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Šiaurės rytų Lietuvos gamta yra ypač graži, čia tyvuliuoja
daugybė ežerų, ošia miškai. Čia įsikūręs jauniausias Lietuvos miestas Visaginas, geriausiai žinomas dėl šalia esančios atominės elektrinės ir muzikos festivalio „Visagino Country“. Gamtos apsuptame
mieste aplankysime gražiausius kampelius.
Kelionę pradėkime nuo kvapą gniaužiančio Kukuižės ežero
pažintinio tako 1 , kuriuo vaikštant galima susipažinti su Visagino
gamtos grožybėmis. Apsižvalgę keliaujame į miestą. Nuvykę 1 km į
rytus atsiduriame prie Visagino savivaldybės administracijos pastato (Parko g. 14). Priešais jį aukštai sparnus iškėlusi stovi gervės
skulptūra 2 – miesto simbolis. Kylame laiptais šiaurės rytų kryptimi, kur rasime didžiulį riedulį 3 , savo kontūrais primenantį Lietuvos žemėlapį. O dabar laikas pasistiprinti: vos 50 m nuo akmens,
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Gervės skulptūra – miesto simbolis
toje pačioje gatvėje (Parko g. 7), įsikūręs restoranas „Rendez Vous“
Steak House & Grill“ 4 , kur galima skaniai pavalgyti.
Atgavę jėgas keliaujame šiaurės kryptimi prie stačiatikių
Šv. Panteleimono cerkvės 5 (Taikos pr. 4). Pasigrožėję šventovės
architektūra netoli cerkvės įkurtame parke prisiminkime Černobylio
katastrofos aukas – čia pastatytas jiems atminti skirtas paminklinis akmuo 6 . Šiek tiek šiauriau, kirtus Kosmoso ir Taikos gatvių
sankirtą, pastatytas paminklas kritusiems Antrajame pasauliniame
kare pagerbti 7 . Taikos gatve eikime 1,3 km pietryčių kryptimi ir
aplankykime Etnografijos ir gimnazijos istorijos muziejų 8 (Taikos pr. 21). Čia eksponuojama daug namų apyvokos daiktų, darbo
įrankių. Kitas mūsų kelionės taškas – nuostabus parkas. Gražiame
skverelyje prie Draugystės progimnazijos (Draugystės g. 12) buvo
įrengtas atminimo akmuo pirmajam miesto merui 9 . Lėtai vaikštinėdami po parką pietvakarių kryptimi prieisime Jono Krikštytojo
Gimimo cerkvę 10 (Sedulinos al. 73A).
Apžiūrėję stačiatikių maldos namus keliaujame Jaunystės gatve apie 250 m į Akvariumų saloną 11 (Jaunystės g. 21). Susipažinkime su įdomiu ir spalvingu povandeniniu pasauliu. Tada sukime
miesto centro link ir išvysime pagrindinį miesto statinį. Tereikia paeiti į šiaurės vakarus Jaunystės gatve 1 km ir pasieksime Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčią 12 (Santarvės g. 1). Paskutinis mūsų kelionės
taškas – Visagino ežeras. Šiaurės vakarų kryptimi nuėję vos 0,7 km
atsidursime prie Visagino ežero su įrengta poilsio zona 13 . Tai puiki
vieta atsipūsti po kelionės. 

Visaginas

Visaginas iš paukščio skrydžio
1

Kukuižės ežero pažintinis takas

55.596478, 26.410779
Nediduko Kukuižės ežero pakrantės pasižymi aukštapelkėms
būdinga augalija ir gyvūnija. Pelkėtuose pušynuose, esančiuose
aplink ežerą, auga gailių, viržių, vaivorų, spanguolių. Čia nemažai
įvairių vabzdžių, varliagyvių ir roplių rūšių. Jei pasiseks, bevaikščiojant Kukuižės pažintiniu taku galima pamatyti gervių būrių.
2

Gervės skulptūra

4

Restoranas „Rendez Vous“
Steak House & Gril“

55.598279, 26.423777
https://lt-lt.facebook.com/rendez.vous.
visaginas/
Restoranas „Rendez Vous“ Steak House & Grill“ išsiskiria
jaukiu ir moderniu interjeru, skaniu maistu ir geru aptarnavimu.
Restorano meniu patiks skirtingų patiekalų mėgėjams. Čia galima
skaniai pavalgyti ir atsipūsti.

55.597514, 26.423562
Ant aukšto postamento užkelta dailininkės Laimos Ramonienės sukurta skulptūra vaizduoja gervę plačiai išskleistais sparnais.
Miesto simbolis – gervė – pavaizduota ir Visagino herbe. Toks
pasirinkimas neatsitiktinis, nes miestas įsikūręs šalia iki 2009 m.
veikusios atominės elektrinės. O heraldikoje gervė simbolizuojanti
atsargumą, budrumą.
3

Paminklinis miesto akmuo

55.598323, 26.424494
Riedulys, daugeliui primenantis Lietuvos žemėlapio kontūrus,
simbolizuoja miesto statybų pradžią. 1975 m. rugpjūčio 10 d., kai šis
akmuo buvo pastatytas, – minima miesto gimimo diena. Akmuo į
Visaginą buvo atvežtas 1975 m. ir padėtas prie pirmųjų čia iškilusių
daugiabučių namų pamatų.
Paminklinis akmuo skirtas miesto statybų pradžiai
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5

Šv. Panteleimono cerkvė

55.605474, 26.429064
Pastatas pradėtas statyti 1993 m. 2000 m. rugpjūčio 9 d.
cerkvė buvo pašventinta, joje nuolat pradėtos laikyti pamaldos.
2001 m. cerkvė pavadinta Šv. Panteleimono – kankinio ir gydytojo – vardu. Šv. Panteleimonas – vienas labiausiai garbinamų stačiatikių šventųjų, jo užtarimo ypač prašo ligoniai.

8

Etnografijos ir gimnazijos istorijos
muziejus

55.604287, 26.440205
http://verdene.dkd.lt/muziejus.html
Visagino „Verdenės“ gimnazijoje įsikūrusiame muziejuje yra
trys ekspozicijos skyriai: etnografijos ir gimnazijos istorijos. Dviejuose
etnografijos skyriuose gausu senovinių namų apyvokos daiktų, darbo
įrankių. Taip pat eksponuojami 46 eksponatai iš kunigo Vincento Taškūno, kuris daug nuveikė šio krašto labui, namų. V. Taškūnas, gimęs
šiose apylinkėse, po Pirmojo pasaulinio karo apsigyveno Vilniuje, kapelionavo Vytauto Didžiojo gimnazijoje, nuo 1933 m. dėstė lietuvių
kalbą Vilniaus kunigų seminarijoje, 1920–1939 m. redagavo „Vilniaus
aušrą“, 1933–1938 m. pirmininkavo Šv. Kazimiero draugijai.
9

Atminimo akmuo pirmajam miesto merui
atminti

55.592095, 26.448903
Šis akmuo su atminimo lentele pastatytas 2012 m. pirmajam
Visagino merui – Vladimirui Ščiurovui – atminti. Miesto taryba palaikė gyventojų iniciatyvą ir įamžino pirmojo mero, vadovavusio
miestui 1995–1999 m., atminimą. Šalia pasodinti buksmedžiai ir
nutiestas takelis.
10

Jono Krikštytojo Gimimo cerkvė

55.590101, 26.444803
Stačiatikių parapija mieste registruota 1990 m. Iki tol pamaldos vykdavo butuose, o nuo 1991 m. – Ignalinos atominės
elektrinės perduotame pastate. 1992 m. šis pastatas buvo pašventintas. Parapijai priklauso apie 200 tikinčiųjų. Raudonų plytų
Jono Krikštytojo Gimimo cerkvė išsiskiria savo unikalia forma. Tai
viena iš nedaugelio cerkvių, kuri yra dviejų aukštų, o užėjus į vidų
galima pakilti į viršų.
Visagino Šv. kankinio Panteleimono cerkvė
6

Paminklinis akmuo Černobylio aukoms
atminti

55.607221, 26.427135
2009 m. Visagine Černobylio katastrofos aukoms atminti
buvo pastatytas akmuo. Čia kiekvienais metais nelaimės dieną,
balandžio 26-ąją, uždegamos žvakutės ir nešamos gėlės. 2016 m.
sukako lygiai 30 metų, kai Černobylio atominėje elektrinėje įvyko
katastrofa, nusinešusi daugybę gyvybių.
7

Akvariumų salonas

55.589342, 26.443992
Akvariumų ekspozicija išdėstyta 140 kv. m plote. Čia pastatyta vienuolika 600 l talpos, trys 700 l talpos ir dvylika 80–100 l

Paminklas Antrojo pasaulinio karo
kariams atminti

55.608419, 26.427851
Kai 1984 m. Liaudėnų kaimo apylinkėse buvo atkasti neatpažinti keturių Antrojo pasaulinio karo karių palaikai, miesto veteranų iniciatyva buvo parengtas projektas, siekiant įamžinti visus
kritusius šiame kare. Ši idėja buvo įgyvendinta 1998 m. – Visagine
pastatytas paminklas su užrašu „1939–1945“.
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11

Akvariumų ekspozicija išdėstyta 140 kv. m plote
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Visagino paplūdimys
talpos akvariumų. Juose gyvena, auga ir dauginasi daugiau kaip
100 rūšių gėlavandenių atogrąžų žuvų – nuo centimetrinių neonų
iki kilograminių piranijų ir pusmetrinės gėlavandenės murenos. Šį
saloną su didžiuliu malonumu lanko ne tik vaikai, bet ir suaugusieji.
12

Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčia

55.595941, 26.436957
Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčia – šiuolaikinės architektūros
pastatas su keturkampe varpine, pastatyta pagal architektų brolių Ramūno ir Jauniaus Beinortų projektą. Bažnyčia pradėta statyti
1992 m. ir pabaigta 1998 m. Po šešerių metų, 2004 m., joje suskambo senovinis varpas (1200 kg). Dar po šešerių metų, 2010 m.,
bažnyčioje įrengti 29 registrų vargonai.
13

Visagino ežero pakrantė

55.594980, 26.428297
Visagino ežero pakrantėje įrengtas centrinis miesto stadionas, atsarginė futbolo aikštė, teniso aikštynas, kempingas, Čia yra
pagrindinis savivaldybės paplūdimys su švariu smėliu, vaikų žaidimų aikštelėmis, naujas tiltas, gelbėtojų būdelė, tualetai, geriamojo vandens kolonėlė. Ežero pakrante vingiuoja dviračių takas,
šalia pastatyti įvairūs treniruokliai. Prie paplūdimio miške vaikams
įrengta saugi laipynė.
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Verta aplankyti
Magūnai
1

Senoji Magūnų kaimo koplytėlė

55.56397, 26.44476
Magūnai rašytiniuose šaltiniuose minimi kaip Breslaujos pavieto gyvenvietė. Kaimo kapinaitės siejamos su Gūrio (Kalnėno)
dvarininko Butlerio vardu. 1833 m. čia jis palaidojo savo mažametį
sūnelį ir ant jo kapo sumūrijo koplytėlę iš lauko akmenų. Priekinėje
pusėje yra keturios baltai dažytos kolonos. Koplytėlės viršūnę užbaigia mažas kaltinis kryžius – saulutė. Kapinaitės ir koplyčia įrašytos į Kultūros paveldo objektų sąrašą.

Sudarytojas rekomenduoja	
Ignalinos atominės elektrinės
informacijos centras
www.iae.lt/lt/informacijos-centras
Vos už 7 km į rytus nuo Visagino pastatyta elektrinė iki uždarymo
2009 m. turėjo didžiausius pasaulyje reaktorius. Elektrinėje veikia informacijos centras – galima apsilankyti ekspozicijos salėse ir apžiūrėti
veikiantį atominio reaktoriaus bloko bei kuro rinklės maketą, užsisakyti
ekskursiją po elekrinės teritoriją. Būtina išankstinė registracija.

351

