.
Departments of archaeology, history, ethnography, art, folk arts and nature operate at
the museum as well as scientific library and photo gallery exist. The museum is of regional
studies nature. In premises of constant exposition, after reconstruction of the museum
and repair of the old building, variable exhibitions of professional art works from art
collection of Samogitian manors, folk art of Samogitian district, archaeological findings
from old Samogitian cemeteries, barrows and other exhibitions are organised. Variable
art, photography, numismatic and other thematic exhibitions are being organised.
One copy of memoirs of S. Tyzenhauzaitė (“Reminiscencijų“), issued in 1862 in
Paris, is stored at the museum. Her book “Litanijos” issued in 1878 in Nica and in 1875
issued historical essay about Gertrūda Potockaitė are stored in the funds of the museum.
Two portrait photos of Sofija Tyzenhauzaitė -Šuazel-Gufjė Fotografijos are stored in the
fund, where old age woman can be seen (about 1869 year). In the fund of manuscripts
two pocketbooks written in French by her hand, 8 letters that were sent to France to her
son Aleksandras were stored. Museum “Alka” is the only museum in Lithuania that has a
portrait of Sofija Tyzenhauzaitė, painted by professional painter J. B. Lampys (junior).

Information for tourist:
Samogitian tourism information centre
Turgaus sq. 21, Telšiai
Tel. +370 444 53010
E-mail: turizmocentras@telsiai.lt
www.telsiaitic.lt
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Telšiai bus station

Gedimino str. 1, Telšiai

Tourism route that is related to heritage of Counts
Tyzenhauz family in Belarus

The nearest road for tourists, who go to Pastoviai (Belarus) from Rokiškis through
Obeliai, Bradesiai, Zarasai and Latvia territory – through Daugpilis, Silenė. We will shortly
present objects to be visited, towns and cities, which we will pass through when going to
Belarus.
15 kilometres to the east from Rokiškis and 8 kilometres to Latvia there is Obeliai
town, which belongs to Rokiškis district. In the past rulers of Obeliai were Giedraičiai,
Tiškevičiai, Petkevičiai and Pšezdzieckiai. In 1629 first church of Obeliai was built. The
town started to develop more actively from 1873 when railway line Panevėžys – Daugpilis
was built. Obeliai is famous for its cultural events. Before town we pass through its
largest companies: factory of rape oil and spirit factory, which was built in 1907 by Count
Pšezdzieckis. Since Obeliai was near Rokiškis, drinks prepared in spirit factory of Counts
were placed on the table of festive table of noblemen of Rokiškis manor. When entering
Obeliai, travellers are met by town symbol – mill, which was built in about 1840 by Count
Tyzenhauz family and later in the land of Pšezdzieckiai manor.
On the way to Bradesiai, at the left side of the road, we can see memorial composition
for memory of killed local partisans, built in 1992 by Dručkų and Vaičėnų families, and at
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the right side of the road – sitting cross with commemorative table in the place of partisan
Balys Dručkus. Near this place, in Obeliai pinewood, in 2003 was perpetuated battle of
Obeliai pinewood, in which partisans of this district withstand powerful attack of soviet
occupants on 13 July 1945.
Bradesiai village is in the northern coats of Sartai lake, at Sartai Regional Park. When
approaching Bradesiai village, turn towards Zarasai, where at the right side of the road,
near Sartai Regional Park exist the only object of nature heritage, announced as nature
monument oak of Bradesiai. For convenience of visitors, a bridge was installed near
Bradesiai oak and in order to find it easily, directing arrow was built near the road. This tree
is of impressive measurements and forms. Diameter of the oak reaches 2 m 10 cm, height
of the tree is over 28 m. It is supposed that its age is about 700 years.
By travelling on imaginative road, coming to Zarasai, several kilometres from the
road you can visit wonderful place of the Assumption. 31 place of such kind was fixed in
Lithuania until now. One of them is en route, near Ilgio lake. Place of the Assumption is
often visited. On the coast of Ilgio lake new crosses often occur and the coast shall bloom
with the most beautiful flowers. Near place of the Assumption, even during period of
Independence, a wooden chapel was built, which reminds crown of the pope – a tiara.
Going towards Zarasai, we can turn towards Stelmužė. We are going by very narrow,
tortuous and mountainous road, which is often called “tongue of mother-in-law”. The village
is famous for its large Stelmužė oak. Its height is 23 m, diameter 3,5 m, extent 13 m near
the ground and is growing not less than 1500 years. 8-9 men can surround the trunk. Here
also stands wooden church of Stelmužė (built in1650, an architectural monument, folk
sculpture museum is equipped in it) with belfry of XVIII century, a park with mausoleum
(built at XVIII century, managers of the manor were buried). In the Cemetery near the oak
victims of the World War I were buried. Manor of Stelmužė remained. There is Stelmužė
lake at the west of the village and Lygumų stone stands to the west in the forest.
Zarasai town is situated in surrounded hilly place, near border with Latvia. The town
is surrounded by lakes: in southwest of the town is Zarasas, in the south – Zarasaitis, in
the southeast – Baltas and in the east - Griežtos lake. Zarasai town shall distinguish by
distinctive regular plan with net of radial – circular streets and one, in composition respect,
is especially emphasised by Sėliai square, into which all radial streets come into one. It
is the only town plan of such form in Lithuania between planned places of XIX century
examples of so named Russian towns. Year 1506 is officially supposed as the year of town’s
establishment.
Zarasai town is decorated with interesting Church of the Assumption, here also exist
churches of orthodox of All Saints and Zarasai old believers. In the centre of Zarasai,
turn towards Daugpilis and in the town we will pass through cast iron obelisk of 11,1 m,
built in 1845 by sculptor Peteris Šteinleleris, for indication of the road Kaunas-Daugpilis,
built in 1830–1836.
In 2011 big wheel was opened in the town. It is architectural building that has no
analogous in Lithuania, the architect of which is Š. Kiaunė. For those, who go by circle of
17 m height, panorama of Zarasas lake shall open. By going downstairs, we can travel by
road, which surrounds coast of Zarasas lake and indulge in landscape of water reservoir.
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Information for tourist:
PE Zarasai tourism information centre

Sėlių a. 22, Zarasai
Tel.:+370 385 37171, +370 682 40988
E-mail: poilsis@zarasai.lt, turizmas@zarasai.lt
www.zarasai.lt/tic/

When going outside Zarasai, soon we arrive to neighbouring Latvia. Passing through
small villages, we enter Daugpilis. By the way, main part of the town remains behind
river Dauguva as the route along the suburb of the town shall lead towards Latvian –
Byelorussian border. Daugpilis is the second largest Latvian city, that has over hundred
thousand of residents and history of which is calculated from 1275. In order to cognise
Daugpilis, you will need to walk through large square of the centre, where tourists can
visit Daugpilis Museum of history and art. It is advisable to remember place of slaughter
of Jewries at Pogulanskos forests and after 20 kilometres there is place of the first and real
Dinaburg castle. Here you can visit museum of Latgalė region’s history, where sketch of
the first Dinaburg castle is being exposed. Especial place of the town is Daugpilis fortress,
which became a symbol of Daugpilis town. Here art centre of worldwide known artist
Mark Rotk was established, where his original works are being exposed. Four churches
and Orthodox Churches, situated in Lapkričio street, are attributable to the list of places
to be visited. And in front of this “saint square” and straight behind the bridge Daugpilis
prison exists and it is jokingly called “White swan”.

Information for tourist:
Daugpilis tourism information centre
Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401
Tel. +371 654 22818
E-mail: info@visitdaugavpils.lv
www.visitdaugavpils.lv

When going out from Daugpilis, we go to frontier zone - Silenė. Before Byelorussian
village - Urbanai, we cross state border of Belarus Republic and go towards Breslauja.
Breslauja is a very old town, the name of which derived from the name of Polockas duke
and the first written knowledge reach even 1065 years. From XIV century, this place
belonged to the Great Duchy of Lithuania and it was ruled by the Great Duke Gediminas,
later his son Jaunutis. The distance between Breslauja and Minsk is 240 km, and to Vitebsk
- 220 km. This holiday town is on Pilies hill, among lakes, which are very liked by many
holidaymakers. Also tourists are attracted by town’s architecture: in 1824 Church of Birth
of Virgin Maria and church of the Assumption were built, at the end of XIX century – at
the beginning of XX century mill and other saved monuments.
Breslauja is near the road; if you do not wish to visit it, turn to the left and go towards
Opsa town. According to data of 2000, 770 residents lived in Opsa. The town can be
interesting for the tourist by its Church of St. John Baptist, built at the beginning of XX
century, and residence – manor house of an earl Feliksas Pliateris. During the period of
1903-190, neoclassical palace was built here according to project of an architect Telešinskis.
Economy buildings and Landscape Park of landscape composition are also interesting, in
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which oak of 20 metres of height, the age of which is 200 years, is growing.
Behind Opsa we go through many settlements and villages, from which Vidžiai ir
Kazėnai distinguish.
Vidžiai is a settlement of town type, being in Breslauja district and, according to data of
2010, has 108 thousand of population. Many historians think that Vidžiai was established
in 1481. From XV century it belonged to the Great Duchy of Lithuania and after division of
both nations republic entered into composition of Russian empire. The settlement meets
its guests with Church of Virgin’s Maria Birth, which is one of the highest in Belarus. Its
towers are of 59 metres height. This temple, having elements of romantic and gothic style,
was built in 1914. In its walls two cannon-shots of the World War I are bricked. Without
church, here you can view church of old believers of the Assumption, which was built in
modern style from red bricks and water mill of the end of XIX century.
Kazėnai is also a settlement of Breslauja district, in which 590 yards were in 1995. For
the first time it was mentioned in written chronicles in 1563. Church of St. Trinity was
built in this settlement at the end of XIX century.
Kurapolė is an administrative centre of Pastoviai district, agro-town, in which
about 320 people reside. 3500 hectares of agricultural landed property is in agricultural
cooperative of Kurapolė.

Pastovys

4

3 2

1
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Touristic objects of Pastoviai district of Belarus Republic that are recommended to
visit and that are related to heritage of Counts Tyzenhauz family:

1

Manor House, Sovietskaja str., Pastovys

2

Town square, Lenino a., Pastovys

3

Pastoviai Regional Museum, Lenino a. 11/2, Pastovys

4

Church of St. Antanas Paduvietis, Gagarino str., Pastovys

5

Catholic Church of St. Tadas, Pastovių rajonas, Lučajų k.

6

Manor House in Voropajevas town, Voropajevas, Pastoviai district

Pastovys is the centre of the district that has long state border with Lithuania. There
are 115 lakes, 16 water reservoirs, 86 rivers and streams, 12 historical parks, 28 reserves
and nature monuments, 97 archaeological , historical and culture monuments in this
beautiful district. One of the largest events of this district is folk music festival “Skamba
cimbolai ir armonika”, which was organised for the first time in 1992 and in 1996 became
an international one.
Pastovys, one of the most beautiful towns of Belarus, has about twenty thousand
residents. Distance from this town to Vilnius is 140 km, to Minsk —165 km, to Vitebsk240 km. Miadelka river flows through Pastoviai.
Tyzenhauz family are related with Pastoviai, which was mentioned in written chronicles
for the first time in 1409, from 1722, when Pastoviai Manor House, as dowry of wife Ona
Beganska, passed to Benediktas Tyzenhauzas, the owner of Skapiškis ir Mirabelio Manors.
After death of Benediktas, Pastoviai was divided by his three sons, but one of them, Antanas
Tyzenhauzas, purchased parts of his brothers and became the only owner. It has great
significance to development of Pastoviai: until that time only wooden buildings were there
and A. Tyzenhauzas anew formed totally different town by converting it into economical
– cultural centre. Here factories of paper, flax cloths and leather belts occurred. In 1760,
construction of classicistic manor house ensemble was started and it lasted up to 1830.
After A. Tyznhauzas retired from state position, his theatre school troupe and orchestra,
established in Gardinas, were removed namely to Pastoviai. When childless Antanas
Tyzenhauzas has died, Pastovys passed to the daughter Sofija Chominska of his brother
Kazimieras, and after his death to the son Ignotas Tyzenhauzas (1760-1822) of his brother
Mykolas, who built a residence in Rokiškis and spent much of his time there. From 1814,
Konstantinas (1786-1853), worldwide known ornithologist, son of Ignotas, stayed here.
At the first decade of XIX, he reconstructed Manor House, where he established museum
of ornithology and gallery of paintings. According to Byelorussian historians, works of
Leonardo da Vinči, P. Rubenso, A. Diurerio, P. Breigelio and of other famous painters were
in Pastoviai Manor House.
After death of Konstantinas, Pastoviai was inherited by his son Reinoldas (1830-1880),
who wrote many philosophic works and established school of orchestra and choir. After
death of Reinoldas, his sister Marija Pšezdzieckienė (1827-1890) became the owner, who
built church of St. Antanas Paduvietis and donated 5000 golden rubbles for reconstruction of
burned Orthodox Church. After death of Marija, Pastoviai passed to her son Konstantinas
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(1846-1896), after his death to the son of Konstantinas, also Konstantinas (1879-1966).
At the beginning of XX century, practise school of cavalry officers were established in
Pastoviai; Pšezdzieckiai built a hunting castle for it where over one hundred rooms as well
as barracks, stable, menagerie and dog houses were.
Firstly during excursion we invite to visit perfect classicistic

1. Manor House
Manor House, the beginner of construction of which was Antanas Tyzenhauzas. It was
started in 1760 in the place of an old manor house. Construction with breaks lasted even
until XIX century, until palace got its modern shape. Scenery park of 10 ha was at northern
and eastern part.
Currently Pastovių Manor House is supposed to be as one of masterpieces from
classicism era in its region. During soviet times they belonged to hospital, under concern
of its manager Vladimiras Čekavyj, reconstruction of buildings was started and historical
material was collected. Expositions have been opened already. Tourists are interested in
beautifully arranged park, in which memorial of counts are perpetuated.

Information for tourist:

Information for tourist: http://vk.com/pastauski_muzej
Entrance ticket price 5 000, excursion 35 000 Byelorussian rubbles.

2. Town square
During period of 1760-1780, under order of Antanas Tyzenhauzas, market square was
formed, which was designed by Italian Džiuzepė Sakko. Market building was built in its
centre, in which 26 small stalls were located under one roof and around the square stone
buildings of public purpose and residential houses were built (4 buildings at the western
part of the square and 4 residential houses at the northern part of the square remained until
nowadays). Former inn remained at the western part of the square, where now landscape
museum and drugstore is established, is supposed to be the oldest in Belarus. Currently
in the square, named under name of Leninas, stands a monument for Leninas. Here also
soviet soldiers, who died, when emancipated the country from Hitler occupants, lie.

3. Pastoviai museum
Lenino str. 11/2, Pastovys
211840, Baltarusija
Tel. +375 255 21796
http://vk.com/pastauski_muzej

The museum is working every day, except Monday.
II–V 10.00 a.m. – 6.00 p.m.;
VI–VII 11.00 a.m – 6.00 p.m.;
Lunch break: 2.00 p.m. – 3.00 p.m.

Pastoviai museum was established in 1974. Area of expositions is 175 m² and more
than 7000 exhibits were collected in the funds of the museum. In the hall of the first
floor Byelorussian nature (herbariums, collections of insects, jackstraws of animals) and
expositions of archaeological diggings are stored. On other floors of the museum there is
and exposition of history and ethnography (especially interesting treasure of Netherland
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thalers, dated about XVII century). In the collection of the World War II one can find
documents, photos that confirm activity of partisans in Pastoviai disrtrict, minethrower,
its mines and telegraph apparatus. Ethnographic exposition and especially ancient inferior
of the house of peasant attracted great attention.

4. Church of St. Antanas Paduvietis
In the central part of the town, in peninsula of Miadelka river, there is neo-gothic
church of St. Antanas Paduvietis. It was built under concern of Counts Pšezdzieckiai in
1898-1904. A tower of 43 metres of high dominates in the temple, designed by architect
Artūras Goibelis. This tower is at the front façade. It was very damaged during the World
War I and rebuilt about 1920. In 1959, industrial company was established in this Catholic
Church. In 1989 the church was returned to congregation. This church together with house
of Tyzenhauz family is supposed to be a visit card of Pastoviai.
Other places to be visited in Pastoviai:
• Old water mill, (Raudonosios armijos str.), a monument of late classicism architecture
(end of XVIII century – beginning of XIX century). From 1998, Pastoviai trade palace
“The old mill” operates in it. Here visitors can familiarise with creation of local folk
masters;
• Orthodox Church of St. Nikolaj, built in 1894, in the place of burned wooden temple.
This building is decorated with high towers, emphasises by features that are typical to
architecture of church;
• Touristic residence of Jack Frost Ziuzė. Near the city, in the forest, a residence of Jack
Frist with a path decorated with tree sculptures is equipped. This place is especially
popular in winter, when tourists not only from all Belarus but also from foreign
countries come here. Original and vivacious program attracts with Byelorussian salt
and fun.

Information for tourist:

Pastoviai tourism service centre
Nabieriežnaja str. 5A, Pastovys
Tel. +375 297 222 777
E-mail: egor@ctu.be

Lučajus, village of Pastoviai district is waiting for tourists, who are interested in
Tyzenhauz family. Although number or residents in this village does not reach 300, all go
there in order to see famous

5. Cathoclic Church of St. Tadas
Count Konstantinas Tyzenhauzas and Valerija Vankovičiūtė married here. Lučajus was
mentioned in written chronicles for the first time in 1542. “Golden age” of this village is
related to well-known family of Dukes Oginskiai, which purchased the manor in 1731.
Namely Elžbieta Oginskaitė -Puzinienė started the construction of the church in 1766. The
construction lasted 10 years and it was completed by Tadas, brother of Elžbieta. This temple
is unique as it belongs to transition period of styles: although there are many elements of
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baroque but also features of new classicistic style can be clearly seen. The author of the
building’s design is supposed to be an architect Karlo Spampani. Great choice of religious
souvenirs is in the church.
Close to Lučajai there is a complex “Lakštingalų slėnis”, where one can see outdoor
zoological garden with various birds and animals and to eat deliciously at local café.

6. Manor House in Voropajev town
(now hospital, former house of manor’s manager)
Gate, fragments of park’s plants, place of former mill remained at Vorapajev manor
house. Knowledge about Voropajev reaches end of 18 century – beginning of 19 century.
The Manor House belonged to Counts Tyzenhauz family, and later it was inherited by
Counts Pšezdzieckiai. Konstantinas Pšezdzieckis presented this Manor House to his son
Konstantinas. He was the last owner of the Manor House. Manor House did not remain. A
town close to Lithuanian – Byelorussian border.
Tourists are interested in Kamajai town, in which exceptional church of St. Jonas Baptist
exists. It was built in 1603 – 1606 (reconstructed in 1861). It is a monument of renaissance
architecture.
Those, who want to widely familiarise with historical and cultural heritage of Counts
Tyzenhauz family, may travel on other route “Pastovys- Minskas- Žaludkas-Gardinas”.
Distance from Pastoviai to Minsk is 165 kilometres

Minsk
We arrive to Minsk, which was mentioned in written chronicles for the first time in
1067. From XIV century, during various periods, the town belonged to Lithuania and
Poland, Russian empire and in 1918 it became a capital of Belarus, which announced its
independence. Minsk was very destroyed during World War II, that’s why it looks very
modern. Over 1,8 million of residents live in Minsk. One word, with which Minsk has
never been associated, is “old town”. No narrow cobbly streets with cosy cafes, planted with
marigolds, prominent renaissance residences of noblemen, buildings of craftsmen guild
redolent of wax… It’s the town “phoenix”, not once raised from ashes in the full sense of
the word and its architecture reflects it.
It is recommended to visit two objects related to Tyzenhauz family:
• Museum of theatre and musical culture history, as Tyzenhauz family deservedly is
considered as conservators and supporters of art branches;
• “Vankovičiai house” (as it is known, Valerija Vankovičiūtė was married to count
Konstantinas Tyzenhauz). Vankovičiai family is famous for its painters.
We offer to visit one of the most beautiful buildings of XVII century – Minsk opera
and ballet theatre, here many people from Lithuania arrive. The highest building of the
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town also attracts – Byelorussian national library that reminds forms of diamonds and
having impressive survey field. Books wrote by and printed by Counts Tyzenhauz family
are stored in the library as well literature about this family was published.
Other places to be visited in Minsk:
• Trojitskoyje Predmestyje (block of Saint Trinity);
• Independence Square;
• Minsk Zoological park;
• Church of Aleksandras Nevskis;
• Central Botanical garden;
• Island of tears, intended for memory of dead Byelorussian in Afghanistan.

Information for tourist:
Minsk tourism service centre

Moskovskaja str. 15 – 54, Minskas
Tel.: + 375 17 209 59 68, +375 33 631 45 80, +375 44 534 96 88

www.universum.by

The distance between Minsk and Gardinas is 247 km. On the way we will visit Žaludką,
being 85 km to Gardinas and which is famous in Belarus for its Flower festivals in August.
You will need to go on village roads while you will reach this town that has about one and a
half thousands of residents. It is mentioned for the first time in metrics of the Great Duchy
of Lithuania at XV century.
From 1700, Želudkas belonged to Kazimieras Franckevičius - Radiminskis, the
daughter Aleksandra of whom married to Mykolas Tyzenhauzoas. From that time this
place was governed by six generations of Tyzenhauz family. Antanas Tyzenhauzas also was
owner of Žaludko and especially Ignotas Tyzenhauzas, related to Rokiškis.
On 3 June 1786 Konstantinas Tyzenhauzas born here and spent his childhood. At
senility, Ignotas divided his lands to his adult sons. Žaludkas passed to Rudolfas, who lived
here constantly and was involved in economy activity as well as public activity. Rudolfas
was married to Ženevjeva Puslovska and had three daughters. Died on 17 March 1830
and left Žaludka for his daughter, Countess Hermancija Tyzenhauzaitė, who married to
leader of Warsaw province gentlemen, messenger of tsar, author of heraldic history, count
Severinas Uruskis. And so from 1843 Žaludkas passed to Uruskiai family.
Old Manor House of Tyzenhauz family. Main manor house of red bricks of an old
manor house of Tyzenhauz family, which has similarities to the building of manor house
brewery. By the fact, they are derelict as well as neighbouring former luxurious neobaroque palace of duke Svetapolkas – Četverinskis, designed by known architect Vladislas
Markoni and built in 1908.
Žaludko Church of the Assumption of Saint Virgin Maria. In 1854 on the initiative
of Severinas and Hermancija Uruskiai stone Church of the Assumption of Saint Virgin
Maria was built in Žaludko – an architectural monument of late classicism period. It
was built from granulated stone and bricks according to project of an architect Karlas
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Podčašinskis. The church is of rectangular form with half circular apsida. Ancestry of
Hermanicija was reburied under central altar from an old cellar. Here under one plate lie
Tyzenhauz, who lived at XVIII - Antanas, his brother Mykolas, their father and perhaps
grandparents and forefathers. Later, when in Drezdene died Rudlofas, a twelve year son of
Uruskiai, he was buried near grandparents. Under other panels chief Ignotas Tyzenhauzas
of Lithuanian guard, his son, colonel Rudolfas with wife Ženevjeva were buried. In 2007
commemorative plate was opened on the wall of the church. This plate was made from red
granite in Poland. It was designed for Byelorussian ornithology father, author of many
scientific works, Count Konstantinas Tyzenhauzas (1786 - 1853).

Gardinas
Gardinas – the fifth town of Belarus, having about 346,6 thousand of residents and is
situated in north-west part of the country, near Nemunas, close to border of Lithuania and
Poland. First written knowledge about Gardinas reaches year 1128. From 1376 it belonged
to Great Duke of Lithuania Vytautas.
At the second half of XVIII century, cultural – economic revival of Gardinas started.
Foreman of Gardinas Antanas Tyzenhauzas established many manufactures in the town,
opened theatre, school of medicine and from 1781 opened school of county’s nobility.
Count Antanas, controlled state property and manufacturing industry in his territory,
created model farm, built a palace with botanical garden in the suburb of Gorodnica and
many various factories, houses for employees and formed new street of Gardinas.
Interesting objects related to Tyzenhauz family:
• Gardinas Cathedral Of Jesuits, in which an obelisk, which perpetuated Antanas
Tyzenhauzas, is built. A monument from marble and bronze created in 1895-1900 by
a sculptor from Lvov Tomašo symbolise a disaster in the shape of a woman, who cries
because of death of Antanas. The pyramid is decorated by medallion portrait of the
count. Note on the monument announce “Count Antanas Tyzenhauzas (1733-1785),
elderman of Gardinas, treasurer of Manor House of GDL. Marija Tyzenhauzaitė from
Pšezdzieckiai built this monument implementing will of her father and brother.”
• Trade warehouse at Dzeržinskio street. Built at the end of XVIII of baroque style. Now
a restaurant operates here.
• Gardinas doll theatre, established in 1763 in the building, built by Antanas
Tyzenhauzas, as in continuation of Manor House of Tyzenhauz family, the left side of
which was connected by covered passage. During reforms of Tyzenhauz it was used
as a manege, in which they managed royal horses. In soviet times drama Theatre of
Gardinas County was in this house and from 1984 there was doll theatre.
• Old drug-store – museum. This building is in the main square of the town and
belongs to ensemble of Jesuit monastery of XVIII. In 1773, after liquidation of Jesuit
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Order, the drugstore was transferred to Gardinas medical academy, which was the
first higher school in Belarus. At that time famous French scientist – botanist, doctor
of medical sciences, professor Žanas Emanuelis Žiliberas worked at drugstore with his
students. During Soviet times, the drugstore was nationalised and named “State No.
3”. In this historical building the drugstore operated until 1950, later it was used as a
warehouse and even saloon of furniture. Drugstore equipment and furniture were
totally damaged. Year 1996 can be considered as the second revival of the drugstore,
when part of its former premises was rent and reconstructed scientific – industrial
cooperative “Biotest”. Now a museum operates in this ancient drugstore of Jesuits.
More information on: http://am.biotest.by/. Excursion (group up to 10 persons)
costs 40 000 Byelorussian rubbles.
Museum “History of Gorodnica” at Ožeško street No. 37 – one of houses, in which
foreign masters invited to manufactures by A. Tyzenhauzas. The house is considered
as the first example of typical Byelorussian building. Entrance ticket price - 7 000,
excursion - 25 000 Byelorussian rubbles.
National Archive of Belarus. Building of the archive (former manor house of viceadministrator), built in 1780 according to the project of Dž. Sakko. It is the building of
transitive period from baroque to classicism. Interesting documents about Tyzenhauz
family are stored here but access to them is restricted.
Old Park of Ž.E.Žilibero parkas. In 1770 Žiliberas established here one of the best
Botanical Gardens in Europe. In 1778 about 2000 species of plants grew here. Now
sculpture of Žiliberas himself meets visitors of the park.
Gardinas state museum of religion history, located in former Manor House of
Antanas Tyzenhauzas. More about museum - http://muzej.by/. Entrance ticket
price - 15 000 (10 000), excursion - 70 000 Byelorussian rubbles.

Also other remained buildings are related to the name of Tyzenhauz – manor house of
administrator (Gorkio str. No. 2/2; currently here is one of corps of medical university);
house of forest administration, designed by J. Mezeras and Dž. Sakko in baroque style
(currently architecture department of Gardinas town executive committee); Church
of Koloža, built at XII (entrance ticket price - 5 000 Byelorussian rubbles); remains of
“Vytautas castle” (entrance ticket price - 15 000, excursion - 90 000 Byelorussian rubbles);
New castle built at XVIII century (entrance ticket price - 12 000, excursion - 60 000
Byelorussian rubbles); museum of history – archaeology (more - http://museum-grodno.
by/); Tourism Homestead of Tarusičiai village, located in former dominion of Tyzenhauz
family.

Information for tourist:
Gardinas regional torusim service centre
Ožeško str. 22 (I floor), Gardinas
Tel.: +375 029 869 06 02

www.rct.grsu.by
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When going from Gardinas through a settlement Kamenyj Log, we cross border beside
Medininkai that is known from XIV century. Medininkai castle of XIII-XIV century
remained near Medininkai. The distance from Medininkai to Vilnius is 32 kilometres only.

Interesting facts about Tyzenhauz family
1. Antanas Tyzenhauzas – the most famous representative of Tyzenhauz family, treasurer
of GDL, foreman of Gardinas, manager of economy and royal manufactures. He
became a famous reformer of the republic of Both Nations. Being of 14 years old, he
had performances at school’s performance of Vilnius College theatre and later became
a founder of theatres himself.
2. Sofija Tyzenhauzaitė de Šuazel Gufjė –first Lithuanian woman, writer, who wrote in
French language. Her most famous book is “Reminescencijos”.
3. Sofija Tyzenhauzaitė-Šuazel-Gufjė was one of the most beautiful women of that
time, and two most powerful European men – emperors Aleksandras I and Napoleon
Bonopart did not resist for her charm. Sofija was tsar’s lady-in-waiting and her son (also
Aleksandras) – godson of Aleksandras I.
4. Konstantinas Tyzenhauzas was worldwide known ornithologist, who wrote a scientific
“Public ornithology” and collected large ornithological collection, which is one of the
oldest collections.
5. Works of Karavadžijo, Rembrandt, Rubens, Leonardo da Vinči, Tician, Breigelis,
Hamilton and other famous painters as well as musical instruments made by Grobličius,
Dankvort, Stradivarius and Chinese and Japan porcelain, old and rare books were in
the collections of Tyzenhauz family. They had large collections of guns and folk art...
Collection of jackstraws of birds collected by Konstantinas Tyzenhauzas, is one of the
oldest collections in Europe.
6. Reinoldas Tyzenhauzas – is an originator of navigation and the philosopher.
7. Marija-Tyzenhauzaitė-Pšezdzieckienė was well-known painter. She made album of
water colours where views of Lithuanian and Uždauguvio churches and monasteries
were painted. In 1888 this album was given to Roman Pope Leonas XIII as a gift.
8. Son-in-law of Fiodoras Ivanovičius Tyzenhauzas (representative of Petersburg branch
of Tyzenhauz family) of the Russian general Michail Kutuzov was a prototype of hero of
Andrejus Balkonskis in the novel of L. Tolstojus “War and Peace”.
9. Darja (Doli) Tyzenhauzaitė, daughter of Fiodoras Tyzenhauzas, was a close friend of
the poet A. Puškinas and became a prototype of the hero of Tatjana Larina in his poem
“Eugenijus Onieginas”.
10. Konstantinas Pšezdzieckis, owner of Rokiškis Manor House, translated song of
Antanas Baranauskas “Why my heart is aching” (“Ko gi skaudžia man širdelę”) and his
son Jonas Pšezdzieckis wrote a march for the orchestra, that was awarded with premium,
“White eagle” (“Baltas erelis”)...
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Leidinys parengtas ir išleistas Europos Sąjungos Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės
Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis, įgyvendinant
projektą Nr. LLB-1-003 „Turizmo abipus sienos Lietuvoje ir Baltarusijoje skatinimas, didinant
kultūrinio – istorinio paveldo prieinamumą bei patrauklumą Rokiškio ir Postavų rajonuose”.
Europos Sąjungą sudaro 27 valstybės narės, nusprendusios laipsniškai sujungti žinias, išteklius ir
ateitį. Per 50 metų plėtros valstybės narės sukūrė stabilumo, demokratijos ir tvarios pletros erdvę, be
to, išsaugojo kultūrų įvairovę, toleranciją ir asmens laisves.
Europos Sąjunga siekia dalintis šiais pasiekimais ir jų verte su šalimis ir gyventojais už jos ribų.
Europos kaimynysts ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo
per sieną programa 2007 - 2013 m. periodu pakeičia Baltijos jūros regiono INTERREG IIIB kaimynystės
programos Pietų prioriteto IIIA progamą. Programos bendras strateginis tikslas yra stiprinti Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regiono tcritoritorinę sanglaudą, užtikrinti aukšto lygio aplinkos
apsaugą, kelti ekonominę ir socialinę gerovę bei skatinti tarpkultūrinį dialogą ir kultūrinę įvairovę.
Programoje dalyvauja Latvijos Latgalos regionas, Lietuvos Panevėžio, Utenos, Vilniaus,Alytaus ir
Kauno apskritys ir Baltarusijos Vitebsko, Mogiliovo, Minsko ir Gardino sritys.
Programos bendroji valdymo institucija yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.
Programos interneto svetainė: www.enci-cbc.eu.
Už pateiktą informaciją yra visiškai atsakinga Rokiškio rajono savivaldybė ir ši informacija jokiu
būdu negali būti naudojama Europos Sąjungos nuomonei reikšti.
This publication is funded by Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation Programme
within the European Neighbourhood and Partnership Instrument, while implementing the project
„Stimulation of cross-border tourism in Lithuania and Belarus by improving the accessibility and
attractiveness of cultural-historical heritage in Rokiškis and Postavy regions” No. LLB-1-003.
The European Union is made up of 27 Member States who have decided to gradually link together
their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they
have built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural
diversity, tolerance and individual freedoms.
The European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and
peoples beyond its borders.
The Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument succeeds the Baltic Sea Region INTERREG IIIB
Neighbourhood Programme Priority South IIIA Programme for the period of 2007-2013. The overall
strategic goal of the programme is to enhance the cohesion of the Latvian, Lithuanian and Belarusian
border region, to secure a high level of environmental protection and to provide for economic and
social welfare as well as to promote intercultural dialogue and cultural diversity.
Latgale region in Latvia, Panevėžys, Utena, Vilnius, Alytus and Kaunas counties in Lithuania, as
well as Vitebsk, Mogilev, Minsk and Grodno oblasts take part in the Programme.
The Joint Managing Authority of the programme is the Ministry of the Interior of the Republic of
Lithuania. The web site of the programme is www.enpi-cbc.eu.
The contents of this publication are the sole responsibility of Rokiskis District Municipality
Administration and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.
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