Dešimt Lietuvos apžvalgos bokštų ir gražiausi vaizdai nuo jų
Pagaliau atėjo ilgai lauktas pavasaris. O kai oras už lango gražus, niekas nenori sėdėti ir daug rašyti. Todėl šį
kartą – trumpa apžvalga ir didelė gražių vaizdų galerija. Šiuos vaizdus savo akimis gali pamatyti kiekvienas, aplankęs
čia paminėtus apžvalgos bokštus Lietuvoje.
Siekdamas šiek tiek įdomesnio pateikimo, šiuos bokštus išreitingavau remdamasis subjektyviu savo grožio
supratimu ir įspūdžiais, kurie atsirado aplankius šiuos bokštus. Tam, kad galima būtų susidaryti šiokią tokią nuomonę,
šalia pridedu ir po kelias nuotraukas. Deja, čia nukentėjo du apžvalgos bokštai Žemaitijoje – lankymosi tose vietovėse
metu fotoaparatas pasiprašė užtarnauto poilsio.

10. Puvočių apžvalgos bokštas
Tai – ryšio bokštas Varėnos rajone, Dzūkijos nacionaliniame parke. Šiame bokšte, pasiekus susitarimą tarp
Omnitel ir šio parko atstovų, 30 metrų aukštyje buvo įrengta apžvalgos aikštelė.
Iš šios aikštelės matomi neaprėpiami Varėnos rajono miškai ir tarp jų įsikūręs etnografinis Puvočių kaimelis.
Bokštas pasiekiamas keliu 5011 (Jablonavas–Puvočiai–Marcinkonys) ir lengvai pastebimas vos įvažiavus į
Puvočių kaimo teritoriją.

9. Senadvario (Švenčionių) apžvalgos bokštas
Tai – apžvalgos bokštas Širvėtos regioniniame parke, šalia Kochanovkos kaimo Švenčionių rajone. Nuo šio,
maždaug 25 metrų aukščio bokšto atsiveria gražaus kraštovaizdžio bei šalia esančio kelių sodybų kaimo vaizdai.
Pasistiebus galima įžiūrėti ir vienoje pusėje tyvuliuojančio ežero kontūrus.

Bokštas pasiekiamas keliu 4401 (Švenčionys–Mielagėnai–Andriejauka), nuoroda link bokšto randama šalia
Kochanovkos kaimo.

8. Aukštagirės apžvalgos bokštas
Tai – 15 metrų aukščio apžvalgos bokštas Šilalės rajone, Varnių regioniniame parke. Nuo jo matomas tipiškas
Žemaitijos kraštovaizdis, tolumoje esantis Bilionių kaimas ir už jo tyvuliuojantys tvenkiniai..
Bokštas pasiekiamas keliu 197 (Kryžkalnis–Rietavas–Vėžaičiai) pasiekus Bilionis ir nuo jų važiuojant link
Aukštagirės. Mano apsilankymo metu bokštas buvo gana sunkiai surandamas. Galbūt per porą metų situacija
pasikeitė.

7. Rumšiškių apžvalgos bokštas
Tai – 15 metrų aukščio apžvalgos bokštas Kauno marių regioniniame parke. Nuo jo turėtų atsiverti labai
gražūs Kauno marių krantai ir skardžiai, taip pat Lietuvos liaudies muziejaus teritorija. Deja, esminis dalykas, lėmęs
gana žemą šio bokšto reitingą yra tai, jog bokštui trūksta kelių metrų aukščio. Praėjus keliams metams nuo šio bokšto
pastatymo, šalia esantys medžiai jau baigia užgožti nuo šio bokšto matomus gražius vaizdus.
Bokštas stovi Rumšiškėse esančio Lietuvos liaudies muziejaus teritorijoje. Į šią teritoriją patekti ir aplankyti
bokštą galima tik nusipirkus lankytojo bilietą.

6. Kalnalio apžvalgos bokštas
Tai – 15 metrų aukščio apžvalgos bokštas Salantų regioniniame parke, Kretingos rajone. Nepaisant sąlyginai
nedidelio jo aukščio, dėl unikalios šio bokšto padėties (šalia yra didelė nuokalnė), čia atsiveria tolimi horizontai ir tik
nuo jūsų akių (arba turimų žiūronų) priklausys kaip toli sugebėsite įžiūrėti.
Bokštas pasiekiamas keliu 226 (Kartena–Kūlupėnai–Salantai) ir yra Kalnalio kaimo teritorijoje.

5. Ignalinos (Vilkakalnio) apžvalgos bokštas
Tai – apžvalgos bokštas Ignalinos miesto teritorijoje. Nuo šio, maždaug 25 metrų aukščio bokšto, atsiveria
Ignalinos miesto ir žiemos sporto bazės teritorijų vaizdai. Pastaroji teritorija vasarą pavirsta labai gražiu žalsvo
atspalvio ežeru.
Bokštas stovi Ignalinos mieste. Nors nuorodų link šio bokšto pagailėta (o ir keliukas link jo veda gana
prastas), tačiau orientyru gali būti Ignalinoje esantis ir iš visų pakampių matomas televizijos signalų siųstuvas.
Apžvalgos bokštas yra ant to paties kalno ir vos už kelių šimtų metrų nuo šio siųstuvo.

4. Rudesos (Baltųjų Lakajų) apžvalgos bokštas
Tai – bene sunkiausiai pasiekiamas apžvalgos (o kartu ir gaisrų stebėjimo) bokštas. Žiemą, rudenį ir pavasarį
jį galima pasiekti nebent traktoriumi ar visureigiu, o vasarą link jo veda mažas miško keliukas, jungiantis Mindūnų ir
Rudesos kaimus. Nepaisant to, šį bokštą aplankyti tikrai verta.
Šio bokšto lankymą oficialiai reikėtų suderinti su Rudesos girininkijos arba Labanoro regioninio parko
administracija. Kaip rodo istorija, tam paprastai užtenka skambučio.
Apžvalgos aikštelė įrengta 15 metrų aukštyje ir, deja, yra šiek tiek per žemai, todėl gražius vaizdus užgožia
medžiai. Tačiau jeigu pavyksta gauti leidimą ir palypėti aukščiau į ant šios aikštelės pastatytą gaisrų stebėjimo bokštą
(bokšto bendras aukštis siekia apie 35 m), nuo jo atsiveria nuostabūs Baltųjų Lakajų ežero vaizdai. Jei apžvalgos
aikštelė būtų įrengta bent dešimčia metrų aukščiau, šis bokštas mano reitinge neabejotinai užimtų pirmąją vietą.
Bokštas lengviausiai surandamas keliu 114 (Molėtai–Kaltanėnai–Ignalina) pasiekus Mindūnų kaimą ir jame
šalia Žvejybos muziejaus sukant į miško keliuką. Šiuo keliu teks važiuoti apie 4 kilometrus ir įdėmiai žvalgytis, norint
šio bokšto nepražiopsoti.

3. Šiliniškių (Ginučių) apžvalgos bokštas
Tai – bene pirmasis oficialus apžvalgos bokštas Lietuvoje. 2004 metais, pasiekus susitarimą tarp Omnitel ir
Aukštaitijos nacionalinio parko atstovų, Ignalinos rajone šalia Ginučių pastatyto ryšio bokšte buvo įrengta apžvalgos
aikštelė.
Nors vienoje pusėje vaizdą iš šios, 30 m aukštyje esančios aikštelės, užgožia medžiai, tačiau žvelgiant į kitas
puses matomi gražūs miškai, ežerai ir tarp jų vingiuojantys keliukai.
Šis bokštas pasiekiamas keliu 1423 (Aza–Vaišniūnai–Ginučiai–Kirdeikiai) ir lengvai pastebimas visai šalia
Ginučių kaimo teritorijos.

2. Bijeikių (Rubikių ežero) apžvalgos bokštas
Tai – naujausias iš man žinomų apžvalgos bokštų, pastatytas Anykščių rajone, berods, 2011-aisiais.
Tinkamas ir bijantiems aukščio (vos 15 m aukščio) bei esantis ant aukštos kalvos, leidžia apžvelgti apylinkes beveik
20 km spinduliu (plika akimi matomi ir už 15 km esančios Alantos bažnyčios bokštai).
Šalia – bent trys ežerai, kurių didžiausias – legendomis apipintas Rubikių ežeras, piliakalniai ir kitos kalvos.
Turint geras akis nuo šio bokšto galima įžiūrėti net tris bažnyčias (Alantos, Debeikių ir Leliūnų). Na, bet kokiu atveju,
šiuos vaizdus reikia pamatyti patiems.
Šis bokštas lengvai surandamas važiuojant keliu 1221 (Burbiškis–Mačionys–Leliūnai) ir yra tarp Burbiškio ir
Mačionių kaimų.

1. Sartų ežero apžvalgos bokštas
Mano subjektyvia nuomone tai – apžvalgos bokštas, nuo kurio atsiveria patys gražiausi vaizdai Lietuvoje.
Nors bokštas stovi privačioje teritorijoje Rokiškio rajone, tačiau jo lankymas yra nemokamas. Ribojamas tik
lankymo laikas, kuris, berods, paskutiniu metu buvo 8-22 val. Tai – įspūdingas, bene 35 metrų aukščio bokštas, į kurio
viršų veda aukščio baimę patikrinantys sraigtiniai laiptai.
Šalia – Sartų ežeras su keliomis įlankomis ir salomis. Vaizdai, verti milijono.
Šis bokštas pasiekiamas keliu 3608 (Laibgaliai–Kriaunos–Juozapava) ir yra netoliese Kriaunų kaimo.
Važiuojant šiuo keliu lengvai pastebima nuoroda į apžvalgos aikštelę.

Šiam kartui tiek. Jei manote, kad kažkurį bokštą pervertinau, nuvertinau ar išvis drįsau į dešimtuką neįtraukti,
pasidalinkite nuomone komentaruose.

Parengė Aurimas Rapečka, VU Matematikos ir informatikos instituto doktorantas, Enciklopedijos Lietuvai ir
pasauliui iniciatyvinės grupės narys.
Rengimui naudota Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui (http://lietuvai.lt), Lietuvos apžvalgos bokštų
(http://www.apzvalgosbokstai.lt) informacija ir nuotraukos iš asmeninio archyvo.

