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                                                                     patvirtinti Lietuvos alpinistų  senjorų klubo, Lietuvos keliautojų 

                                                                    sąjungos ir  Lietuvos alpinizmo asociacijos valdybų  posėdžiuose 

 

AKCIJOS „100 Tėvynės kalnų“ 

        REZULTATAI 

                             

Įkopimų į kalnų viršūnes, piliakalnius ir kalvas akcija įvyko nuo 2017 m. kovo 8 d. iki 2018 m. 

gruodžio 11 d. pagal nuostatus, kuriuos 2017 m. balandžio 5 d. patvirtino trys aukščiau minėtos 

valdybos. 

Akcija skirta tinkamai atžymėti Lietuvos valstybės atkūrimo ir Vasario 16 Nepriklausomybės Akto 

pasirašymo šimtmetį.  Taip pat buvo svarbu paskelbtais 2017 piliakalnių metais sutelkti visuomenę 

domėtis tūkstančių metų praeities paminklais. 

Akcijos sumanytojas – alpinizmo veteranas Vyt. Viršilas (1930-2016).  

Įkopta į 17 viršūnių, pavadinimais susijusių su Lietuva užsienio kalnuose, į 139 piliakalnius ir 

reikšmingas kalvas Lietuvoje. Septynios viršūnės kalnuose pasiektos pirmą kartą ir joms suteikti 

istoriniai ir kiti lietuviški vardai. 

Dalyvavo daugiau kaip 400 kopikų. Amžius - nuo vienerių iki 86 metų. 

Detali įkopimų informacija publikuota tinklapyje alpinizmo.vikis.lt (kategorija-Akcija). 

VIRŠŪNĖS IR ŽYGIAI KALNUOSE 

Ekspedicijoms į Tianšanį ir Pietvakarių Pamyrą vadovavo A.Jucevičius, V.Šadukis, K.Baleišis, 

J.Jorudas, A.Smirnovas, V. Paplauskas. 

Reikšmingiausius istorine, jubiliejine ir sportine prasme įkopimus atliko K. Baleišio komanda, 

įkopusi į 7 lietuviškais vardais pavadintas viršūnes, iš kurių į 3 jie patys pirmą kartą įkopė ir jas 

pavadino (J.Basanavičiaus, A.Vidugirio, A.R.Vanago).  

Nemažiau reikšmingas šeštos kat. 25 d. J. Jorudo komandos kalnų turizmo žygis įkopiant į 2 

lietuviškai pavadintas viršūnes, praeinant dvi „lietuviškas“ perėjas ir suteikiant vienai perėjai naują 

pavadinimą (Lietuva-100). 

A.Smirnovo komanda įkopė į 6 lietuviškais vardais pavadintas viršūnes, iš kurių į vieną įkopė 

pirmą kartą ir suteikė Kopos vardą. 

V. Šaduikio grupė nežinomą viršūnę pavadino Lietuvos-Kirgizijos vardu. 

V. Paplausko komanda įkopė į nežinomą viršūnę ir pavadino Panevėžio vardu. 

Masiškiausiai buvo įkopta į Gedimino Akstino  v. 2017 m. (37 žm.). Į Vydūno v. 2018 m. 25 žm. 

vadovaujami V.Gaučio, įkopė pirmą kartą ir suteikė šį vardą. 

 PILIAKALNIAI BEI KALVOS IR ŽYGIAI LIETUVOJE 

Įkopta į 139 piliakalnius ir kalvas. 

Masiškiausias žygis per 3 kalvas vyko 2017 m gegužės 1 d.. vadovaujant A. Jucevičiui (89 žm.). 

Kitas masinis 30 žm. žygis vyko per 5 piliakalnius 2017 gegužės 26 d. (vad. A.Šukys). 

Daugiausia piliakalnių (60) pasiekė R. Augūno ekipažas. 

Pirmąjį 2017 kovo 8 d. ir paskutinįjį 2018 gruodžio 11 d. žygius ir įkopimus vedė R. Umbrasaitė (iš  

viso 30). 

 IŠVADOS 

Įkopimai kalnuose ir žygiai sutelkė sportininkus ir keliautojus. Tolimuose kalnuose pasireiškė norai 

ne tik pasitikrinti savo sportinį lygį, bet ir pasididžiuoti atstovaujant ir garsinant Lietuvą, ypač 

Šimtmečio proga. Svarbu, kad V. Šaduikio iniciatyva užsimezgė aukštesnio lygio organizacinis 

Lietuvos ir Kirgizijos atstovų bendradarbiavimas. 

Žygiai po piliakalnius išryškino sportinį ir patriotinį  akcentą, plačią visuomenę Šimtmečio 

renginiuose paskatino domėtis istorinėmis ir  gamtinėmis įvairovėmis. 

Rekomenduojama 2019-20 m. toliau tęsti įkopimus vadovaujantis Akcijos 2017 m. nuostatais ir 

registruoti tinklapyje.  
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