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Miroslavo apylinkės Alytaus krašte žymios didinga 
jotvingiška praeitimi. Gilioje senovėje šiose vietose gyveno 
bebaimės, karingos jotvingių gentys. Jų buvimą liudija iki 
mūsų dienų išlikę vietovardžiai, piliakalniai ir pilkapynai. Tai 
patvirtina ir archeologiniai tyrinėjimai.

Miroslavas rašytiniuose šaltiniuose aktyviau minėti pra-
dedamas XVII a. 1744-aisiais įkuriama Miroslavo parapija, šie 
metai ir laikomi miestelio įkūrimo data. 

Miestelis išaugo prie prekybos kelių ir kuriamos parapijos. 
Iš pradžių jo naujakuriams jokių mokesčių visai nereikėjo 
mokėti, nuo to ir kilo pavadinimas Slabada (rusų kalbos žodis 
„свобода“, reiškęs laisvę). Vėliau miestelis pateko Bendrių 
dvaro savininko Miroslavskio nuosavybėn, pono valia imtas 
vadinti Miroslavu.

XIX a. viduryje Miroslave veikė apylinkėse garsi smuklė. Ją 
pastatė Bendrių dvaro savininkas. Dvare buvo daromas 
alus, varoma degtinė, o smuklėje visa tai parduodama. Šioje 
iš pradžių buvo „kašarai“ – dvaro bernų bendrabutis. Vėliau 
tai buvo vieta, kurioje lankytojams sekmadieniais, o kartais ir 
šiokiadieniais grieždavo trys smuikininkai.

2004 m. Miroslavui suteiktas herbas – mėlyname lauke 
sidabrinė kylanti koplyčia su auksiniu kryžiumi stogo viršuje ir 
auksiniu varpu arkoje. Tai Miroslavo simbolis – buvęs aukų 
kalnas Olakalnis su koplyčia. 

Šiandien Miroslavas yra seniūnijos, žavinčios turistus 
praeitimi ir gamtos grožiu, centras. Čia tyvuliuoja poilsiui 
tinkami Atesio, Luksnėnų, Metelio ir Obelijos ežerai, įkurtas 
Balkasodžio botaninis draustinis, dalis seniūnijos priklauso 
Metelių regioniniam parkui. Į daugelį lankytinų objektų veda 
kelio ženklai, prie objektų pastatyti informaciniai stendai.

Miroslavas. Vieta, 
alsuojanti jotvingių dvasia 
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INFORMACIJA

MAITINIMAS

Miroslavo seniūnija, Dainavos g. 7, Miroslavas, Alytaus r., 
tel.: +370 315 66 468, +370 656 22 904

Alytaus r. savivaldybės kultūros centro Miroslavo skyrius, 
Dainavos g. 7, Miroslavas, Alytaus r., tel. +370 608 91 780

Miroslavo gimnazija, Vienuolyno g. 16, Miroslavas,
Alytaus r., tel. +370 315 29 331, www.miroslavas.alytus.lm.lt

Miroslavo paštas, Dainavos g. 7, Miroslavas, Alytaus r., 
tel. +370 700 55 400

Miroslavo ambulatorija, vaistinė, Vilties g. 3, Miroslavas, 
Alytaus r., tel. +370 315 66 394

Miroslavo ugniagesių komanda, A. Žmuidzinavičiaus g. 8, 
Miroslavas, Alytaus r., tel. +370 315 66 331

Kavinė „Riba“ (KK 132 Alytus–Lazdijai, 16 km nuo Alytaus)
Paplentės g. 158A, Mankūnų k., Miroslavo sen., Alytaus r., 
tel. +370 677 77 017. Darbo laikas: I–VII 10.00–22.00

„Gintaro užeiga“ (tradicinių dzūkiškų bandų pristatymas 
į namus, išsinešimas, susitarus galima skanauti vietoje)
Vilties g. 7, Tolkūnų k., Miroslavo sen., Alytaus r., 
tel. užsakymams +370 615 73 006

„Liepų krantas“
Ežero g. 2, Seimeniškių k., Miroslavo sen., Alytaus r.,
tel. +370 678 45 166

Kaimo  turizmo sodyba „Vila Adrija“ 
Nemuno g. 12, Tolkūnų k., Miroslavo sen., Alytaus r., 
tel. +370 608 60 770

Nakvynė Miroslave
Dainavos g. 7, Miroslavas, Alytaus r.,
tel. +370 600 28 262

Miroslavo Švč. Trejybės parapijos nakvynės namai
Vienuolyno g. 2A, Miroslavas, Alytaus r.,
tel.: +370 315 66 399, +370 687 56 093
www.miroslavoparapija.lt
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LANKYTINOS VIETOS
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• Miroslavo Švč. Trejybės 
bažnyčia. Miroslavo parapija 
įkurta 1744 m. 1763 m. Miroslave 
buvo pastatyta medinė ba-
žnyčia ir marijonų vienuolynas. 
1835 m. ji sudegė. Pastatyta lai-
kina, 1847 m. – nauja mūrinė ir 
vienuolyno rūmai. Marijonai įstei-
gė mokyklą. 1864 m. vienuolynas 
uždarytas, kunigas marijonas 
Vincentas Grincevičius už išei-
nančiųjų į 1863 m. sukilimą 
prisaikdinimą ištremtas į Sibirą. 
1914 m., Pirmojo pasaulinio karo 
metu, atsitraukdami Rusijos ka-
reiviai bažnyčią susprogdino. 1917 m. parengtas jos atsta-
tymo projektas, o darbai pradėti 1918 m. Bažnyčia baigta 
statyti 1929 m. Ji stovi miestelio centre, grakščių proporcijų, 
dvibokštė, vienos navos, halinė, lotyniško kryžiaus plano. 
Bažnyčioje yra penki orderinių formų altoriai.

Vienuolyno g. 2A, Miroslavas, Alytaus r., 
tel.: +370 687 56 093, +370 315 66 399,
 www.miroslavoparapija.lt
GPS: 54.331685, 23.895263 (WGS) 

• Balkasodžio koplyčia. 
Pastatyta apie 1887 m. buvusio 
dvaro kapinėse. Koplyčios 
viduje buvo altorius, langus 
puošė vitražai, ant sienų kabojo 
paveikslai, ant palangės stovėjo 
Švč. Mergelės Marijos statula. 
Grindys buvo iš juodojo ir baltojo 
metlacho plytelių. Po koplyčia 
įrengtas laidojimo rūsys su cilin-
driniais skliautais. Po Antrojo pa-
saulinio karo pastatas buvo ap-
leistas ir neprižiūrimas, vagiami 
koplyčios daiktai, niokojama, 
išplėšti laidojimo rūsiai. Galiausiai 
buvo taip įsidrąsinta, jog septintame parėjusio amžiaus de-
šimtmetyje mirusiųjų kūnai  žiemą buvo išmesti ant sniego. 
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• Paminklas (stoga-
s t u l p i s )  k n y g n e š i u i  
Kazimierui Stasiukynui 
(aut. V. Krušna) pastaty-
tas jo gimtuosiuose Per-
šėkininkuose.

Peršėkininkų k., Miros-
lavo sen., Alytaus r. 

G P S :  5 4 . 3 7 0 4 8 6 ,  
23.760888 (WGS)

INTERNETO PASLAUGOS

APGYVENDINIMAS

Alytaus r. sav. viešosios bibliotekos Miroslavo filialas, 
Vienuolyno g. 16, Miroslavas, Alytaus r., 
tel. +370 315 66 273. Darbo laikas: II–VI  9.30–18.00

Alytaus r. sav. viešosios bibliotekos Kumečių filialas, 
Dainavos g. 32, Kumečių k., Miroslavo sen.,  Alytaus r., 
tel. +370 315 64 631. Darbo laikas: II–VI  9.30–18.00

Alytaus r. sav. viešosios bibliotekos Parėčėnų filialas, 
Sodybų g. 66, Parėčėnų k., Miroslavo sen.,  Alytaus r., 
tel. +370 315 64 725. Darbo laikas: II–VI  12.00–16.00

Alytaus r. sav. viešosios bibliotekos Vankiškių filialas, 
Saulės g. 79A, Vankiškių k., Miroslavo sen., Alytaus r., 
tel. +370 315 63 287. Darbo laikas: II–VI  11.00–17.30

Paskutinę mėnesio darbo dieną lankytojai neaptarnaujami – 
švaros diena.

Kaimo turizmo sodyba „Atesys“
Ežero g. 15, Atesninkų k., Miroslavo sen., Alytaus r., 
tel.: +370 616 46 956, +370 611 54 200, 
www.atesys.lt
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• Kurnėnų mokyklos statinių kompleksas (mokykla ir vėjo 
jėgainė) pradėtas statyti 1934 m. Statyba vyko dvejus metus 
su pertraukomis. Beveik visos statybinės medžiagos (net 
langų stiklai) buvo gabenamos iš Čikagos (JAV). Pradžioje 
buvo vežamos į Niujorko uostą, iš jo plukdomos į Klaipėdą, 
vėliau geležinkeliu pasiekdavo Alytų, iš ten arkliais kinkytais 
vežimais – Kurnėnus. Tai vienintelė iš Amerikos atplukdyta 
Lietuvos mokykla. Greta buvo pastatyta ir vėjo jėgainė. 

Beveik visas mokyklos statybos išlaidas (skyrė 160 tūkst. 
litų) finansavo po studijų JAV apsigyvenęs kurnėniškis 
Laurynas Radziukynas. Pirmasis skambutis čia nuskambėjo 
1936 m. Mokyklos bokštelį papuošė Vytis (autorius Vytautas 
Brazdžius). Mokykla veikė iki 2008 m.

 Mokyklos kompleksas įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros 
vertybių registrą.

Draugystės g. 2, Kurnėnų k., Miroslavo sen., Alytaus r.  
GPS: 54.397606, 23.907039 (WGS)

Buvusio dvaro savininko E. Dombkovskio palaikus išgelbėjo 
teismo medikai. Jie kaip mumifikavęsi buvo perduoti Vilniaus 
universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir 
antropologijos katedrai. Tai kol kas yra vienintelė žinoma 
mumija Alytaus krašte. Kitų mirusiųjų palaikų likimas kol kas 
nežinomas.

2009 m. koplyčia įrašyta į valstybės saugomų Nekilno-
jamųjų kultūros vertybių registrą.

Šilelio g., Balkasodžio k., Miroslavo sen., Alytaus r.
GPS: 54.261876, 23.980010 (WGS)

• Senosios Miroslavo žydų kapinės. Prieš Antrąjį pasaulinį 
nemažą miestelio gyventojų dalį sudarė žydai. Dauguma jų 
vertėsi prekyba. Miroslavo žydų bendruomenė greta mies-
telio turėjo savo kapines. Tačiau istorijos vingiai taip lėmė, 
kad karo metu daugelis Miroslavo žydų buvo sušaudyti ir 
amžinojo poilsio atgulė Alytaus Vidzgirio miške.

Šiandien kapinėse yra išlikę įvairių formų akmeniniai, 
granitiniai, betoniniai antkapiniai paminklai su iškaltais me-
morialiniais įrašais hebrajų rašmenimis (antkapinių paminklų 
visoje teritorijoje išlikę apie 70). Prie įėjimo ant betoninio 
stačiakampio formos postamento stovi juodo šlifuoto gra-
nito plokštė su iškalta viršuje Dovydo žvaigžde ir žemiau 
užrašai hebrajų ir lietuvių kalbomis: „PRAEIVI, PAGERBK ČIA 
GULINČIUS MIROSLAVO ŽYDŲ PALAIKUS“.

Kapinės įtrauktos į Nekilnojamųjų kultūros vertybių re-
gistrą.

Gudiniškių k., Miroslavo sen., Alytaus r.
GPS: 54.327000, 23.906000 WGS)

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui Miroslavo 
apylinkių neaplenkė nei trėmimai į Sibirą, nei partizaninis 
judėjimas. Šiems įvykiams įamžinti Peršėkininkuose pasta-
tytas paminklas šio kaimo stalinizmo represijų aukoms 
atminti (GPS: 54.384672, 23.755999 (WGS), aut. V. Krušna). 
Miroslave, A. Žmuidzinavičiaus g., tarp 4 ir 6 namų, stovi du 
paminklai greta: vienas Dainavos apygardos partizanams, 
kitas – žuvusių partizanų atminimui pagerbti (GPS: 54.333623, 
23.899592 (WGS)).
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girininkijos kvartalo 8 sklype, Norūnų miške, Balkasodžio 
valstybiniame botaniniame draustinyje.

Balkasodžio k., Miroslavo sen., Alytaus r. 
GPS: 54.281876, 23.986978 (WGS) 
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• Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus tėviškė. Šiame 
name 1981 m., minint 105-ąsias dailininko gimimo metines, 
atidaryta ekspozicija. 1982 m. A. Žmuidzinavičiaus sūnėnas – 
žymus Lietuvos teatro istorikas V. Maknys (1907–2003) sody-
boje įkūrė A. Žmuidzinavičiaus ir savo tėvo, visuomenės vei-
kėjo J. Maknicko (1875–1938) memorialinį muziejų. 1994 m. 
tėvų namus padovanojo Alytaus rajono savivaldybei. Da-
lyje gyvenamojo namo įrengta ekspozicija A. Žmuidzina-
vičiaus ir jo šeimos atminimui. 

Apie tėvų namus Balkūnuose A. Žmuidzinavičius rašė: 
„Būdamas sumanus ūkininkas, tėvas negalėjo pakęsti trilau-
kio ūkio sistemos ir menkų Seirijų laukų ir, man mažam esant, 
nusipirko viensėdį Balkūnų kaime (tarp Alytaus ir Simno).  
Tėvas buvo gana nagingas žmogus. Pagaliau savo trobesius 
jis pats vienas, paėmęs paprastus darbininkus, perstatė, o 
trobą tokią pastatė, kad savo dideliais langais, gražiomis 
gonkomis ir geru kambarių išdėstymu ji galėjo būti pavyzdys 
Dzūkijos ūkininkams.“

•Dirmiškių piliakalnis stūkso bevardžio upelio kairiajame 
krante esančioje aukštesnėje vietoje. Šlaitai statūs, iki 6 m 
aukščio. Datuojamas I tūkst. viduriu–II tūkst. pradžia. Nuo 
piliakalnio 350–450 m atstumu driekiasi III–V a. pilkapynai. 
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Dėl apsilankymo tartis iš anksto
A. Žmuidzinavičiaus g. 1, Balkūnų k., Miroslavo sen., 
Alytaus r., tel. +370 614 53 704
GPS: 54.379149, 23.881146 (WGS)

• Druskelės šaltinis yra kylan-
tis, jo vanduo bespalvis, skaidrus 
ir sūroko skonio, temperatūra 
siekia apie +7,5ºC, druskų kon-
centracija 2 g/l, iš po žemių kas  
sekundę  išsiveržia apie 1 l van-
dens. Jis geriamas, primena Birš-
tono mineralinių vandenų skonį. 
Druskelės šaltiniu vadinamas dėl 
vandens sūrumo. Senieji vietos 
gyventojai jį vadina Balandėlės 
šaltiniu.

Pasakojama, kad kadaise 
šiuose kraštuose gyveno graži 
mergelė Balandė. Priešams 
užpuolus kraštą, žuvo visi jos 
brangiausi žmonės. Tai sužinojusi, 
mergelė ilgai ir graudžiai raudojo 
sūriomis ašaromis. Dievai, ma-
tydami tokį skausmą, pavertė ją 

balandėle, kad skrajojant tas skausmas sumažėtų. O toje 
vietoje, kur ji raudojo, ištryško sūrus šaltinėlis, kurį žmonės 
praminė Balandėlės šaltiniu. 

Šiuo ir greta esančiais šaltinėliais susidomėta dar 1787 m. 
Druskelės mineralinis šaltinis 1985 m. paskelbtas gamtos pa-
minklu.  

Balkasodžio k., Miroslavo sen., Alytaus r. 
GPS: 54.271943, 23.998651 (WGS)

• Norūnų miško eglė (aukš-
čiausia Lietuvos eglė). Medžio 
aukštis – 44,3 m, kamieno apim-
tis – 2,05 m. Nors žaliaskarės 
aukštis įspūdingas, ji aukščiu 
nedaug skiriasi nuo greta au-
gančių eglių. Medis yra pasiekęs 
gamtinę brandą. Turi vieną ka-
mieną, tačiau auga grupėje, ku-
rioje yra trys medžiai. 

1997 m. paskelbta gamtos 
paminklu.

Aukščiausia Lietuvos eglė au-
ga Miroslavo seniūnijoje, ties 
Balkasodžio kaimu, Dzirmiškių 
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• Kaukų ir Obelytės piliakalniai. Šie vienas šalia kito 
esantys piliakalniai – bendras kompleksas. Jį sudaro skirtin-
guose kaimuose atsidūrę piliakalniai, papilys ir papėdės 

Piliakalnio tyrinėtojai pastebėjo, jog jis greičiausiai buvo skir-
tas ne gynybos, o kulto reikmėms. Legenda pasakoja, kad 
čia gyvenęs krivis įsimylėjo vaidilutę, ši pasižadėjo gyventi 
skaistybėje, ir tasai ją vedė. Tada ant jų krito dievų bausmė – 
su šventove nugrimzdo į kalną ir dabar ten gyvena. Iškilsią 
kartu su šventove pasaulio pabaigoje. Žmonės jiems atminti 
kalną apsodino rožėmis ir jas vadino piliarožėmis.

Dirmiškių k., Miroslavo sen., Alytaus r. 
GPS: 54.277292, 23.932205 (WGS)

• Laumės akmuo – tai didelis tamsus granitinis kiaušinio 
formos riedulys tarp Obelijos ir Metelio ežerų. Jo aukštis iš 
vakarų pusės – 2,1 m, apimtis – 10 m.

Anot legendos, senų senovėje prie Metelio ežero stovėjo 
sena sukrypusi trobelė, kurioje gyveno už ją senesnė burti-
ninkė Laumė. Vienu metu ji dingo, kiek visi ieškojo – niekas 
nerado. Tačiau pastebėjo, jog Papėčių kaime ant Jurakal-
nio atsirado nematytas akmuo. Vieną tamsią naktį pro šį 
kalną važiavo vyras su žmona. Netikėtai prie jo sustojo arkliai 
ir pasigirdo avies bliovimas. Paėmė jie tą avį ir parsivežė. 
Paliko ją kluone, vežime. Naktį sapnuoja, kad kluonas dega. 
Šoko iš lovų ir pasileido gesinti. Tik atvėrus duris ugnis užgeso, 
ir pamatė iš kluono išeinant moteriškę. Užgiedojo gaidžiai, ir ji 
prapuolė. Ryte arkliaganiai pasakojo švintant matę ant Ju-
rakalnio atbėgusią seną moteriškę, kuri pasivertė akmeniu. 

Paskui vis daugėjo pasakojimų, kad akmuo naktimis virs-
davo burtininke, kuri iki pirmųjų gaidžių gąsdindavo vėlyvus 
keleivius. Vietiniai šį akmenį ir praminė Laumės akmeniu.

Obelninkų k., Miroslavo sen., Alytaus r.
GPS: 54.305000, 23.794000 (WGS)
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Raudonasis akmuo 
1964 m. paskelbtas gam-
tos paminklu. 

Riedulys pūpso Aly-
taus miškų urėdijos Sud-
vajų girininkijos Balkaso-
džio pušyno 44 kvartalo 
15 sklype, Norūnų miške.

G P S :  5 4 . 2 6 9 3 2 3 ,  
23.988101 (WGS)
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• Papėčių piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje, į šiaurę 
nuo Metelio ežero. Šlaitai vidutinio statumo, 7–10 m aukščio. 
Datuojamas I tūkst.

Nuo Papėčių piliakalnio atsiveria vaizdas į didžiuosius 
Dzūkijos ežerus: Metelį, Obeliją, Dusią. Viena piliakalnio le-
gendų byloja, kad Papėčių piliakalnio rytiniame šlaite buvo 
išlindęs grandinės galas. Suėję žmonės traukė tą grandinę, 
tačiau ji trūko ir galas įlindo į piliakalnio vidų, o kas bandyda-
vo tą grandinę ištraukti, tas būdavo įtraukiamas į kalno po-
žemius. Manoma, kad šiame požemyje nugrimzdusi bažnyčia.

Papėčių k., Miroslavo sen., Alytaus r.
GPS: 54.314143, 23.797019 (WGS)
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gyvenvietė. Pagrindinis Kaukų piliakalnis, dar minimas 
Obelytės ir Obelytės-Pranevičių vardais, įrengtas Peršėkės 
upelio kairiojo kranto vingyje esančioje aukštumoje.

Į vakarus nuo Kaukų piliakalnio, Peršėkės dešiniojo kranto 
aukštumos kampe, esti kitas (dabar beveik sunaikintas) – 
Obelytės piliakalnis, dar minimas Zomkaus ir Nugaros var-
dais. Jis buvo gana didelis.  

Kaukų  ir  Obelytės  piliakalnių  kompleksas  gyvavo  nuo  
I tūkst. pradžios iki XI a., kai buvo sunaikintas greičiausiai per 
Kijevo Rusios kunigaikščių karinį žygį prieš jotvingių gentis. 
Piliakalnyje stovinti medinė pilaitė sudeginta ją puolant su 
čia esančiais žmonėmis bei turtu ir apšaudant iš lankų. Tai 
liudija tyrinėjimų metu surinkti 126 įvairių formų strėlių ant-
galiai. Dalis jų buvo susmigę į pylimą.  

Anot legendos, aplink šiuos piliakalnius žmonės rasdavo 
akmeninių kirvukų ir tikėjo šių stebuklingu poveikiu, kad tu-
rintys gydomųjų galių ir saugantys nuo mirties. Kita legenda 
byloja, esą Kaukų piliakalnį Metelių dvaro savininkas norėjo 
suarti, bet tikslo nepasiekė. Pradėję arti apako jaučiai.

Kaukai II k., Miroslavo sen., Alytaus r.
GPS: 54.352256, 23.784295 (WGS)

• Raudonojo akmens (virš žemės paviršiaus esančios 
dalies) aukštis – 2,45 m, ilgis – 3,23 m, plotis – 3,11 m; didžiausia 
horizontali apimtis – 10,15 m. Riedulys netaisyklingos formos, 
su nusmailėjusiu viršumi (ketera).

• Olakalnis su koplyčia. 
Buvęs aukų kalnas yra Bendrių 
kaime. Ant jo stovinti balta kop-
lyčia vaizduojama Miroslavo 
herbe. Kada ji pastatyta ir kieno, 
sunku atsakyti. Ant keturių mūro 
stulpų, užsibaigiančių mūro 
skliautais, buvo uždengtas 
stogas, o viduje  į žemę įkastas 
medinis kryžius. Pasakojama, 
kad pagonybės laikais čia 
atnašautos įvairiausios aukos 
dievams. Senesni gyventojai 

prisimena savo tėvų pasakojimus, neva kalne Napoleono 
armija buvo paslėpusi lobį ir XIX a. viduryje Bendrių dvaro 
skerdžius Žvaliauskas dešimt dienų kiekvieną rytą rasdavo po 
vieną sidabrinę monetą. 

Bendrių k., Miroslavo sen., Alytaus r. 
GPS: 54.338260, 23.906367 (WGS)

• Žilvios piliakalnis stūk-
so atskiroje kalvoje, Žilvios 
upelio kairiajame krante. 
Aikštelė apvali, 20 m skers-
mens, su kultūriniu sluoks-
niu. Šlaitai statūs, 7–12 m 
aukščio. Piliakalnis dar va-
dinamas Pupasodžio ir Tol-
kūnų vardais. Datuojamas 
I tūkst. viduriu–II tūkst. pra-
džia.

Viena iš piliakalnio le-
gendų pasakoja, kad dėl 
bailumo buvo užkeikta 

septyniasdešimt  Žilvios  tvirtovėje  buvusių  kareivių,  kurie 
Šv. Jono naktį išeina ant kalno zuikiais pasivertę. Medžiotojai 
gyrėsi šovę į tuos zuikius, bet jų kulka neimanti ir visuomet 
sugendantis šautuvas.

Pupasodžio k., Miroslavo sen., Alytaus r. 
GPS: 54.297792, 23.953746 (WGS)
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Savivaldybės, 
seniūnijos riba

Regioninio parko, 
draustinio riba

Geležinkelis, stotis

Asfaltuotas kelias, 
kelio numeris

Žvyrkelis

Lauko, miško 
kelias

Miškas

Sodai

Ežeras

Pelkė

Upė, upelis, 
griovys

Gyvenvietė

Katalikų 
bažnyčia

Kultūros centras

Medis, gamtos 
paminklas

Parkas

Piliakalnis
Akmuo

Paminklas

Biblioteka, internetas

Paštas

Muziejus

Automobilių 
maršrutas

Dviračių maršrutas

Vandens maršrutas

Architektūrinis kultū-
ros paveldo objektas

Mitologinis objektas

Apgyvendinimas

Kavinė

Parduotuvė

Sutartiniai ženklai Lankytinos vietos

1 9

8

2

10

3
11

4
12

5

13

6

14

7

15

16

17

Paminklas Peršėkininkų kaimo 
stalinizmo aukoms atminti

Partizanų laidojimo vieta

Olakalnis

Paminklas knygnešiams

Miroslavo Švč. Trejybės 
bažnyčia

Kaukų ir Obelytės piliakalniai
Senosios žydų kapinės

Kurnėnų mokyklos statinių 
kompleksas

Žilvios piliakalnis

Dailininko Antano 
Žmuidzinavičiaus tėviškė

Aukščiausia Lietuvos eglė

Papėčių piliakalnis

Dirmiškių piliakalnis

Laumės akmuo

Raudonasis akmuo

Druskelės šaltinis

Balkasodžio koplyčia


