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Prienų rajono savivaldybė 
išsidėsčiusi Lietuvos pietuose, 
nuostabios gamtos prieglobs-
tyje, abipus didžiųjų Nemu-
no kilpų ir šimtamečių girių. 
Žvėrinčiaus miške, plytinčia-
me tarp Birštono ir Prienų, 
prieš 600 metų medžiojo ir 
poilsiavo Lietuvos valdovas 
Vytautas Didysis! Kraštovaizdį 
puošia didžiausia Lietuvos upė 
Nemunas su intakais Jiesia, 
Peršėke, Verkne. 

Rajono geografinė padėtis, 
gausus kultūros ir etnografinis 
paveldas – palankūs turizmui 
ir poilsio infrastruktūrai plėtoti. 
Čia sau pramogą ras kiekvie-
nas, norintis pažinti gamtos ir 
kultūros paminklus, aktyviai 
papramogauti.  

Prienų rajono Ašmintos 
seniūnijoje, Nemuno kilpų 
regioninio parko teritorijoje, 
įsikūręs Pociūnų aviaturizmo 
centras – su aviacija susijusių 
paslaugų ir pramogų komplek-
sas, kuriame organizuojamos 
aviacijos šventės, galima už-
sisakyti skrydžius lėktuvais, 
sklandytuvais ir oro balionais, 
šuolius su parašiutu. Ne tokių 
ekstremalių pramogų mėgėjai 
gali pasigėrėti Nemuno kilpų 
regioninio parko gamta, paben-
drauti su svetingais šio krašto 
žmonėmis. Svarbu aplankyti 
netoliese esančią Lietuvos 
poeto Justino Marcinkevičiaus 
tėviškę, Važatkiemio kaime, 
gimtosios sodybos vietą žymi 
lauko akmuo su jame iškaltais 
poeto eilėraščio žodžiais.

Vandens turizmo mėgėjus 
kviečiame išbandyti Prienų 
rajono vietos veiklos grupės 
sukurtus kraštovaizdžio paži-
nimo maršrutus „Plaukiant Ne-
munu“. Galite pasinaudoti Jono 
Žigo kaimo turizmo sodybos 
bei K. Gūšelionio teikiamomis 
baidarių nuomos bei nakvynės 
paslaugomis.

Pasirinkusiems maršrutą 
nuo Birštono iki Prienų, verta 
apžiūrėti konglomerato uolą 
„Ožkų pečius“. Uola žvelgia į 
Nemuno ir Verknės - santaką. 

Keturios kaimyninės vietos veiklos grupės – Alytaus ir Prienų rajonų, Trakų ir Varėnos kraštų – su 
partneriais, vietos laikraščiais - Trakų ir Elektrėnų „Galve“, „Alytaus naujienomis“, Prienų ir Birštono 
„Gyvenimu“ bei Varėnos „Giružiu“, siekdamos parodyti, ką turi sukūrusios ar atradusios, ko dar nėra 
žemėlapiuose ar interneto svetainėse, sumanė rengti projektą „Su šeimyna pas kaimyną“ ir pradėti 
ikiprojektines veiklas – pristatyti savo kraštą kaimynams.  

Trakų krašto, Prienų, Alytaus ir Varėnos rajonų vietos veiklos grupių ir žiniasklaidos 
teritorinio  bendradarbiavimo projektas „Su šeimyna – pas kaimyną“            

Pažinkite Prienų kraštą iš arčiau 
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poilsio infrastruktūrai plėtoti. Čia sau pramogą ras kiekvienas, norintis paţinti gamtos ir 

kultūros paminklus, aktyviai papramogauti.   
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Pociūnų aviaturizmo centras – su aviacija susijusių paslaugų ir pramogų kompleksas, kuriame 
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kaime, gimtosios sodybos vietą ţymi lauko akmuo su jame iškaltais poeto eilėraščio ţodţiais. 

Vandens turizmo mėgėjus kviečiame išbandyti Prienų rajono vietos veiklos grupės sukurtus 

kraštovaizdţio paţinimo maršrutus „Plaukiant Nemunu“. Galite pasinaudoti Jono Ţigo kaimo 

turizmo sodybos bei K. Gūšelionio teikiamomis baidarių nuomos bei nakvynės paslaugomis. 

Pasirinkusiems maršrutą nuo Birštono iki Prienų, verta apţiūrėti konglomerato uolą „Oţkų 

pečius“. Uola ţvelgia į Nemuno ir Verknės - santaką. Neįprastą 6 m aukščio korėtą smėlio, 

ţvyro, gargţdo ir riedulių uolą ţmonės nuo seno vadino Oţkų pečiumi, nes čia mėgusios 

laipioti ir prieš saulę šildytis apylinkių stirnos.  

Pažinkite Prienų kraštą iš arčiau

„Su šeimyna – pas  kaimyną“

Neįprastą 6 m aukščio korėtą 
smėlio, žvyro, gargždo ir rie-
dulių uolą žmonės nuo seno 
vadino Ožkų pečiumi, nes čia 
mėgusios laipioti ir prieš saulę 
šildytis apylinkių stirnos. 

Šią vietą buvo pamėgę ir 
sielininkai. Ties uola jie kas-
met lediniame Verknės van-
denyje maudydavo tuos, kurie 
sielius plukdydavo pirmą 
kartą. 1984 m. uola paskelbta 
geologiniu gamtos paminklu.  

Netoli Prienų, prie Bagrė-
no kaimo, galima sustoti ir pa-
ilsėti specialiai tam sukurtoje 
aktyvaus poilsio aikštelėje. 
Šioje vietoje patogu stebėti 
Nemuno salose perinčius 
ir apsistojančius paukščius. 
Upe ir sausuma pasiekiamas 
kitas gamtos mylėtojų, dai-
lininkų ir fotografų dėmesio 
vertas vaizdingas peizažas, 
atsiveriantis nuo Balbieriš-
kio atodangos. Balbieriškio 
atodangos aukštis – apie 40 
m, ilgis palei Nemuno upę 
– apie 1,7 km. Balbieriškio 
atodangoje galima apžiūrėti 
prieledyniniame baseine su-
siklosčiusių limnoglacialinių 
nuosėdų storymės visą pjūvį. 

Iš Prienų rajono gamtos, 
istorijos paminklų paminėtini 
Medžionių landšaftinis istori-
nis ir Degsnės botaninis draus-
tiniai. Degsnės maumedyne 
auga aukščiausias Lietuvos 
medis - 46 m aukščio ir 150 
metų amžiaus maumedis. Pri-
važiuoti prie jo galima geros 
kokybės gruntiniu keliu, 2,5 

km atstumu nuo pagrindinio 
kelio Kaunas-Alytus. 

Jiezno seniūnijoje esan-
čioje Verknės girininkijoje 
auga stambiausias medis 
Lietuvoje - Didysis Gojaus 
ąžuolas. Jo aukštis siekia apie 
33 metrus, apimtis krūtinės 
aukštyje - 6,7 metro. 

Vien tik archeologinių 
paminklų – piliakalnių, sen-
kapių, pilkapių, mitologi-
nių akmenų Prienų rajone 
priskaičiuojama 48. Labai 
įspūdingai atrodo Klebiškio, 
Pašlavančio, Lepelionių (dar 
vadinamas Napoleono kepu-
re), Pieštuvėnų piliakalniai.

Iš valstybės saugomų 
kultūros paminklų savo di-
dybe išsiskiria barokinė Šv. 
Arkangelo Mykolo ir Jono 
Krikštytojo bažnyčia Jiezne. 
Manoma, kad Jiezno mies-
telyje bažnyčia pastatyta dar 
XVI amžiuje. Jos statybomis 
ir vėlesnėmis rekonstrukci-
jomis rūpinosi didikai Pacai. 
Bažnyčioje saugomi menine 
prasme vertingi garsaus ta-
pytojo ir mozaikų meistro 
Nikodemo Silvanavičiaus 
paveikslai –  Šv. Arkangelo 
Mykolo paveikslo kopija 
pagal italų dailininko Guido 
Reni originalą bei Šv. Mor-
kus, įrengta puošni sakykla, 
o rūsiuose - vienintelė Lietu-
voje tokio pavyzdžio kripta.  

Prienų krašto muziejaus 
ekspozicijose ir fonduose 
eksponuojama ir saugoma 
beveik 20 tūkst. eksponatų. 
Veikia krašto istorijos, tau-
todailės, etnografijos, spor-
tinės aviacijos ir oreivystės, 
kultūros ir švietimo, rašytojų, 
mokslo ir meno veikėjų, sa-
kralinė ekspozicijos. Įrengti 
atminties kambariai iškiliau-
siems kraštiečiams: keliau-
tojams ir kooperacijos pradi-
ninkams Lietuvoje Matui ir 
Petrui Šalčiams, tarptautinio 
lygio kalbininkui baltistui 
Jonui Kazlauskui, poetui, 
akademikui eseistui Justinui 
Marcinkevičiui, rašytojui 
Vytautui Bubniui, lietuvybės 
skleidėjui ir garsiam daktarui 
Juozui Brundzai ir kt. 

Su XVII–XX a. krašto 
buitimi, papročiais, ūkiu 
lankytojai gali susipažinti 
Skriaudžių buities muziejuje. 
Analogo Lietuvoje neturi kitas 
muziejaus filialas - Šilavoto 
Davatkynas. Davatkynas įsi-
kūręs gražiausiame Trakelio 
pušyno šlaite, maždaug 0,7 
km nuo Šilavoto. Daugiau nei 
šimtmetį čia veikė savotiškas 
vienuolynas, kuriame glaudėsi 

pamaldžios moterys - davat-
kėlės, visai parapijai dariusios 
gerus darbus. Jos nekūrė 
šeimų, gyveno labai kukliai, 
meldėsi už visus. Ypatingą 
jų gerumą juto ligoniai, nes 
kiekviena turėjo po savo 
globojamą ligonį. Davatkė-
lės kasdien dalyvaudavo Šv. 
Mišiose, ruošė vaikus Pir-
majai Komunijai, padėdavo 
kunigams, rūpinosi bažnyčia. 
Sovietmečiu viena jų už šią 
veiklą buvo teista. Pokario 
metais jų namuose nuo trėmi-
mų slėpėsi kaimynai. Iki šiol 
ši vietovė skleidžia gerumą 
ir šilumą. Ypatingą jos aurą 
jaučia dailininkų plenerų, 
Poezijos pavasario ir kitų 
renginių dalyviai...

Pažinkite Prienų kraštą, 
dalyvaudami edukacinėse 
programose muziejuose, 
keliaudami pasirinktais 
maršrutais sausuma ir upė-
mis, apžvelgdami didžiųjų 
Nemuno kilpų kraštovaizdį 
iš paukščio skrydžio. Bičiu-
liškai kviečiame atvykti. 

Parengė Prienų rajono 
vietos veiklos grupė ir 

„Gyvenimo“ laikraščio 
redakcija

R.StRikauSko, D.LazauSkienėS, 
K.LazausKo nuotrauKos

Balbieriškio apžvalgos aikštelė

Nemuno kilpa iš paukščio skrydžio

Jiezno bažnyčia

Prienų senoji Popierinė

Su mumis galite susisiekti el. p.: prienuvvg@gmail.com
Daugiau informacijos apie Prienų kraštą:
https://lt-lt.facebook.com/prienu.vvg 
https://www.facebook.com/laikrastisgyvenimas


