
Kviečiame aplankyti ir pažinti Nevarėnų krašto 

apylinkes, pasivaikščioti Nevarėnų miestelio 

gatvėmis,  išgirsti istorijas apie žymiausias vietos 

istorines asmenybes, buvusius dvarus, pamatyti 

kultūrinį paveldą bei užkopti ant Paunšvystės 

alkakalnio ir pajusti protėvių dvasią! 

 

Daugiau informacijos galima rasti internete: 

https://nevarenuistorija.wixsite.com 

Dėl ekskursijų kreiptis į istorijos mokytoją Neringą 

Račkauskienę tel. nr. 862310401 

 

Pagal tarptautinį Erasmus+ projektą „Išnykusių vietų 

(objektų) iškojimas“ paruošė: istorijos mokytoja Neringa 

Račkauskienė, projekto koordinatorė Indrė Kuprijanovienė 

 

 

 

Ekskursijos po Nevarėnų kraštą: 

Paunšvystės alkakalnio 

paslaptys  

   Pasivaikščiosite alkakalnio 

mitologiniais takeliais, 

susipažinsite su priešistorinius 

laikus menančiais ritualiniais akmenimis, užkopsite 

į aukščiausią kalno vietą ir išgirsite legendą apie 

šaltinėlyje pradingusią gyvenvietę. 

 

Tučiai – Žemaitijos kertelė 

     Svečiuosimės Tučiuose gyvenančios kaimo 

metraštininkės, 

kraštotyrininkės Elenos 

Mažeikienės ir jos dukros 

Janinos Jankauskienės  

etnografinėje sodyboje – 

muziejuje. Susipažinsite su 

lietuvių protėvių buitimi, rakandais ir senaisiais 

amatais. Taip pat apsilankysite legendomis 

apipintame koplytėlių parke – kapinaitėse.  

Kultūrinis paveldas Nevarėnų seniūnijoje 

          Aplankysite Šv. apaštalo   Baltramiejaus bažnyčią 

Nerimdaičiuose, Juozapavo dvaro 

parką ir jame esančią cerkvę, Švč. 

Mergelės Marijos bažnyčią 

Mitkaičiuose ir Nukryžiuotojo 

Jėzaus bažnyčią Nevarėnuose. 

Susipažinsite su svarbiausiomis šių 

objektų kultūros vertybėmis. 

    

 

                

 

Teminės Nevarėnų 

miestelio ir seniūnijos 

ekskursijos 
  

 

 

 

https://nevarenuistorija.wixsite.com/


 

Teminės Nevarėnų miestelio ekskursijos: 

1. Žydų gyvenimo pėdsakai tarpukario 

Nevarėnuose 

          Ekskursijos metu susipažinsite su Nevarėnų 

miestelyje XX a. pab. – XX a. vid. gyvenusia žydų 

bendruomene. Sužinosite, kokia veikla jie užsiėmė, 

kokias tradicijas ir 

papročius puoselėjo.  

Galimi edukaciniai 

užsiėmimai:  

„Akmuo – žydų 

atminimo simbolis“. 

„Žydų paveldas: 

tradiciniai šokiai“. 

 

2. Juozapas Piekarskis – žymiausia 

tarpukario Nevarėnų miestelio asmenybė  

           Išgirsite žymiausios tarpukario Nevarėnų 

miestelio asmenybės provizoriaus Juozapo 

Piekarskio gyvenimo istoriją, apie jo nuveiktus 

darbus, aktyvią visuomeninę veiklą gyvenime ir 

miestelyje. Susipažinsite su pirmosios vaistinės 

įkūrimo vieta. 

 
Edukacinis užsiėmimas - „Arbata – žalioji gamtos 

vaistinėlė“. 

 

3. Nevarėnų miestelio mokyklos istorijos 

kelias: nuo špitolės iki šiuolaikinės 

mokyklos 

 

Susipažinsite su Nevarėnų mokyklos istorija 

nuo 19 a. pr. iki šių dienų. Aplankysite špitolę, 

„Paulauskų“ mokyklėlę, dabartinę mokyklą ir 

edukacinį kaimą „Kėims kitap“. Turėsite galimybę 

dalyvauti „gyvoje“ pamokoje mokyklos muziejuje 

ar kūrybiniame užsiėmime edukaciniame kaime.  

Edukaciniai užsiėmimai:  

„Gyvoji“ pamoka mokyklos muziejuje. 

Kūrybiškumo pamoka kaime. 

4. Nevarėnų miestelis: nuo legendos  

iki XVI a. 

Susipažinsite su Nevarėnų miestelio įkūrimo 

legenda, sužinosite, kada ir kur pirmą kartą 

paminėtas šis miestelis. Aplankysite skulptūrų 

parką „Legenda“ ir pamatysite miestelio bažnyčioje 

miestelio įkūrimo legendą vaizduojantį paveikslą 

„Neva ir Rėna“.  

Edukacinis 

užsiėmimas  - „Atrask 

legenda apipintą 

Nevarėnų miestelį“. 

 

 

5. Nevarėnų miestelio tarpukario 

gyvenimas ir kasdienybė 

Nusikelsite į  pirmosios Lietuvos Nepriklausomybės 

laikotarpį Nevarėnų miestelyje.  Išgirsite apie to 

laikmečio žymiausias miestelio asmenybes, 

pirmąsias įstaigas ir kasdienį žmonių gyvenimą.  

Edukacinis užsiėmimas - „Kūrybinėse dirbtuvėlės: 

pasigaminti žvakelę iš vaško“. 

 

6. Kultūrinis Nevarėnų miestelio 

gyvenimas: nuo XX a. pr. iki dabar  

 

          Susipažinsite su pirmosiomis kultūrinio 

gyvenimo užuomazgomis Nevarėnų miestelyje. 

Išgirsite, kada ir kur įvyko pirmieji spektakliai, kur 

atsirado knygynėlis, pirmosios bibliotekos ir kur 

stovėjo pirmieji kultūros namai.  

Kūrybinės užduotys miestelio dabartiniame 

kultūros centre ir bibliotekoje. 

7. Nevarėnai 

Motiejaus Valančiaus 

laikais  

Pažinsite Nevarėnų 

miestelį spaudos draudimo 

laikotarpiu, išgirsite apie vyskupo Motiejaus 

Valančiaus veiklos atspindžius Nevarėnuose, 

knygnešių veiklą, lietuviškos spaudos platinimą, 

slaptųjų mokyklų kūrimą ir pamatysite vienintelį 

Lietuvoje esantį Blaivybei skirtą 1858 metais statytą 

paminklą „Kauno gubernijoj arielkos nebgers“. 



 


