
23 km naktinis pėsčiųjų žygis: „Pavasario Lygė – atrieda, atidunda...“ 

Pasaulyje kovo 20-21 dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas 

tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose, išskyrus poliarines sritis. Saulė kovo 20-

21 dienomis keliaudama dangaus skliautu atsiduria pavasario lygiadienio taške ir pateka tiksliai 

rytuose, tada 12 valandų keliauja dangumi ir nusileidžia tiksliai vakaruose. Su šiuo reiškiniu 

prasideda astronominis pavasaris. 

O tai reikia švęsti! 

Taigi, pavasario sugrįžtuves sutikime kartu dalyvaudami 2020 03 20 (nuo 19:00 val.) Sartų 

ir Gražutės regioninių parkų direkcijos, Ignalinos rajono visuomenės sveikatos biuro 

Zarasuose ir Salako bendruomenės „Sakalas“ organizuojamame naktiniame 23 km 

pėsčiųjų žygyje: „Pavasario Lygė – atrieda, atidunda...“. 

Senoliai gamtos atgimimo šventę vadino Pavasario lyge. Per ją senovėje buvo švenčiamos 

Velykos. Kilnojimo taisyklę, kad Velykos nesutaptų su žydų Velykomis, sugalvojo Bažnyčia. 

Kad anksčiau Velykos būdavo tikroji lygiadienio šventė, įrodo mūsų paprotys: Velykų rytą 

reikia maudytis iš Rytų atitekančiame upelyje.  

Senoliai tikėjo, jog per Pavasario Lygę arba Velykas prabusdavo Saulės ir Mėnulio dukra 

Žemė, kai kurių dar vadinta deive Žemyna – Motina Gamta, derlingumo deive, gėlių žiedų 

nešėja. 23 km naktinis žygis bus puiki proga pasveikinti deivę Žemyną. Todėl, brangūs 

žygeiviai rekomenduojame su savimi turėti po žvakę (su indėliu) ar fakelą (ne elektroninį 

prietaisą) pavasario ugnies įkūrimui.  

 Pažadame, jog žygio metu laikas tikrai neprailgs. GARANTUOJAME, jog Jūs – Žygeiviai 

tapsite Žemynos herojais, padėsiančiais jai išvyti tamsą ir susigrąžinti tyrą lietuvišką pavasario 

gamtos grožį. Neabejokite, žygio metu galėsite jį paliesti! Užuosti! Galbūt... paragauti! 

Neskubėkite  ir žygyje išgirsite milijonus lietuviško miško garsų, o atokvėpio akimirkos metu 

patirsite, kas dar nepatirta – šviesotamsos magiją. Neabejojame, jog naktinio žygio, skirto 

pavasario prabudimui, metu Jūs atrasite save ir kitus, tapsite atgyjančios gamtos proceso dalimi! 

TAIGI... 

Susitinkame 18:45 val. Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios 

automobilių stovėjimo aikštelėje (Bažnyčios g. 28, Salakas) ir iš jos nuo 19:00 val. 

keliausime į Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios požemius. Norintiems bus 

galimybė įlipti ir į Salako bažnyčios bokštą. Iš jo apžvelgti naktinę Salako miestelio panoramą. 

Iš bažnyčios keliausime Dumblynės kraštovaizdžio draustiniu ir Dumblynės miške lankysime 

Salako mstl. senąsias žydų kapines ir netoliese esančią Salako pušį, galiausiai Dumblynės 

miško parką. 



Iš Dumblynės miško kelias mus ves į Marceliškes. Čia susipažinsime su įstabia Luodžio 

ežero panorama. Kiek pasigrožėję „nersime“ į Šventosios hidrografinį draustinį ir pažinsime 

legendomis apipintą Šventosios upę. Na ir, galiausiai, dar šiek pakeliavę pasieksime švariausią 

Lietuvos ežerą – „Lietuviškąjį Baikalą“ – Šventą, kur mūsų lauks naktipiečiai ir žaidimas 

„Stirnų medžioklė“. 

Pasistiprinę ir papramogavę leisimės į kelią toliau Tumiškės mišku, o vėliau Giteniškės 

mišku. Čia pažinsime didesniųjų kaimų kultūros paveldo objektus: Drobiškių kaimo senąsias 

kapines (bus proga apdovanoti pavasario šviesa senolius)  ir Giteniškės memorialinį paminklą 

bei „Pavasarininkų kryžių“. 

Tam, kad bundančio pavasario paieškos būtų malonesnės, rekomenduojama avėti 

neperšlampamus batus ir dėvėti šiltus drabužius. Tėveliai, kurie nori kartu su mažaisiais 

leistis į naktinį žygį, turėtų atsižvelgti į tai, jog vaikams iki 10 m. šis maršrutas yra per 

sudėtingas. 

Maistas ir gėrimai naktipiečiams pagal poreikius. Tačiau, jei ketinate pasistiprinti „iš peties“, 

prašome nenaudoti vienkartinių indų. 

Žygio dalyvio bilieto kaina:  3 €. 

Žygis truks iki 7 val. (renkamės 18:45 val.; žygio pradžia – 19:00 val., pabaiga apie 02:00 

val.) 

Dalyvių registracija BŪTINA! 

Registruotis galite iki 2020 03 19 17:00 val.: kristina.ivanovaite@sartaigrazute.am.lt, arba 

tel.: +370 678 65085. 
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