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Jau kvepia 

Kasmet kolegų gretas išretina vasara, jos džiaugsmai ir malonumai. Kaip 
rodo specialiai šiam numeriui atlikta apklausa (teiravomės jūsų, kaip 
leisite šias atostogas), dalis mūsų darbuotojų keliaus į užsienį, kiti pasiliks 
Lietuvoje ir mėgausis vietine gamta, pajūrio grožiu, spindinčiais ežerais 
miesto šurmulį iškeisdami į svirpiančius žiogus ir rasotą žolę sodybose 
kaime. 

„Pabaigęs vieną kelionę jau galvoju apie kitą“, – 
mintimis dalijasi Sigitas.

GERIAUSIAS BŪDAS PAŽINTI PASAULĮ
S. Kučo nuomone, kelionės dviračiais yra ge-
riausias būdas pažinti pasaulį. „Kai važiuoji ma-
šina, esi atskirtas nuo gamtos. Žinoma, galima 
sustoti ir kelionės tikslas mašina pasiekiamas 
greičiau, tačiau aš, važiuodamas automobiliu, 
labiau pavargstu negu keliaudamas dviračiu, kai 
jauti ryšį su gamta ir kelyje sutinki įdomių žmo-
nių“, – prisipažįsta Sigitas. 

INDIVIDUALIAI SIEKIA BENDRO TIKSLO 
Sigitui netrūksta bendraminčių. Kasmet su juo 
į keliones leidžiasi jo draugai, pažįstami ir dvi-
račių entuziastai iš viso pasaulio. „Šiais metais 
prieš Velykas 46 dienas keliavome po Naująją 
Zelandiją. Paskelbėme apie kelionę internete, 
susirinko net 44 žmonių grupė – 18 lenkų, 15 
lietuvių, 7 naujazelandiečiai ir po vieną iš Vokie-
tijos, Airijos, Škotijos bei JAV. Pusė grupės – 20 
žygio dalyvių – pervažiavo visą Naująją Zelandi-
ją nuo šiaurinio iki pietinio taško“, – pasakoja 
naujausius įspūdžius Sigitas. 

„Nors keliaujame grupėmis, dažnai minant 

dviratį tenka ir vienam pabūti, – teigia S. Kučas. 
– Per dieną numiname apie 80–100 kilometrų. 
Važiuodami išsiskirstome, o vakare susirenka-
me numatytoje stovyklavietėje, kartu valgome, 
ilsimės, dalijamės patirtais įspūdžiais. Esame 
nepriklausomi, bet turime vieną užduotį ir jos 
siekiame. Į keliones dviračiais susirenka žmonės, 
kurie mėgsta laisvę, nebijo nuotykių ir keliones 
planuoja savo iniciatyva. Neminame nuolatos 
– nueiname į muziejus, aplankome įdomius 
objektus.“

SIGITO PATARIMAI KETINANTIEMS KE-
LIAUTI DVIRAČIAIS
Kelioninis dviratis skiriasi nuo sportinio, tad 
labai svarbu, kad jis būtų patikimas. Nuo dvi-
račio priklauso kelionės patogumas ir malonu-
mas. Verta pasikonsultuoti su žinovais, į kokias 
specifines detales reikia atkreipti dėmesį. Sigitas 
į kelionę visuomet pasiima savo virtuvėlę: dujų 
balionėlį, kavos virduliuką ir keletą puodelių. 
Kelionės metu maitinasi paprastai, išsiverda 
sriubos ar išsikepa kiaušinienės. Svarbi ir ap-
sauga nuo lietaus, patogus miegas, todėl reikia 
pasirūpinti gera palapine ir minkštu čiužinuku.

Planuodamas kelionės maršrutą, Sigitas ieško 
įdomios gamtos, istorinių ir kultūrinių pamin-
klų. Bet kartu atsižvelgia ir į labai praktiškas 
detales, tokias kaip mažesnis mašinų srautas ke-
liuose. Planuoti kelionę nėra sunku – interneto 
žemėlapiai padeda lengvai išsiaiškinti visus vieti-
nius kelius, apžiūrėti vietovę ir nuspręsti, į kurią 
pusę geriausia sukti.

„Swedbank“ darbuotojų  vasaros kelionių planai„Novaturo“ nuotr.  

Ekstremalių kelionių mėgėjas 
Sigitas ir dviratininkai Pekine
S.Kučo archyvo nuotr. 

PAKELTOS BURĖS

vasara ir atostogomis

Kaip susiplanuoti kelionę, kad atostogos suteik-
tų norimą poilsį ir įkvėptų naujiems darbams? 
Į šį klausimą atsako trys entuziastai, organi-
zuojantys skirtingo tipo keliones: ekstremalių 
kelionių mėgėjas Sigitas Kučas, kelionių gur-
manams organizatorė Inga Bytautė ir turistinių 
bei poilsinių kelionių atstovas Tomas Mikalo-
nis. Kiekvienas pašnekovas pristato vis kitokią 
kelionių viziją, negaili patarimų, kaip geriau 
susiplanuoti atostogas užsienyje, ir apibūdina 
žmones, besirenkančius jų atstovaujamam 
kelionės tipui.

Kelionė dviračiais 
„Geriausias poilsis – kasdien dviračiu numin-
ti bent 100 kilometrų“, – sako kelionių dvi-
račiais organizatorius Sigitas Kučas. Daugiau 
nei dešimt metų keliaujantis Teorinės fizikos ir 
astronomijos instituto vyresnysis mokslo dar-
buotojas S. Kučas nebesuskaičiuoja šalių, kurias 
yra aplankęs mindamas dviratį. Kai 1998 me-
tais su „Taikos žygiu“ iškeliavo aplink pasaulį ir 
ant dviračio pasitiko naująjį tūkstantmetį, Sigi-
tas užsikrėtė tokių kelionių karštine ir nuo tada 
kiekvienais metais renkasi vis naują maršrutą. 

Sigitas kalnuose
S.Kučo archyvo nuotr. 


