
 

 

Šeštadienio iškyla šeimai ir ne tik 
„Pajusk mokslo atradimų skonį“ 

Rugsėjo mėn. 13d. (šeštadienį) nuo 12 iki 18 val.) 
Kauno tvirtovės VII forte. 

 
VII forte vyksianti mokslo festivalio „Erdvėlaivis žemė“ programa lankytojus stebins įspūdinga 

mokslo bei istorinės aplinkos derme. Čia dalyvausiantys chemijos, fizikos, biologijos mokslų atstovai renginio 
svečiams padės geriau pažinti 5 stichijas – vandenį, žemę, ugnį, orą bei gyvybę. Renginio dalyviai galės išvysti ir 
patys išbandyti sudėtingų cheminių medžiagų pagalba atliekamus bandymus.  
Vandens stichija lankytojams bus pristatoma ką tik įrengtoje, vienintelėje vaikams pritaikytoje atviroje 
laboratorijoje. Čia įžengę svečiai taps tikrais mokslininkais – susipažins su modernia laboratorine įranga bei patys 
išbandys sudėtingą distiliavimo mechanizmą, žingsnis po žingsnio gamindami eterinį aliejų. Greta burbuliuos 
įvairiaspalviai tirpalai – festivalio dalyviai išvys šarminių bei rūgštinių medžiagų poveikį ir reakcijas, sužinos bei 
patys išbandys, kaip veikia indikatoriai. Maišydami įvairius reagentus, naujieji laborantai stebės magišką spalvų 
kaitą bei šilumines reakcijas! 
 Išėjusius iš vėsios laboratorijos lankytojus skaičiuos UAB „SEMS Technologies“ pristatomas 
įrenginys, o lauke svečius pasitiks šildanti ugnies stichija. Ugnis – vienas įdomiausių, tačiau drauge ir 
pavojingiausių reiškinių, užburiančių savo įvairiapusiškumu. Šiandieninis žmogus sunkiai įsivaizduoja savo 
gyvenimą be ugnies ar kito šilumos šaltinio, tačiau ne visuomet turi medžiagų, reikalingų įkurti ugnį – VII forto 
mokslininkai padės apsisaugoti nuo tokių nemalonių situacijų, išmokydami festivalio dalyvius įkurti laužą be 
degtukų. Įkūrę laužą, bandysime išsiaiškinti, kurios mus supančios medžiagos yra degios, o kurios – ne. Tai padės 
paneigti įsivyravusią nuomonę, jog pinigai – itin ugniai neatsparus dalykas! Net jei renginio dieną dalyvių nelepins 
saulėtas bei šiltas oras, apsilankę VII forte, jie galės stebėti vaivorykštę. Tiesa, kiek kitokią, nei esame įpratę – VII 
forte pasirodžiusi vaivorykštė bus liepsnojanti, sukurta degant skirtingoms medžiagoms, kurios skleidžia įvairios 
spalvos šviesą. Netoliese veiks ir cheminės dirbtuvėlės – visi norintys stebės bei patys galės pasigaminti šaltųjų 
ugnelių, o kol vyks jų gamyba, dalyviai bus supažindinti su fejerverkų sudėtimi ir savybėmis. Pažadame, jog 
prisijaukinę ugnį, renginio dalyviai galės ją paimti į rankas, nepatirdami jokio skausmo ar nudegimų! Nuo 
nemalonių netikėtumų apsaugos netoliese budintys ugniagesiai – jų komanda atskleis pavojingąją ugnies pusę bei 
paaiškins, kaip ją suvaldyti. 
 Susipažindami su trečiąja stichija – žeme – lankytojai susidurs su tikro vulkano išsiveržimu. 
Naudojant žemės modelį bus paaiškinta, kodėl ir kaip susidaro vulkanai. Žemė neatsiejama ir nuo organinės 
chemijos – renginio dalyviai išvys, kokioms medžiagoms susijungus, iš žemės gali iškilti didžiulis anglies stulpas.  
 Oro stichija – ko gero įdomiausia ir svarbiausia žmogui. Šią stichiją reprezentuojančiuose stenduose 
renginio dalyviai galės išbandyti ypatingai šaltas medžiagas bei jų poveikį aplinkai. Tik čia lankytojai sužinos, kaip 
gaminamas itin šaltas sausas ledas bei skystas azotas, išvys, kaip į šias medžiagas reaguoja augalai bei maisto 
medžiagos. Oro stichiją geriau pažinti padės ir „lapių medžioklė“, kurios metu specialių prietaisų pagalba bus 
demonstruojamas įvairaus dažnio ir intensyvumo radijo bangų pritaikymas. Netoliese festivalio svečiai galės dar 
geriau ištirti juos supančią atmosferą, specialiu šiuolaikiniu detektoriumi matuodami jonizuojančiąją spinduliuotę. 
Palypėjus ant vieno iš VII forto pylimų, į dangų kils didžiuliai muilo burbulai – čia veikiančiose muilo burbulų 
dirbtuvėlėse mažieji patys išmoks pasigaminti muilo burbulų skystį bei pūs įvairaus dydžio ir formų muilo 
burbulus. Mažiesiems chemijos mokslininkai išduos ir itin ilgai slėptą paslaptį – drauge atliks eksperimentą, kurio 
metu pagaminama dramblio dantų pasta, kurios pagrindinis ingredientas – deguonis. 



 Susipažinę su mus supančia aplinka, renginio dalyviai bus kviečiami daugiau sužinoti apie save bei 
gyvūnijos pasaulį – gyvybės stichiją. Kol VII forte mini zoologijos sodą įkūrę VDU Kauno botanikos sodo atstovai 
suteiks daugiau žinių apie roplių, varliagyvių bei vabzdžių gyvenimą, Lietuvos zoologijos sodo atstovai pristatys 
retų ir nykstančių gyvūnų rūšių likimą, o Lietuvos biochemikų draugija bandys paneigti visuomenėje populiarius, 
tačiau neteisingus įsitikinimus apie maisto produktų sudėtį. Įdomiąja matematika šventės dalyvius sudomins 
Šiaulių universiteto atstovai, leisiantys paeksperimentuoti su neniutoniniais skysčiais bei svečiams 
demonstruosiantys matematines snaiges – fraktalus. Ne ką mažiau stebins ir KTU Matematikos ir gamtos mokslų 
fakultetas, kurio atstovai drauge su renginio dalyviais suks galvas, spręsdami matematinius paradoksus bei 
demonstruodami modernius prietaisus, gebančius „išprovokuoti“ sudėtingiausių fizikinių reiškinių pasirodymą. 
Geriau pažinti save padės šio universiteto demonstruojama programa, matuojanti kiekvieno norinčiojo socialumo 
lygį. Tamsiausiame VII forto šaudmenų sandėlyje apsilankiusiems dalyviams teks susidoroti su užduotimi – 
naudojantis tam tikromis priemonėmis, surasti nematomu rašalu paliktus senųjų forto karių užrašus. Mažuosius 
kviesime iš arčiau susipažinti su ekologišku gyvenimo būdu: pasigaminti papuošalus, žaislus, įvairius kasdieninėje 
buityje pritaikomus daiktus iš perdirbtų atliekų. Aktyvaus poilsio bei pramogų ieškantys festivalio dalyviams taip 
pat nestigs veiklos: jie galės išbandyti savo jėgas orientaciniame žaidime „Sekant caro pėdsakais. Kauno tvirtovės 
paslaptys“, o norintys geriau susipažinti su VII forto istorija galės tai padaryti ekskursijos metu. Didžiausiame VII 
forto pastate – kareivinėse – veiks istorinis armijos foto ateljė, kuriame kiekvienas galės įsiamžinti su norimo 
laikotarpio kariška uniforma bei pasirinktais ginklais. Čia pat esantys ginklų specialistai lankytojus trumpai 
supažindins su ginkluotės istorija, įvairių ginklų sandara. Norintys patikrinti turimas žinias apie Pirmojo pasaulinio 
karo laikotarpio Kauno miestą, bus kviečiami dalyvauti protų kovų žaidime, kuriame komandos varžysis 
atsakinėdamos į sudėtingo mąstymo pareikalausiančius klausimus. 
 

               Mokslo eksperimentų programa: 
 
Skirting ų spalvų ugnis (vaivorykštė) – degant skirtingoms medžiagoms, jos skleidžia skirtingos spalvos 
šviesą: 

 
Naudojant tam tikras medžiagas bus sudaroma „deganti“ vaivorykštė. Vaikams bus pasakojama bei aiškinama kas 
yra metalai ir nemetalai, nurodoma kokia liepsnos spalva dega įvairios medžiagos, taip pat aiškinama apie 
spektroskopiją.  
 
“Šalta” ugnis: 
 
Renginio metu bus rodoma kaip jos  gaminamos ir kiekvienas vaikas galės pasigaminti savo šaltąją ugnelę.  
Temos aktualumas: pasakojama apie pagrindines sprogstamąsias medžiagos naudojamas fejerverkams gaminti, jų 
cheminės savybės. 
  
Degančios rankos (saugi ugnis): 
 
Blyksnio parakas – pirmuosiuose fotoaparatuose naudojant taip vadinamą „blyksnio paraką“ buvo gaunama 
blykstė. Jo pagrindinė sudedamoji dalis yra aliuminio arba magnio pudra sumaišyta su oksidatoriumi. 
 
Degantis pinigas: 
 
Bandysim įsitikinti, kad pinigai dega (arba paneigti šį teiginį). 
 
Netikras laužas: 
 
Kaip be degtukų susikurti laužą. 
 
Bandymai su skystu azotu (N2): 
 
Baliono susitraukimas: pripūstas balionai įdėjus į indą su skystu azotu susitraukia. Išėmus susitraukusį balioną iš 
indo ir jis labai greitai prisipučia, nes plečiasi viduje esantis oras. gėlių ir augalų šaldymas. Sausainių – duoniukų. 
įvairūs vaisių šaldymas. Eksperimentai pasakojama apie orą, jo sudėtį. Nurodoma, kas yra skystas azotas, jo 
savybės.  
 
 
 
 



 Bandymai su sausu ledu (CO2): 
 
Naudojant sausą ledą, gaunamas vientisas didžiulis balionas, žvakė yra užgesinama be jos užpūtimo taip pat 
naudojant sausą ledą. Jaunieji lankytojai iš sauso ledo padarys burbulų gyvatę,  pažais  rankose su mažais sauso 
ledo burbuliukais. Viso eksperimento metus bus pasakojama apie sausą ledą, kaip jis gaminamas, jo savybes bei  
CO2 dujas.  
 
Dramblio dantų pasta (O2): 
 
Bus aiškinama kas yra oksidatoriai ir reduktoriai.  
 
Muilo burbul ų dirbtuv ėlės: 
 
Naudojant įvairios formos figūrėles, vaikai bus mokomi pūsti  didžiulius muilo burbulus. Kiekvienas galės 
pamėginti išpūsti burbulą pats.  
 
Bandymas su pipirais ir vandeniu: 
 
Kiekvienam vaikui bus galima įmerkti indų ploviklyje sušlapintą pirštą į vandenį su pipirais ir stebėti kas įvyks.  
Bus pasakojama ir aiškinama apie paviršiaus įtempimą.  
 
Eterinio aliejaus gavimas: 
 
Eteriniam aliejui gauti bus naudojamas distiliatorius. Bus rodoma, kaip reikia jį sujungti, kad gautumėme eterinį 
aliejų. Kai šis bus pagamintas (po 30 min) kiekvienas vaikas gaus po mažą eterinio aliejaus buteliuką atminimui.  
Eksperimento metus bus pasakojama, kas yra eteriai, kokias būdais gali būti gaunami eteriniai aliejai.  
 
Cheminės tirpalų savybės: 
 
Naudojant mėlynojo kopūsto nuovirą ir buitinius valiklius bei kitus reagentus bus gaunami skirtingų spalvų tirpalai 
(raudonos, violetinės, mėlynos, žalios bei geltonos). Spalvų keitimas naudojant sausą ledą – turimas mėlynojo 
kopūsto tirpalas, kuris įlašinus amoniako tirpalo pasidaro žalias, o įdėjus sauso ledo, tirpalas ne tik atšąla, bet ir 
pakeičia spalvą. Eksperimento metu bus pasakojama ir aiškinama kas per medžiagos yra rūgštys, šarmai ir 
indikatoriai.  
 
Vulkanas: 
 
Buitinėmis priemonėmis bus pagaminamas „vulkanas“ ir naudojant actą bei sodą, stebimas jo išsiveržimas.  
Naudojant žemės modelį pasakojama ir aiškinama apie žemės sandarą, taip pat aiškinama, kodėl išsiveržia 
vulkanai. 
 
Anglies stulpas (gyvatė): 
 
Naudojant sieros rūgštį ir cukraus pudrą gaunamas anglies stulpas. Vaikai stebės jo atsiradimą.  
Temos aktualumas: pasakojama apie egzotermines ir endotermines reakcijas, paaiškinamas bandymas.  
 
Dirbtinis kraujas : 
 
Temos aktualumas: pasakojama apie kraują, jo sudėtį, aiškinama kas yra dirbtinis kraujas. 
 
Fluorescencija: 

 
Bus atliekami bandymai su fluoresuojančiais dažais – naudojant fluoresuojančias medžiagas ir UV lempą atliekami 
bandymai ir stebima spalvų švytėjimas. Eksperimento dalyviai susipažins, kas yra fluorescencija, kaip ji vyksta, 
pateikiami jos pavyzdžiai gyvenime (naudojama tikrinant ar pinigai nepadirbti).  

Užduotis -  apsilankę patalpoje, dalyviai, naudodami jiems skirtas priemones, turi rasti nematomu 
rašalu paliktus užrašus.  
 
 
 



Armijos fotoatelj ė:  
 
Šventės dalyviai bus kviečiami pasidaryti nuotrauką VII forto kareivinių kazematuose įrengtoje foto studijoje 
(trumpalaikės veiklos).   
 
Komandinis intelekto koeficiento testas: 
 
Protų kovų žaidimas, kuriame komandos varžysis atsakinėdamos į sudėtingo mąstymo pareikalausiančius 
klausimus (ilgalaikės veiklos, dalyvių skaičius – iki 30, trukmė – 30 min.). 
 
Artilerist ų pamokos: 
 
Dalyviai supažindinami su įvairių laikotarpių šaunamaisiais ginklais, jų sandara. 
 
Orientavimosi varžybos: 
 
Bus suformuojamos dvi dalyvių komandos, besivaržysiančios, kuriai pavyks greičiau surinkti visas VII forto 
teritorijoje paslėptas nuorodas; 
 
Ekskursija po VII fort ą: 
 
Dalyviai suburiami 15 žmonių komandą, kurios vadovui duodamas žemėlapis. Vadovaudamiesi žemėlapyje 
pažymėtais nurodymais, ekskursijos dalyviai lankosi įvairiose VII forto vietose, susipažįsta su jose pateiktais vietų 
bei jų paskirties aprašymais. 
 
Ekologinės dirbtuvėlės „Pasigamink pats“: 
 
Pristatomas atliekų rūšiavimas bei būdai tikslingai panaudoti atliekas. Iš kartą jau panaudotų medžiagų mokoma 
pasigaminti praktiškai pritaikomus ir buityje naudojamus.    

 
Šventės svečiai 

 
Lietuvos zoologijos sodas:  
 
Edukologės Violeta Lazarevičienė, Erika Bašinskaitė, vyresn. herpetologė Rasa Jautakienė, vyresn. dailininkė Rūta 
Jačionienė  skatins artimiau susipažinti su mus supančios gamtos jėgomis, penkių stichijų – ugnies, žemės, metalo, 
vandens ir medžio išmintinga draugyste, kurios neatskiriama dalis yra gyvūnija. Bus pasakojama apie retų ir 
nykstančių gyvūnų rūšių išlikimą. Profesorius Tadas Ivanauskas, Lietuvos zoologijos sodo įkūrėjas, savo veikla 
stengėsi įskiepyti vaikams atsakomybę ir meilę gamtai. Šiandien zoologijos sode virš 2000 gyvūnų: žinduolių, 
paukščių, roplių, žuvų ir bestuburių atstovų. Kiekvienas jų pasirenka savo stichiją – plaukia, eina pėsčiomis ar 
skrenda.   Mokslo šventės renginio metu, edukacinė programa supažindins vaikus ir jų tėvelius su retomis ir 
nykstančiomis pasaulio gyvūnų rūšimis. Išgirsite įdomių pasakojimų apie gyvūnus, sužinosite kas geriausiai moka 
slėptis, kodėl įvairūs paukščių snapai ir skirtingos plunksnos? Kuo minta, kaip gyvena ir bendrauja tarpusavyje. 
Kartu su sodo darbuotojais šventėje svečiuosis ir gyvūnai. 
 
VDU Kauno botanikos sodas: 
 
Bus pristatoma  dviejų dalių "Žaliosios agentūros" ir "NSO laboratorijos" programa. 
 
"Žalioji agentūra" pristatys minizoologijos soda (ropliai, varliagyviai, vabzdžiai), pasakos apie dienos ir nakties 
žygius/laiko praktikas VDU Kauno botanikos sodo parke, pristatys parko biologinės įvairovės monitoringo 
žemėlapį, kuriame vaizduojama kur aptiktos įvairios  
gyvūnų ir augalų rūšys; demonstruos savo kūrybos filmą apie povandeninį Lietuvos ežerų pasaulį. 
 
"NSO laboratorija" atliks interaktyvių chemijos, fizikos ir biologijos eksperimentų programą "Kiekvienas gali būti 
mokslininku", pristatys parodą "Nematyti sėklų veidai", kurioje bus pateiktos Lietuvos augalų sėklu nuotraukos, 
gautos skenuojančiu elektroniniu mikroskopu. Stendinį pranešimą apie Sosnovskio barščių naikinimo metodų 
tyrimo rezultatus pristatys jaunieji NSO laboratorijos tyrėjai.   
 
 



Lietuvos biochemiku draugija: 
 
Bus rodoma biocheminiai bandymai ir stendinis pranešimas "Maisto produktai ir mitologija".   
 
 
Kauno Technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas: 
 
„Matematiniai paradoksai ir įdomybės.“ - doc. Kristina Šutienė, doc. Kristina Lukoševičiūtė, lekt. Violeta 
Kravčenkienė . 
 
Dar nuo senovės graikų laikų yra žinomi vadinamieji paradokso uždaviniai, t.y. teiginiai ar teiginių grupės, kurie iš 
pirmo žvilgsnio atrodo teisingi, tačiau atveda prie prieštaravimų. Pavyzdžiui, graikų filosofo Zenono paradoksas 
apie greitąjį Achilą, kuris teoriškai niekaip negalės pasivyti anksčiau distanciją pradėjusio ir kur kas lėčiau judančio 
vėžlio. Ar žinote, kaip atrodo begaliniai laiptai? Kaip iš  dviejų žiedų gauti kvadratą? Ar įmanoma apeiti septynis 
Karaliaučiaus tiltus per Priegliaus upę kiekvieną tiltą pereinant tik vieną kartą ir grįžtant į pradinį tašką. 
Užsukite pas mus ir jūs galėsite atskleisti  matematikos paslaptis ir tapti matematikos magais.  
 
,,Įdomiosios fizikinės demonstracijos" - doc. Virgilijus Minialga, akad. padėjėjas Zenonas Šleinius.  
 
Gyvename apsupti gamtos reiškinių. Ne visi jie yra akivaizdūs ir dažnai matomi, tačiau sudarius specialias sąlygas 
galima ,,išprovokuoti" jų pasirodymą. Dar nuo aukštojo mokslo ištakų Kaune, Kauno technologijos universiteto 
Fizikos katedra  yra sukaupusi unikalių įrenginių fizikiniams reiškiniams ir vyksmams demonstruoti. Dalis iš jų bus 
demonstruojama forto sąlygomis. Kviečiame dalyvauti. 
 
,,Po fortą su dozimetru“ - dokt. Rita Plaipaitė-Nalivaiko, dokt. Neringa Vaičiūnaitė,  prof. Diana Adlienė, lekt. 
Gediminas Adlys.  
 
Jau vis mažiau stebina teiginys, kad gyvename veikiami jonizuojančiosios spinduliuotės. Ji yra vienokia kalnuose, 
kitokia lygumose, dar kitokia požemiuose, tačiau jos poveikis  visur yra vertinamas lygiaverte doze. Ją galima 
išmatuoti naudojant šiuolaikinius jonizuojančiosios spinduliuotės detektorius -  dozimetrus. Atlikime tokius 
matavimus ir palyginkime.   
 
Kauno Technologijos universiteto Elektros ir elektronikos fakultetas, KTU Radijo klubas, KTU studentų 
korporacija ,,Tautito“:   
 
,,Radijo bangos – mokslui ir sportui“. vyresnysis mokslo darbuotojas Rolandas Žakelis, Radijo bangos skiriasi savo 
dažniais ir intensyvumais, tačiau visos randa savo taikymą. Vienos radijo ryšiui, kitos mokslinio tyrimo 
prietaisuose, GPS navigacijoje ar buityje. Vienaip generuojamos ir sklinda metrinės, visai kitaip decimetrinės, 
centimetrinės ir milimetrinės bangos. Jei norėsite šias savybes išbandyti praktiškai – sudalyvaukite ,,lapių 
medžioklėje“.  
 
Kauno Technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakultetas: 
 
Eglė Vaičiukynaitė  ištirs, vartotojas tapo labiau socialus? Pastaruoju metu pastebima, jog vartotojo elgsena 
ženkliai pasikeitė, ypač jų socialinis gyvenimas. Atlikti moksliniai tyrimai rodo, kad šiuolaikinis vartotojas daugiau 
laiko praleidžia virtualioje aplinkoje bendraudamas su draugais, giminaičiais nei tapdamas visuomeniniu žmogumi. 
Šiems pokyčiams didelę įtaką turi greita socialinių techologijų skverbtis ir adaptavimas tarp vartotojų. Socialinės 
technologijos apima platų spektrą mobiliųjų aplikacijų – socialinius tinklus, žaidimus, tinklaraščius, mikro 
tinklaraščius ir kt. Šios technologijos įgalina vartotojus ne tik demonstruoti aukštesnį socialinį aktyvumą, bet ir 
daugiau laiko praleisti virtualioje aplinkoje. 
 
Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba:  
 
Gelbėtojai demonstruos, kaip galima užgesinti gaisrą “keptuvėje“ ir ne tik, naudoti gesintuvus, demonstruos  
ugniagesių įrangą, imituos dulkių sprogimą. 
 
SEMS Technologies: 
 
Produktas SEMSeye – tai sprendimas, skirtas žmonių srautams skaičiuoti, sukurtas naudojant inovatyvius vaizdo 
apdorojimo algoritmus. Jis susideda iš įrenginio, tvirtinamo ant skaičiavimo zonos lubų, debesų kompiuterija 



paremto duomenų centro ir statistikos platformos žmonių srautų statistikai peržiūrėti ir naršyti. Produktas gali būti 
pritaikomas mažmeninės prekybos, marketingo įmonėse, restoranuose, parodose, muziejuose, įvairiuose 
renginiuose ar net viešajame transporte. Jis padeda tiksliai įvertinti klientų, praeivių srautus bei pateikia išsamią 
statistiką pagal laiką ir skaičiavimo zonas. Sprendimas leidžia pamatuoti marketinginių kampanijų poveikį, rasti 
piko valandas, sezoniškumą ar lyginti vidurkius bei tokiu būdu optimizuoti personalo pamainas. Tampa lengva 
palyginti lankytojų srautų statistikas, kurias įtakoja tokie veiksniai, kaip vieta, oro sąlygos, pietų metas, darbo 
valandos ir pan. Visa tai leidžia geriau paskirstyti išteklius, sumažinti išlaidas bei padidinti pajamas 10-15 %. 
 
Šiaulių universitetas: 
 
Bus demonstruojami eksperimentai su neniutoniniu skysčiu, pasakojama kas tai yra, kokiomis savybėmis pasižymi, 
kokius triukus galima daryti. Norintiems leidžiama patiems prisiliesti ir pažaisti. Šalimais pristatomas ŠU 
matematikų bendradarbiavimas su UAB "Rūta" tikrinant saldainių kokybės patikimumą. Leidžiama pasmaguriauti 
šokolado fondiu, pasakojama, kad tai taip pat neniutoninis skystis, kokios problemos kyla norint pagaminti 
kokybišką saldainį. 
 
VU Kartografijos centras, Lietuvos kartografų draugija:  
 
Susitikimas su filmo "Kartografija. Mūsų pasaulio žemėlapiai" grupe,  bei prietaisų, skirtų kurti žemėlapiams 
demonstracijos. 
 

Šventėje bus prekiaujama užkandžiais, kava ir vaisvandeniais.  
 
Atsineškite kilimėlį iškylai ir tur ėsite galimybę praleisti dieną gamtoje bei 
pasidžiaugti nueinančios vasaros malonumais. 


