
Moto kelionės punktai tematiškai siejami su inžinerija, krašto pažinimu ir 
multidisciplininiu požiūriu.

Kelionei parinktas 141-asis krašto kelias, Lietuvoje, įrengtas XIX a. jungiantis 
Kauną ir Klaipėdą per Jurbarką ir Šilutę. Kelias kupinas istorijos – 228 km
pažinimo ir atradimų.

Neskubėk. Atrask. Pažink. Mėgaukis.

DALYVIAI IR KOMANDOS FORMAVIMO PRINCIPAS

Išankstinės komandų registracijos daryti neplanuojama. Dalyviai gali burtis į 
komandą ir susigalvoti jai pavadinimą. Šis pavadinimas bus naudojamas keliant 
informaciją iš aplankytų punktų.

SUSITIKIMO VIETA IR LAIKAS

Rugsėjo 4 d. 9.00–10.00 val. KTU „Santakos” slėnio viršutinė stovėjimo aikštelė,
K. Baršausko g. 59, Kaunas.

goo.gl/maps/d2qx5xR2r9SpVgTH7

https://www.google.com/maps/place/KTU+%E2%80%9ESantakos%E2%80%9D+sl%C4%97nis+-+mokslo,+studij%C5%B3+ir+verslo+centras/@54.8993605,23.959678,174m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e7187bbe7d4471:0x8c1b805be14148f5!8m2!3d54.8995794!4d23.9619384?shorturl=1


2 punktas: Vieta, kur KTU (KPI) studentai kilo į dangų su Ikaro sparnais. Netonys, 
Sklandytojų kalva.

Raudondvario seniūnijoje stūkso 55 m aukščio kalnas, kurį pamėgę ne tik 
sklandytojai, bet ir poilsiautojai. Nuo kalno atsiveria miškų platybės, Nemuno slėnis. 
Kitoje upės pusėje matyti ir kurortinis miestelis Kačerginė. Vieta kur KTU (KPI) 
studentai kilo į dangų su Ikaro sparnais. 

Kalnas dažnai vadinamas sklandytojų lopšiu. Dar Tarpukariu Netonių ir Virbaliūnų 
šlaituose skraidė žinomi sklandytojai B. Oškinis, J. Balčiūnas, V. Dovidaitis, V. Drupas, 
T. Karonkevičius, o 1977 m. čia įvyko pirmosios Lietuvoje skraidyklių varžybos.

Šiam svarbiam įvykiui atminti ant kalno 2017 m. pastatytas paminklinis akmuo 
(skulptorius Stasys Žirgulis). Ant akmens užrašyta: „Šioje Netonių kaimo vietoje
1977 m. gegužę įvyko pirmosios skraidyklių varžybos, kuriomis prasidėjo Lietuvos 
skraidyklių sporto istorija.“

— Užduotis: dalyviui ar komandai pasidaryti selfie, imituojant skrydžio veiksmą
 (duokite laisvę fantazijai). 

— Nuotrauką publikuojame FB stories ir žymime renginį KTU moto ride arba
 Instagram stories naudojame #ktuspace #ktumotoride ir lokaciją.

goo.gl/maps/kHwVQmJbfTT1Q1949

KELIONĖS PUNKTAI

1 punktas: KTU Alumnų atminimo plokštė prie KTU „Santakos“ slėnio pagrindinio įėjimo.

— Užduotis: dalyviui ar komandai pasidaryti selfie, kad matytųsi dalyvis (komanda) ir
 KTU Alumnų atminties plokštė bei motociklininko šalmas (bent vienas).

— Nuotrauką publikuojame FB stories ir žymime renginį KTU moto ride arba
 Instagram stories naudojame #ktuspace #KTUmotoride ir lokaciją.

goo.gl/maps/7eiJGA7CTNW7fVeZ9

https://www.google.com/maps/place/Santaka+Valley+KTU+Science,+Technology+and+Business+Centre/@54.899725,23.9608974,18.35z/data=!4m5!3m4!1s0x46e7187bbe7d4471:0x8c1b805be14148f5!8m2!3d54.8995794!4d23.9619384?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Hill+of+Netonys/@54.9409557,23.7210501,168m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e6dfe2179e1269:0xe2aae10a9ecc60b4!8m2!3d54.9403956!4d23.7219668?shorturl=1


3 punktas: Ten kur protėviai statė pilis ir savo kraštą nuo neprietelių gynė. 
Seredžiaus piliakalnis.

Šalia Nemuno ir Dubysos santakos įsikūrusio miestelio didingai iškilęs, vadinamas, 
Palemono kalnas. Pasak senovės padavimų, tai legendinio Lietuvos valstybės 
įkūrėjo Romos kunigaikščio Palemono kapas, kuris laikomas šventa senovės apeigų 
vieta, perkūnviete. Nuo 1293 m. ant piliakalnio stovėjusi lietuvių Pieštvės pilis 
minima ir rašytiniuose šaltiniuose. Pilis buvo dažnai puldinėjama vokiečių riterių. 
Sugriauta 1363 m.

— Užduotis: dalyviui ar komandai pasidaryti selfie piliakalnyje su motociklu
 fone (jeigu nepavyks tai dalyvis (komanda) nusifotografuoja piliakalnio
 apžvalgos aikštelėje).

— Nuotrauką publikuojame FB stories ir žymime renginį KTU moto ride arba
 Instagram stories naudojame #ktuspace #KTUmotoride ir lokaciją.

goo.gl/maps/RgLXsgbDj8FGDJF68

4 punktas: Atokvėpio minutė Šilinės bistro „Keltininkas“.

Panemunėje keltininko profesija populiari buvo ir tarpukariu, ir vėlesniais laikais. 
Juk žmonėms reikėjo į bažnyčią Gelgaudiškyje nukakti ar krautuvę pasiekti.
Šilinėje tarpukariu gyveno per 800 žmonių, dabar – vos septynios sodybos.
Name, kuriame tavęs laukia kava ar priešpiečiai, kadaise gyveno keltininkas,
jam buvo įrengtas butukas su krosnimi ir lova.

— Užduotis: dalyviui ar komandai pasidaryti selfie „Keltininko“ bistro aplinkoje
 su „Alumni moto ride“ dalyvio kortele. 

— Nuotrauką publikuojame FB stories ir žymime renginį KTU moto ride arba 
 nstagram stories naudojame #ktuspace #KTUmotoride ir lokaciją.

goo.gl/maps/J9NiBA4DMEGaw8RW9

https://www.google.com/maps/place/Sered%C5%BEiaus+mound/@55.0803771,23.4056211,244m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e6e95f4e76b84d:0x7bf4d4af8d9faf86!8m2!3d55.08018!4d23.4064752?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/%C5%A0ilin%C4%97s+bistro+Keltininkas/@55.0902744,22.9585373,167m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e6bd662f7814df:0x723cc40855129517!8m2!3d55.0904705!4d22.9588989?shorturl=1


5 punktas: Mažoji Lietuva – ten, kur gimė raštas ir vystėsi technologijos. 
Aplankyti Smalininkų muitinės pastatą.

— Užduotis: dalyviui ar komandai pasidaryti selfie nusifotografuoti prie
 Smalininkų muitinės pastato (juk kokia siena be muitinės).

— Nuotrauką publikuojame FB stories ir žymime renginį KTU moto ride arba
 Instagram stories naudojame #ktuspace #KTUmotoride ir lokaciją.

goo.gl/maps/TjQxmdoby8FDsJ9a8

6 punktas: Kaip vystėsi technologijos ir techninė mintis.
Senovinės technikos muziejus, Smalininkai.

aip vystėsi technologijos ir techninė mintis. Lietuvoje nuo seno žemės ūkis buvo 
svarbi kasdieninės veiklos ir ekonomikos dalis, todėl technologijos ir techniniai spren-
dimai padedantys efektyvinti šią sritį buvo kuriamos ir vystomos. Senovinės techni-
kos muziejus Smalininkuose mena ne vieną eksponatą apie tų laikų inžinerinė mintį. 

— Užduotis: dalyviui ar komandai pasidaryti selfie prie senovinės bulvių
 kasamosios mašinos (juk koks ruduo be šviežių bulvių).

— Nuotrauką publikuojame FB stories ir žymime renginį KTU moto ride arba
 Instagram stories naudojame #ktuspace #KTUmotoride ir lokaciją.

goo.gl/maps/qrhTPoGmqgqS8ZRKA

https://www.google.com/maps/place/Smalinink%C5%B3+muitin%C4%97s+pastatas/@55.0741231,22.5871387,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46e41de189e743c7:0xeee0c6aee59e0ce2!8m2!3d55.0741231!4d22.5893274?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/The+Museum+of+Ancient+Equipment/@55.0741627,22.5872795,516m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e41dde4221347b:0x4b329584386b4520!8m2!3d55.0742716!4d22.5765651?shorturl=1


8 punktas: Ten, kur matosi Neringos supilta Nerija. Drevernos apžvalgos bokštas.

Pasak padavimo, kaimo apylinkėse kadaise gyvenęs milžinas, mielai padėdavęs
žmonėms. Gyvenvietė minima XIII a. XVII a.–XVIII a.  Buvo svarbus prekybinis centras,
joje vykdavo dideli žuvų turgūs (turgus vadintas Strykiu). Sovietinės okupacijos metais 
žuvininkystės ūkio centrinė gyvenvietė.

— Užduotis: dalyviui ar komandai pasidaryti selfie nuo Drevernos apžvalgos bokšto,
 kad fone matytųsi Juodkrantė ir bent vienas motociklininko šalmas Kuršių marių fone.

— Nuotrauką publikuojame FB stories ir žymime renginį KTU moto ride arba Instagram
 stories naudojame #ktuspace #KTUmotoride ir lokaciją.

goo.gl/maps/qoQvFQ8rvJ6dnS5L9

7 punktas: Ten, kur skalviai ir prūsai buvo pastatę pilį. Rambyno kalnas.

Legendomis ir padavimais garsejantis kalnas vasarą sulaukia tūkstančių turistų, 
susipažįstančių su Panemunės įžymybėmis. Lankytojus čia traukia nuo kalno 
apžvalgos aikštelių atsiverianti panorama į Nemuno žemupį ir plačias jo pakrantes 
bei kitapus tolumoje kylančius Tilžės miesto bokštus. Spėjama, kad Skalviai buvo 
pastatę pilį, kuri vadinta Ramigės pilimi. 

— Užduotis: dalyviui ar komandai pasidaryti selfie Rambyno kalne taip,
 kad bent vienas motociklininko šalmas matytųsi Nemuno fone.

— Nuotrauką publikuojame FB stories ir žymime renginį KTU moto ride arba 
 nstagram stories naudojame #ktuspace #KTUmotoride ir lokaciją.

goo.gl/maps/E56J79Qfm7m7wYYx8

https://www.google.com/maps/place/Rambynas+Hill/@55.0877143,22.0210427,381m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e40d56a1618e1f:0xc1feff7a939dbbba!8m2!3d55.0879505!4d22.0224879?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Dreverna+Observation+Tower/@55.5161327,21.2314435,743m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x46e4ebd7cb5084ad:0xf5e8c520df46d02!8m2!3d55.5161327!4d21.2336375?shorturl=1


KONTAKTAI KILUS KLAUSIMAMS AR NEAIŠKUMAMS: 

― dėl kelionės maršruto – KTU MIDF dekanas 
 Andrius Vilkauskas, tel. +370 610 24708

― dėl apgyvendinimo Palangoje – KTU Renginių grupės   
 vadovė Eglė Šidlauskienė, tel. +370 683 54941

― dėl komunikacijos – KTU Komunikacijos skyriaus vadovė  
 Giedrė Vaičiulienė, tel. +370 616 54659


