
Alytus – šeštas pagal dydį Lietuvos miestas, įsikūręs greta Nemuno, kuris jį da-

lija į dvi dalis. Miestas savo istoriją skaičiuoja nuo XIV a. Manoma, jog Alytaus 

vardas kilęs iš piliakalnio papėdėje tekančio Alytupio upelio pavadinimo. XVI a. 

Alytui buvo suteikta Magdeburgo (savivaldos) teisė ir herbas – balta rožė rau-

doname fone, todėl Alytus dar vadinamas baltosios rožės miestu. Pirmojo pa-

saulinio karo metu Alytus tapo apskrities centru. Vėliau – didžiausiu apskrities 

miestu, regiono kultūros ir švietimo centru. Tarpukariu jam suteiktas kurorto 

statusas, kurį vėliau pakeitė kitas – pramonės centro. 

Šiandien Alytus vienas iš žaliausių miestų Lietuvoje. Jame puikiai laiką gali leisti 

visi, kas brangina praeitį, ir aktyvaus poilsio mėgėjai, kultūrinių renginių žino-

vai. Čia kiekvienas ras ką veikti ir kur praturtinti savo žinių bagažą.
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Alytaus piliakalnis, ant kurio XIV a. stovėjo medinė pilis, – šimtme-
čius menąs miesto įkūrimo liudininkas. Viena iš piliakalnio legen-
dų byloja apie meilę ir miesto vardo atsiradimą. Kadaise gyvenęs 
 kunigaikštis Alyta ir pamilęs vaidilutę Mirgrausėlę. Vietos pilį užpuolę 
priešai. Kovoje kritę daug karių, Alyta prasiveržęs iš apsupties,   pa-
slėpęs Mirgrausėlę, kad ši nepatektų į priešų vergiją, ir grįžęs į kovą 
žuvo.  Mirgrausėlė tai sužinojusi taip graudžiai verkusi, kad jos ašaros 
 upeliu pradėjusios tekėti į Nemuną. Upelį žyniai pavadinę Alytupiu, o 
greta įsikūrusį miestą – Alytumi. 
Šalia piliakalnio įrengta poilsio zona su pavėsinėmis, laužavietėmis, 
vaikų žaidimų aikštele, treniruokliais ir pasivaikščiojimo takais, ku-
riuos puošia medinės skulptūros.

Piliakalnio g., Alytus

Alytaus piliakalnis – čia miesto pradžiaTiltas rekordininkas

Žvilgsnis į Alytų

Aukščiausias šalyje Baltosios rožės pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas, 
Alytuje pastatytas 2015 m. ant išlikusių XIX a. buvusio geležinkelio 
tilto per Nemuną taurų, įrašytas į Lietuvos rekordų knygą. Jo aukš-
tis – 38,1 m, ilgis – 240 m. Šis tiltas – vienintelė vieta Lietuvoje, ku-
rioje metrais galima išmatuoti savo meilę. Ant jo yra šešios žymos 
kas 40.m, ties jomis įvardyta meilės pagal Aristotelio filosofiją rūšis. 
Įrodyti savo meilę mylimam ar artimam žmogui galima nunešant jį 
ant rankų iki tam tikros meilės rūšį žyminčios ribos. Tilto prieigose 
pastatyta plieno rožių širdelė meilės spynelėms kabinti. 

Dainų slėnis, Alytus 
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Alytaus kraštotyros muziejus įkurtas 1928 m. 
Modernios ir interaktyvios ekspozicijos išradingai 
pasakoja krašto istoriją. Čia galima pasisvečiuoti 
XX a. pr. dzūko kieme – užsukti į pirkią, tvartą, už-
mesti akį klėtin, pasiklausyti dzūkiškos šnektos ir 
– kas retai muziejuose būna – paliesti  eksponatus. 
Tada – išdidžiai nužingsniuoti 1915 m. Alytaus Vil-
niaus gatve, šmurkštelėti į karčemą ir pajusti to 
meto dvasią. Originaliai Alytaus istoriją pateikia 
ekspozicija „Gyvenimas abipus Nemuno“. Mu-
ziejuje rengiamos parodos, vyksta edukaciniai 
 užsiėmimai mokiniams ir suaugusiesiems.

Savanorių g. 6, Alytus
Tel. +370 315 51 990
alytausmuziejus.lt

Alytaus kraštotyros muziejus

Medinė sinagoga čia buvo pastatyta 1856 m. Toje pat vietoje arba 
šalia XIX a. pab. iškilo mūrinė. Per 1909 m. ir 1911 m. Alytų siaubu-
sius gaisrus sinagoga sudegė. Ji atstatyta (kitų nuomone, pastatyta 
naujai) 1911 m. pagal buvusios projektą. Šalia iškilo rabino namas. 
Sinagogos pastatą iš aplinkos išskiria jos fasadą puošiantis pagrin-
dinis judaizmo simbolis – plytų mūro Dovydo žvaigždė ir porinės 
nišelės su segmentinėmis sąramomis, kurios simbolizuoja Dešimties 
Dievo įsakymų plokštes. Per Antrąjį pasaulinį karą sinagoga nebuvo 
susprogdinta, tačiau subjaurota. Sovietmečiu pakeista jos paskirtis: 
pastatas pertvarkytas į druskos sandėlį. Po sinagogos restauracijos 
joje veikia Audiovizualiųjų menų centras: rengiami muzikos vakarai, 
keičiamose parodose eksponuojami iškilių menininkų darbai. Galima 
susipažinti su Alytaus žydų istorija. 

Kauno g. 9, Alytus
Tel. +370 315 49 927

Audiovizualiųjų menų centras (buvusi sinagoga)

Praeities Alytus
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Šaulių namai

Praeities Alytus

Namas su liūtukais 

Šis gyvenamasis namas taip vadinamas, nes laiptus į pastatą 
puošia liūtukų figūros. Namas pastatytas 1911 m. Tarpukariu 
jame gyveno vienas žymesnių Alytaus visuomenės veikėjų, 
advokatas Mendelis Bokšickis, čia gimė jo sūnus Saadia Baha-
tas, žinomas Izraelio menininkas. Prasidėjus Antrajam pasauli-
niam karui, M. Bokšickis su šeima pateko į Vilniaus getą. Dukrą 
Lilę išgelbėjo lietuviai, pavyko išsigelbėti ir sūnui. 1944–1953 m. 
šiame name buvo kalinami ir kankinami kovotojai už Lietuvos 
laisvę. Prie namo yra keturi atminimo akmenys (tai šaligatviuose 
ar gatvių grindiniuose įmontuojamos atminimo lentelės nacio-
nalsocializmo aukoms įamžinti), skirti Bokšickių šeimai.

Vilniaus g. 27, Alytus

Praeities Alytus

1938 m. baigti statyti modernūs, erdvūs Anta-
no Juozapavičiaus – pirmojo karininko, žuvusio 
nepriklausomybės kovose, – šaulių namai, va-
dinti kurhauzu (tuo metu Alytus turėjo miesto 
kurorto statusą). Pirmame aukšte buvo įrengta 
didelė salė su scena, vestibiulis, valgykla bei 
veranda. Čia įsikūrusiame restorane vakarais 
grojo džiazas. Tai buvo vienas geriausių ir pra-
bangiausių miesto restoranų. Antrame aukšte 
įsikūrė šaulių klubas, A. Juozapavičiui skirtas 
muziejus, rūsyje – mankštos salė. Sovietmečiu 
čia veikė kultūros namai. Lietuvai atkūrus nepri-
klausomybę pastatas grąžintas Alytaus šaulių 
rinktinei. Vasaromis terasoje, apsuptoje rožių, 
akį džiugina prieškarinis fontanas „Tulpė“.

S. Dariaus ir S. Girėno g. 10, Alytus
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Archeologijos muziejus įsikūręs XVI a. skliautuo-
tuose rūsiuose, jo erdvė suskirstyta į tris dalis. 
Pirmoji pristato akmens amžiaus radinius Lietu-
voje ir titnago reikšmę Pietų Lietuvoje, čia ras-
tus dirbinius iš šios gamtinės medžiagos. Antroji 
skirta geležies amžiui, jos akcentas – jotvingių 
genčių gyvenimas. Trečioji pasakoja Alytaus isto-
riją nuo jos ištakų iki XVI a., kai Dzūkijos sostinei 
suteiktos miesto teisės. Ekspozicijoje galima ap-
žiūrėti archeologų radinius iš Alytaus piliakalnio 
papėdės kapinyno ir Pirmojo Alytaus istorinės 
aikštės visai greta muziejaus. Istorikai mano, jog 
ji susiformavo XV a., Alytui suteiktoje savivaldos 
privilegijoje (1581 m. birželio 15 d.) nurodyta 
miestelėnams šioje aikštėje pasistatyti rotušę. 
Laikui bėgant rotušės neliko, o aikštės kontūrai 
ir vaizdas keitėsi.

Jiezno g. 2, Alytus
Tel. +370 607 81 776

Pirmoji gimnazija Alytuje buvo įkurta 1919 m., 
tačiau tuomet dar neturėjo savo pastato. 
1925 m. gimnazistai atvėrė šio pastato duris – jis 
pastatytas iš buvusių carinių kareivinių. Šiandien 
čia įsikūręs Kauno taikomosios dailės mokyklos 
Alytaus filialas. Mokykloje rengiami edukaciniai 
užsiėmimai, veikia mokinių darbų parduotuvėlė. 
Greta pastato įrengta originali vieno eksponato 
galerija.

S. Dariaus ir S. Girėno g. 27, Alytus

Archeologijos muziejusŽalioji gimnazija 
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Pastatytas 1929 m. (aut. A. Aleksandravičius). Tai 
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pagarbos ir atmini-
mo ženklas. Paminklui teko atlaikyti kelis gamtos 
ir istorijos išbandymus: 1934 m. skulptūra su-
byrėjo trenkus žaibui (atstatyta po trejų metų), 
o 6-ajame dešimtmetyje buvo nugriauta politi-
niais sumetimais. Šiandienis Laisvės angelas Aly-
tų papuošė 1991 m. Skulptorius J. Meškelevičius 
atkūrė skulptūrą, o skulptorius J. Blažaitis – pa-
minklo bareljefus. Greta paminklo yra seniausias 
Alytaus parkas – Miesto sodas, garsėjantis roza-
riumais ir senuoju fontanu, kuris savo forma pri-
mena saulutę, o visi nuo jo besidriekiantys take-
liai – tarsi saulės spinduliukai. Čia auga 55. rūšys 
skirtingų medžių ir krūmų. 

S. Dariaus ir S. Girėno g., Alytus

Laisvės angelo paminklas

Rezistencijos kovų atminimas

Memorialas „Nurimęs varpas“ (aut. S. Žirgulis). Tokių paminklų 
kaip šis retai pasitaiko – į jį galima įeiti. „Nurimęs varpas“ stovi 
Alytaus Kurorto parko skvere, jis skirtas politiniams kaliniams ir 
tremtiniams, Dainavos apygardos partizanams, taip pat 1941 m. 
birželio 22–28 d. Lietuvos kariuomenės sukilėliams pagerbti. 
2020 m. Senamiesčio skvere pastatytas paminklas Dainavos 
apygardos partizanams (aut. G. Jonkus) – tarsi iš žemės besi-
skleidžiantis atminimo pumpuras, kurio kompoziciją baigia sti-
lizuotas Jogailaičių kryžius ir puošia Vytis.

Alytus skulptūrose
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Voveraitės Alytuje

Anzelmo Matučio parko medžio skulptūros
Vaikų poeto Anzelmo Matučio parke žaismingai pabirę mediniai po-
eto kūrinių personažai. Skulptūras nuo 2012 m. dovanojo kas antri 
metai vykstančio tarptautinio medžio drožėjų simpoziumo, vadina-
mo vis kito poeto eilėraščių rinkinio pavadinimu, dalyviai. Kitapus 
gatvės yra poeto vardo muziejus. Jis įsikūręs name, kuriame gyveno 
A. Matutis. Išlikęs autentiško interjero darbo kambarys su  biblioteka, 
suvenyrais ir asmeniniais daiktais. Muziejuje moksleiviams ir šei-
moms siūlomos įvairios edukacinės programos, rengiamos vaikų kū-
rybos parodėlės. 

A. Matučio g., Alytus
Tel. +370 315 53 172
alytausmuziejus.lt/matutis

Ne vieną Alytaus parkų lankytoją priverčia nusišypsoti 
šėliojančios voveraitės. Jeigu nepavyksta jų pamatyti – 
mieste yra kelios šių žvėrelių bronzinės skulptūros.

Senamiesčio skvero voveraitė
Senamiesčio skvere, ant suoliuko prie knygų mainų 
namelio, išdidžiai įsitaisiusi tupi bronzinė voveraitė su 
knyga, kurioje parašyta „Knyga  – geras būdas pranokti 
vakarykštį save“. Paglosčius šį mielą žvėrelį atsiranda 
neapsakomas noras skaityti knygas.
Autorius M. Zavadskis. Alyvų takas, Alytus

Voveraitė Liusė
Skulptūra, skirta voveraitės Liusės atminimui. Tokiu var-
du buvo pavadinta tikra voverytė Jaunimo parko egly-
nėlyje. Ji atsiliepdavo į šį vardą, buvo labai drąsi, mielai 
imdavo riešutus žmogui iš rankų. Deja, 2020 m. vasarą 
Liusė žuvo. 
Autorius M. Zavadskis, idėjos iniciatoriai R. ir V.     Venciai, 
Rotušės a. 15, Alytus

Voveraitės Alsodra ir Sodriukas
„Laimę susikuriame patys“ – šie žodžiai puošia skulptū-
rą, vaizduojančią bendraujančius mamytę voverę Also-
drą ir voveriuką Sodriuką. Paglosčius skulptūrą pradeda 
pildytis voveriukų palinkėjimas „Dideli darbai prasideda 
nuo mažų“. Skulptūrą miestui padovanojo Alytaus „So-
dros“ darbuotojai. 
Autoriai: dailininkė I. Židonytė, skulptoriai A. Janušau-
skas ir J.Abdulskytė. Jotvingių g., Alytus

Alytus skulptūrose
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Profesionalūs sieninės tapybos meistrai įvairius 
Alytaus statinius puošia piešiniais. Tai originali 
gatvės galerija po atviru dangumi, suteikianti 
miestui daugiau spalvų ir žavesio. Kai kurie pie-
šiniai subtiliai ir jautriai pasakoja Alytaus istoriją. 
Norėdami pasigrožėti sienine tapyba Alytuje nu-
skenuokite šį QR kodą.

Sieninė tapyba Alytuje
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Įsikūręs Didžiojo Dailidės ežero krante. Kiekvienas aktyvaus 
laisvalaikio vandenyje mėgėjas galės mėgautis vandenlen-
čių tramplinų trasa. Pradedantiesiems – vandenlenčių mo-
kymai, vaikams – įvairios stovyklos. Poilsiautojų patogumui 
šalia nutiesti pėsčiųjų ir dviračių takai, yra paplūdimys, poil-
sio aikštelės su pavėsinėmis ir laužavietėmis, tinklinio, vaikų 
žaidimų aikštelės, lauko treniruokliai, valčių prieplauka su 
pontoniniu tiltu, gelbėtojų namelis.

Tel. +370 671 14 744
viviwake.com

Jeigu negalite gyventi be aštrių pojūčių, šiltuoju metų laiku 
būtinai išbandykite šuolį su virve nuo aukščiausio Lietuvoje 
pėsčiųjų ir dviratininkų tilto! Jo aukštis 38,1 m. Įspūdžių ne-
trūks – širdis ir kojos virpės dar prieš atsispiriant nuo tvirto 
pagrindo, o stačia galva nėrus į Nemuną ir pajutus laisvą 
kritimą kraują užplūs adrenalinas!

Tel. +370 670 15 913
ropejumping.eu

Šuoliai su virve

Alytus aktyviai

Vaizdingoje Nemuno pakrantėje įsikūrusiame parke galima 
pramogauti įvairaus sudėtingumo trasose medžiuose, pa-
simėgauti ypač ilgu skrydžiu per Nemuną, pasikrauti adre-
nalino laisvo kritimo sūpynėse, pasitikrinti taiklumą tire 
arba pabandyti aplenkti vėją pašėlusiuose kalneliuose, o 
nuostabiame miške – pajodinėti žirgais arba poniu, rengti 
fotosesijas. Naujausia parko pramoga – 18 duobučių mini 
golfas. Gamtos apsuptyje įrengtos įvairaus dydžio pavėsi-
nės, pobūvių ir konferencijų salės. Greta esantis „Dzūkijos 
dvaras“ kviečia ne tik pasivaišinti dzūkiškais patiekalais, bet 
ir apsistoti nakvynei.

Radžiūnų g. 33, Radžiūnų k., Alytaus sen., Alytaus r.
Tel. +370 671 80 500
tarzanija.lt

Nuotykių parkas „Tarzanija“ Vandenlenčių parkas „VIVI Wake“

Čia įsikūręs boulingas, trys virtualiosios realybės kambariai 
bei mėsainių restoranas su kampeliu vaikams. Tai puiki er-
dvė puikiai leisti laiką su draugais ar rengti įvairius vaka-
rėlius. 

Raudonkalnio g. 7, Alytus 
Tel. +370 677 50 320
burgerheaven.lt

Mini pramogų centras „Burger Heaven“
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„Pažintis su Alytumi“
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1. Senamiesčio skveras
Antrojo pasaulinio karo metu čia stovėję gyvenamieji, prekybininkų ir amatininkų 
namai buvo sugriauti. Po karo jie neatstatyti – suformuota aikštė. Dabar čia įrengtas 
fontanas, yra Dainavos apygardos partizanams skirtas paminklas, voveraitės skulptū-
ra, pavasariais pražysta sakuros.

Bažnyčios g. / Alyvų tak.

2. Šv. Angelų Sargų bažnyčia
Bažnyčia pastatyta 1830 m. Interjeras neobarokinis, todėl spalvingas ir puošnus. Šalia 
esančiose kapinėse palaidotas Antanas Juozapavičius, pirmasis karininkas, žuvęs ne-
priklausomybės kovose (1919 m.).

Savanorių g. 5

3. Alytaus kraštotyros muziejus
Alytaus kraštotyros muziejus įkurtas 1928 m. Modernios ir interaktyvios ekspozi-
cijos išradingai pasakoja krašto istoriją. Šiame muziejuje daugelį eksponatų galima 
liesti. 

Savanorių g. 6

4. Siuvėja su katinais
Profesionalūs sieninės tapybos meistrai įvairius Alytaus statinius puošia piešiniais. 
Vieną iš jų Ugniagesių g. papuošė A. Šimonio „Siuvėja su katinais“. Šioje gatvėje 
tarpukariu Alytuje veikė viena geriausių siuvyklų. Istorijos verpetuose keitėsi miesto 
planavimas, gatvių tinklas, neliko senųjų pastatų, tačiau pasakojimai ir prisiminimai 
niekur nedingo.

Ugniagesių g. 3

5. Rotušės aikštė 
1990 m. buvo pervadinta anksčiau čia buvusi trikampė aikštė, sovietmečiu vadinta 
Komjaunimo aikšte. Prieškariu šioje vietoje plytėjo Rinkos, vėliau – Turgaus aikštė, 
kurioje šurmuliuodavo turgus. Aikštėje dar išlikę keli to meto senieji pastatai.

Rotušės a.

6. Šaulių namai
1938 m. baigti statyti modernūs, erdvūs Antano Juozapavičiaus – pirmojo karinin-
ko, žuvusio nepriklausomybės kovose, – šaulių namai, vadinti kurhauzu (tuo metu 
Alytus turėjo miesto kurorto statusą). Vasaromis terasoje, apsuptoje rožių, veikia 
prieškarinis fontanas „Tulpė“.

S. Dariaus ir S. Girėno g. 10

7. Alytaus miesto sodas
Rožynais garsėjantis Miesto sodas suformuotas 1931 m. Jame yra 1936 m. įrengtas 
fontanas su baseinėliu, kuriame kadaise plaukiojo auksinės žuvelės ir žydėjo lelijos. 
Fontaną sumanyta įkurdinti parko centre, kad būtų tarsi saulutė, o visi nuo jo be-
sidriekiantys takeliai – nelyginant saulės spinduliukai. Miesto sode auga 55 medžių 
ir krūmų rūšys. 

S. Dariaus ir S. Girėno g.

8. Laisvės angelo paminklas
Pastatytas 1929 m. (aut. A. Aleksandravičius). Tai žuvusiųjų už Lietuvos nepriklauso-
mybę pagarbos ir atminimo ženklas. Paminklui teko atlaikyti kelis gamtos ir istorijos 
išbandymus: 1934 m. skulptūra subyrėjo trenkus žaibui (atstatyta po trejų metų), 
o 6-ajame deš. buvo nugriauta politiniais sumetimais. Šiandienis Laisvės angelas 
Alytų papuošė 1991 m. Jį atkūrė J. Meškelevičius.

S. Dariaus ir S. Girėno g.

9. Žalioji gimnazija 
1925 m. gimnazistai atvėrė šio pastato duris – jis pastatytas iš buvusių carinių ka-
reivinių. Šiandien čia įsikūręs Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas. 
Mokykloje rengiami edukaciniai užsiėmimai, veikia mokinių darbų parduotuvėlė. 
Greta įrengta originali vieno eksponato galerija.

S. Dariaus ir S. Girėno g. 27

10. Memorialas „Nurimęs varpas“ 
Tokių paminklų kaip šis reta – į jį galima įeiti. „Nurimęs varpas“ (aut. S. Žirgulis) 
stovi Kurorto parko skvere. Memorialas skirtas politiniams kaliniams ir tremtiniams, 
Dainavos apygardos partizanams, taip pat 1941 m. birželio 22–28 d. Lietuvos ka-
riuomenės sukilėliams pagerbti. Šiame skvere dar auga Atgimimo ąžuolas, priešais jį 
pastatytas medinis kryžius-koplytstulpis atminti Sausio 13-osios aukas.

S. Dariaus ir S. Girėno g.

11. Anzelmo Matučio parko medžio skulptūros
Vaikų poeto Anzelmo Matučio parke žaismingai pabirę mediniai poeto kūrinių per-
sonažai. Skulptūras nuo 2012 m. dovanojo kas antri metai vykstančio tarptautinio 
medžio drožėjų simpoziumo, vadinamo vis kito poeto eilėraščių rinkinio pavadini-
mu, dalyviai. Kitapus gatvės yra poeto vardo muziejus. 

A. Matučio g.

12. Audiovizualiųjų menų centras (buvusi sinagoga)
Medinė sinagoga čia buvo pastatyta 1856 m. Toje pat vietoje arba šalia XIX a. pab. 
iškilo mūrinė. Per 1909 m. ir 1911 m. Alytų siaubusius gaisrus sinagoga sudegė. Ji 
atstatyta (kitų nuomone, pastatyta naujai) 1911 m. pagal buvusios projektą. Šalia 
iškilo rabino namas. Per Antrąjį pasaulinį karą sinagoga nebuvo susprogdinta, tačiau 
subjaurota. Sovietmečiu pakeista jos paskirtis: pastatas pertvarkytas į druskos san-
dėlį. Po restauracijos sinagogoje veikia Audiovizualiųjų menų centras. 

Kauno g. 9

13. Namas su liūtukais 
Šis gyvenamasis namas taip vadinamas, nes laiptus į pastatą puošia liūtukų figū-
ros. Tarpukariu jame gyveno advokatas Mendelis Bokšickis. Prasidėjus Antrajam 
pasauliniam karui, M. Bokšickis su šeima pateko į Vilniaus getą. Dukrą Lilę išgelbėjo 
lietuviai, pavyko išsigelbėti ir sūnui. 1944–1953 m. šiame name buvo kalinami ir kan-
kinami kovotojai už Lietuvos laisvę. Prie namo yra keturi atminimo akmenys, skirti 
Bokšickių šeimai.

Vilniaus g. 27

14. Zimavičienės mūras
Tai vienas žymiausių tarpukario Alytaus namų ir pirmasis trijų aukštų namas tarpu-
kario Alytuje, pastatytas 1932 m. Įpusėjus statyboms mirė Kostas Zimavičius. To-
lesniais statybų reikalais rūpinosi Adelė Zimavičienė. Baigus darbus namas alytiškių 
buvo pramintas Zimavičienės mūru. Po metų visiškai įrengto namo patalpas savinin-
kė išnuomojo krautuvėms ir draugijoms.

Vilniaus g. 10

15. Skulptūra „Patrimpas“
Skulptūra (aut. J. Meškelevičius), vaizduojanti senovės baltų dievą Patrimpą, pa-
statyta 1994 m. Patrimpas su Patulu ir Perkūnu sudarė trejybę, vaizduojamą prūsų 
vėliavoje. 

Vilniaus g.
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Alytaus teritorijoje plyti 452 ha Vidzgirio miškas (1960 m. 388 ha 
paskelbta botaniniu draustiniu) – unikalus gamtos kampelis, lyg na-
tūralios gamtos sala pačiame mieste. Čia auga didžiausias vientisas 
skroblynas Lietuvoje, veši plačialapiai bei griovų ir šlaitų miškai, ąžuo-
lynai, maumedynas, didelę botaninę vertę turintys retieji augalai, 
gyvena saugomos varliagyvių ir vabzdžių rūšys. 2009 m. draustiniui 
suteiktas Europos saugomų teritorijų tinklo „Natura 2000“ statusas. 
Tiems, kurie domisi gamta ir mėgsta vaikštinėti, Vidzgirio botaninia-
me draustinyje įrengtas 9 km pažintinis gamtinis takas. Susipažinti su 
įspūdinga draustinio gamtos įvairove ar tiesiog pasivaikščioti galima 
ir naudojantis programėle #walk15. 

Pulko g., Alytus
GPS: 54.377705, 24.040220 (WGS)

Vidzgirio botaninio draustinio pažintinis takas

Keliauti dviračiu – sveika, paprasta ir tvaru. Atvy-
kus į Alytų visas patraukliausias lankytinas vietas 
galima pamatyti minant dviratį. Mieste driekiasi 
beveik 40 km dviračių ir pėsčiųjų takų. Didelė da-
lis – ant buvusio geležinkelio pylimo. Ši atkarpa 
įtraukta į dviračių maršrutą „Alytus–Varėna (Oli-
ta–Orany)“. Dviračių takai Alytuje driekiasi prie 
miesto ežerėlių, parkuose, panemunėje bei kito-
se vaizdingose vietose. Kad būtų paprasčiau pa-
žinti miestą dviračiu, nuskenuokite jau parengto 
maršruto QR kodą. 

Dviračių takai
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Alytaus Jaunimo parkas, įkurtas 1982 m., mėgs-
tamas ir lankomas alytiškių bei miesto svečių. 
Pasitinkantis margaspalviais gėlynais, jis yra it 
savita galerija po atviru dangumi. Gamtos ap-
suptyje besislepiančios metalo plastikos skulp-
tūros – ne vien meno kūriniai, jos pritaikytos ir 
aktyviam laisvalaikiui. Čia esama išskirtinių vai-
kų žaidimų, laisvalaikio ir ekstremalaus sporto 
(parkūro, riedlenčių, riedučių, dviračių kalnelių) 
aikštelių, galima paklysti meilės labirinte ir pa-
skaityti praeities meilės laiškų. Nepaisant parko 
pavadinimo, smagios veiklos čia randa bet kokio 
amžiaus žmonės.

Vilties g., Alytus
GPS: 54.403394, 24.031579 (WGS)

Jaunimo parkas
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Jame įrengta natūralios žolės dangos futbolo aikštė. Čia vyksta šalies 
ir tarptautinio lygio varžybos. Yra septyni bėgimo takai, kurių danga 
atitinka tarptautinius reikalavimus, lengvosios atletikos šuolių į aukštį 
bei tolį, kūjo ir disko metimo sektoriai, keturi gruntinės dangos teniso 
kortai su apšvietimu. Miesto stadione įkurtas sportinio bendrabučio 
tipo korpusas su 10 dviviečių kambarių, kuriuose vienu metu gali gy-
venti 20 žmonių.

Birutės g. 5, Alytus
Tel. +370 672 29 373

Alytaus stadionas

Alytus aktyviai

Alytaus sporto ir rekreacijos centras – daugiafunkcis pramogų ir 
sporto kompleksas, kuriame po vienu stogu telpa ir sporto salės, ir 
tarptautinius bei olimpinius reikalavimus atitinkantis 50 m ilgio aš-
tuonių takelių baseinas, modernios pirtys, sūkurinės vonios. Čia ren-
giamos įvairios tarptautinės plaukimo, penkiakovės, vandensvydžio 
varžybos, treniruojasi ne tik Alytaus, bet ir kitų šalių sportininkai, lan-
kosi miesto gyventojai ir svečiai. Kurį laiką šiame baseine treniravosi 
Lietuvos olimpinė čempionė Rūta Meilutytė.

Naujoji g. 52, Alytus
Tel. +370 672 31 352
baseinas.asrc.lt

Baseinas ir pirčių kompleksas
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Skrydžiai oro balionu

Alytumi galima pasigrožėti iš paukščio skrydžio pakilus oro 
balionu. Tai įspūdinga pramoga, suteiksianti galimybę nau-
jai pažvelgti į pačias gražiausias miesto vietas.

www.flywithme.lt
www.oro-balionas.lt

Nemunas, Alytų apglėbęs 16 km kilpa, vilnija po keturiais 
miesto tiltais ir leidžia gėrėtis nepakartojamu upės slėnio 
kraštovaizdžiu su išdidžiai dunksančiais piliakalniais, ato-
dangomis ir salomis.

Baidarėmis Nemunu
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1960 m. Alytuje atidarytas kino teatras – vienin-
telis išlikęs nuo gyvavimo pradžios. Jame turima 
skaitmeninė garso ir kino rodymo įranga leidžia 
filmus pristatyti nacionalinių, respublikinių ir pa-
saulinių premjerų dienomis. 
Kino salėje yra 170 vietų.

Sporto g. 2, Alytus
Tel. +370 315 76 229
kinasdainava.lt

Kino teatras „Dainava“

Alytaus kultūrinis gyvenimas

Miesto teatras – vienintelis profesionalus dra-
mos teatras Pietų Lietuvoje. Čia ne tik statomi ir 
rodomi alytiškių teatro spektakliai vaikams, jau-
nimui, suaugusiesiems, vyksta koncertai ir kiti 
renginiai, bet ir organizuojami festivaliai. Teatras 
garsėja aukšto lygio renginiais ir išskirtiniais pro-
jektais. Vienas jų – tarptautinis teatrų festivalis 
COM•MEDIA. 

Rotušės a. 2, Alytus
Tel. +370 315 73 858
alytausteatras.lt

Alytaus miesto teatras
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Bibliotekoje nuolat vyksta intensyvi ir įvairi kultūrinė veikla. Dažni 
ne tik literatūros vakarai, susitikimai, knygų pristatymai ir aptarimai, 
bet ir dailininkų, fotografų kūrybos parodos, kūrybiniai konkursai, 
 kie  kvienais poriniais metais organizuojami trumposios prozos skai-
tymai „Imbiero vakarai“. Bibliotekos patalpose įrengta memorialinė 
ekspozicija – Jurgio Kunčino kambarys.

Seirijų g. 2, Alytus
Tel. +370 315 32 446
alytus.mvb.lt

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

Alytaus kultūrinis gyvenimas

Kultūros centras – vieta, kurioje nuolat verda 
kultūrinis gyvenimas. Puoselėjama etnokul-
tūra, vyksta edukacijos, kūrybinius polinkius 
ugdančios neprofesionalaus meno veiklos, eks-
perimentinio bei klasikinio meno pasirodymai, 
rengiamos tiek mėgėjiškos, tiek profesionalios 
personalinės arba kolektyvinės vaizduojamojo 
meno parodos.

Pramonės g. 1A, Alytus
Tel. +370 659 869 79
www.alytuskc.lt

Alytaus kultūros centras


