
Ekskursija „Ledynmečio krašto beieškant“ 

 

Sveiki, didieji Lieporių keliautojai, 

Pavasaris atėjo, kažkur žiema pasidėjo ... Sako, kad taip ir per ledynmetį buvo - 

ledas ėmė ir dingo, o kur jo būta dabar teks rimtai paieškoti ! 

Todėl gegužės 7 dieną (šeštadienį) mes į šiaurę dumsim. 9 val. ryto prie Lieporių 

gimnazijos rinksimės, autobusan lipsim, o kada grįšim – tada ir užrašysim  

Pradžioje Joniškį pasieksime. Nusiteikite kuo rimčiausiai, nes  aplankysim 

Joniškio sinagogų kompleksą: 

 

Vėliau sėkmės melsime mūsų antrosios religijos muziejuje, jo įkūrėjui Leonui 

Karaliūnui ranką paspausdami ir mūsiškai skanduodami  „Lieporiai, Lieporiai ... mes 

mėtome taikliai“ : 

 



Toliau kelias link Žagarės pasuks. Nežinia, ledynmetis ar žiema, bet balų ir 

visokių klampynių mums paliko užtektinai, todėl brisime per Mūšos Tyrelio pelkę: 

 

O jei pasiseks, tai sausu pažintiniu taku pasivaikščiosime ir su pavasarine gamta 

pažindinsimės: 

 

Bet čia tik ledynmečio buvimo ženklai. O kur tie rieduliai ir kalnai, kurie tos šaltos 

ledo masės ribas žymi? Ši vieta „ozu“ vadinama ir geriausią jį apžvelgti nuo 

piliakalnio, kuris toks aukštas, kad Žvelgaičio vardą turi. Štai ir šios vietos planas: 



 

Pažinimas didėja, apetitas – taip pat. Metas lieporietiškam piknikui, o vieta ozo 

pakrašty – „ant ledynmečio krašto“, prie Žvelgaičių tvenkinio jau paruošta: 

 

Desertui – „žagarėliai“ iš Žagarės, o kad mažai nepasirodytų, tai Žagarės bus dvi 

-  Senoji Žagarė (senamiestis) ir Naujoji Žagarė (naujamiestis). Čia vietinis gidas mus 

pasitiks ir daug įdomybių papasakos, net namą (dyvų dyvai) su puodais ant sienų 

parodys: 



 
 

Visus, norinčius keliauti ir ledynmečio rezultatus įvertinti, prašome iki gegužės 2 

dienos registruotis elektroniniu paštu: kristina.alisauskaite@gmail.com. Numatomas 

kelionės ir ekskursijų „sumestukas“ – po 10 Eurų. 

Kad ir kaip norėtume visi tilpti, bet autobuse vietų skaičius tikrai ribotas...  

Laukiame atsiliepimų ir pageidavimų 

 

Asociacijos „Lieporių mokyklos bendruomenės“ taryba  

 

Pirmininkė Kristina Ališauskaitė  mob. tel. 8-682-10633 

 

Narys Saulius Stasiūnas mob.tel. 8-699-01432 

 

E-paštas: lieporiumokyklosbendruomene@gmail.com 

Facebook: Lieporių mokyklos bendruomenė 
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