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Asta Dovydėnaitė ir Linas Mockevičius ką tik grįžo iš beveik 2 m. trukusios kelionės aplink pasaulį. 

2016 m. vilniečiai motociklais iškeliavo iš Pietų Amerikos, apsuko Žemės rutulį ir Vilniuje baigė gyvenimo 
nuotykiu tituluojamą žygį.

A. Rusijoje irgi labai sužavėjo motociklininkų 
bendruomenė. Važiavome per itin atokius kraš-
tus, o jie siuntė mus iš rankų į rankas, rūpinosi, 
kad turėtume kur šiltai pernakvoti. Kiekviename 
mieste gaudavome po telefono numerį ir atvykę 
į kitą vietovę susisiekdavome su motociklininku. 
Jis parodydavo saugią vietą motociklams palikti, 
parūpindavo nakvynę. Labai nuoširdus ir svetin-
gas priėmimas. Taip pat buvo ir Pietų Afrikos Res-
publikoje. Entuziastingi vietiniai motociklininkai 
susivienijo, kad mus kaip ant šilko patalų persiųstų 
per visą šalį. Širdį šildantys atradimai. 
Ar tokia ilga kelionė – santykių išbandymas?
A. Gyvenimas verda visur, nesvarbu, ar namuo-
se, ar kelionėje... Nesipykome per daug, tik gin-
čydavomės dėl kasdienių dalykų – kur stosime, 
kada valgysime ir pan. Važiuodami motociklais 
visą kelionę bendravome šalmuose įmontuota 
pasikalbėjimo įranga. Aš esu šnekesnė ir labai 
mėgstu pasakyti, jei man kas nepatinka, todėl 
džiaugiuosi, kad per daugiau nei 600 d. Linas 
mane tik kartą atjungė viduryje sakinio (juokiasi). 
Labai neblogas rezultatas tokioje ilgoje kelionėje. 
Esame gera komanda. Aš labiau atsakinga už kū-
rybinius, vėjyje plaukiojančius dalykus: bendra-
vimą su žmonėmis, vietinės kalbos išmokimą, 

interviu, apsilankymus pas 
vietos gyventojus. Linas – 
konkretus žmogus. Jis su-

randa maršrutą, naudoja 
navigaciją, skaičiuoja, 
planuoja, remontuoja. 
Labai neblogas toks 

mūsų duetas.

Kas buvo sunkiausia?
L. Kilo nesklandumų su vizomis. Nors turint lie-
tuvišką pasą daugelyje šalių vizų nereikia arba 
galima jas gauti iškart pasienyje, Afrikoje susi-
dūrėme su keblumais. Teko važiuoti per kelias 
šalis ir klausinėti konsulatuose, kol pagaliau ga-
vome vizas į Namibiją ir PAR. Taip pat sunkiai 
ištvėriau Afrikos ir Centrinės Amerikos karštį. 
Buvo dienų, kai visą parą temperatūra nenu-
krisdavo žemiau nei 30 laipsnių. Važiuojant mo-
tociklu net su specialia apranga, kuri pritaikyta 
karštam orui ir puikiai vėdinasi, sustoti kur nors 
miesto spūstyje buvo nepakenčiama. 
A. O man atvirkščiai – labai nemėgstu šalčio. Ga-
liu sėdėti karštyje ir kantriai prakaituoti, bet kai 
spaudžiant šalčiui kūnas stingsta, o reikia kažkur 
važiuoti, būnu labai pikta. Na, o jei dar nėra gali-
mybės sustoti ir pavalgyti, tuomet man itin sun-
ku. Ir Linui (šypteli).
Ką ir kur dažniausiai valgėte?
L. Patogumo ir taupymo sumetimais stengė-
mės gamintis patys, ypač brangesnėse šalyse. 
Stovyklaujant karštame klimate taip pat geriau 
ruošti maistą patiems, nes be šaldytuvo ilgiau nei 
parą galima laikyti tik vaisius ir daržoves. 
A. Virdavome įvairius sveikus valgius, vengdavo-
me greitojo maisto užeigų. Dažnai gamindavome 
mėsos ir daržovių troškinius, nes šių produktų 
lengva gauti bet kokiame turguje. Šalyse, kur pi-
giau, dažnai valgydavome pakelės kavinėse, bet 
ne turistinėse vietose, o lankomose vietinių. Kaž-
ko labai egzotiško neragavome, gal didžiausias 
netikėtumas buvo lamos kepsnys Peru, arkliena 
Kazachstane.

L. Labai nustebino, kad Pietų 
Amerikoje maistui auginamos 
jūrų kiaulytės. Juk daugelis 
mūsų jas laiko naminiais gy-
vūnėliais...

A. Na, o vištai reikėtų pastatyti paminklą (juokiasi). 
Ji populiari visuose pasaulio kampeliuose. Be to, 
mažiausia rizika, kad mėsa kažkur ilgai laikyta ir 
sugedusi. Vištienos valgėme tikrai gausiai.

Pasiilgote artimųjų? 
L. Šiais laikais bendrauti per atstumą nesudėtin-
ga. Su artimaisiais kalbėdavomės tikrai dažnai, 
tik pokalbių forma priklausė nuo šalies interneto 
greitumo. Vienur kalbėjome tik telefonu, kitur 
buvo įmanomi ir vaizdo skambučiai. Žinoma, kai 
susitiksime, gyvai nesimatę tiek laiko, tikrai bus 
apie ką pakalbėti, bet nesijaučiame labai atitrūkę. 
Ar jau planuojate kitą kelionę? 
L. Ne, dabar mūsų pagrindinis rūpestis – rasti dar-
bus, kur gyventi ir turbūt iki rudens įsigyti auto-
mobilį, nes bus šalta važiuoti motociklu (šypsosi). 
A. Tikriausiai grįšime prie trumpų kelionių. Da-
bar, kai tiek visko pamatėme, bus daug lengviau 
pasirinkti kryptį. Nori į dykumą, važiuoji ten, nori 
į kalnus – kitur. Dabar labai gerai žinosime, ko ir 
kur tikėtis.
Kas dar nustebino keliaujant aplink pasaulį?
A. Kaip miesto vaikas, užaugęs ant betono, atra-
dau, kad visai neblogai gyventi gamtoje, palapi-
nėje ant ežero kranto. Semi vandenį, verdi, mau-
daisi... Labai praplėtėme savo komforto ribas. 
Taip pat daug sužinojau apie pasaulį, pamačiau, 
kaip stipriai vienos šalys daro įtaką kitoms. Paju-
tau, kad gyvename globaliame pasaulyje ir kad 
žinios apie kurios nors valstybės gyventojus iš te-
levizoriaus ekrano dažnai prasilenkia su realybe. 
Pavyzdžiui, vykdami į Meksiką jautėme baimę, 
nes tik ir tegirdi, kaip ten šaudoma ir grobiama. 
Iš tikrųjų tiek toje pačioje Meksikoje, tiek visame 
pasaulyje pilna gerų žmonių. Per 2 m. neteko su 
niekuo susipykti, su daugybe asmenų tapome ge-
rais draugais ir juos dar ne kartą aplankysime. Ši 
kelionė – akis atveriantis patyrimas.

Laima Samulė

Abu nesame vyturėliai, todėl ryte labai anksti išsi-
ruošti neskubėdavome. Rytas stovyklavietėje prie 
palapinės verdant kavą, gaminant pusryčius, mė-
gaujantis gamta buvo labai maloni dienos dalis. 
Kilometrų skaičius priklausė ir nuo to, ką tądien 
norėjome pamatyti, kiek kartų planuodavome 
sustoti. Pavyzdžiui, Rusijoje, kur kartais du vertus 
užsukti miestelius skiria 1000 km, važiuodavome 
ištisomis dienomis. 
Kaip motociklai atlaikė tokią kelionę?
L. Rimtų gedimų nebuvo, tik planiniai remontai po 
tam tikro nuvažiuoto atstumo – tepalų, stabdžių 
trinkelių, guolių keitimas ir pan. 
A. Linas labai nagingas, išmano technologijas, 
variklius, elektroniką, todėl sutvarkyti kažką 
pakeliui jam vieni niekai. Tad motociklai nekėlė 
jokių problemų. Tačiau nemalonus įvykis nutiko 
pačioje kelionės pradžioje. Vokietijoje sukrovė-
me transporto priemones į krovininį laivą, kad 
nuplukdytų į Pietų Ameriką, o patys lėktuvu 
išskridome į Braziliją. Patyrinėję Rio de Žaneirą 
nuvykome į piečiau esantį turistinį miestelį Pa-
rati. Čia du nedidelio ūgio brazilai, grasindami 
pistoletu, atėmė fotoaparatą. Laimė, draudimas 
kompensavo, tačiau nusipirkti naują buvo iššūkis. 
Po apiplėšimo tapome atsargesni: labai atidžiai 
žiūrėjome, ar mūsų nestebi, ar nepavojinga išsi-
traukti telefono ir pan. Galbūt buvome budresni, 
todėl daugiau incidentų nepasitaikė.
Kuo įsiminė vietinių bendravimas?
L. Nustebino Bolivijos gyventojai. Galbūt istoriškai 
taip susiklostė, kad vietiniai, daugiausia tose vie-
tovėse nuo senovės gyvenusių indėnų genčių pali-
kuonys, nelabai mėgsta bendrauti su baltaodžiais. 
O matydami mus, apsirengusius kaip astronautus 
(su motociklininkų apranga ir šalmais), kartais net-
gi atsisakydavo turguje parduoti produktų. Kita 
vertus, labiausiai atviri, linksmi, norintys bend-
rauti, linkę padėti taip pat iš Pietų Amerikos – 

kolumbiečiai. Čia gausi motociklinin-
kų bendruomenė, gavome daug 

pagalbos ir patarimų.

Motociklais

Ar sunku buvo susikrauti mantą?
L. Krovėmės iki 4 val. ryto ir tą pačią dieną išva-
žiavome. Esame nemažai keliavę motociklais, 
todėl žinojome, ko ir kiek reikia 2–3 savaičių ke-
lionei, o tiek užtenka ir ilgesniam laikotarpiui. 
Be to, nelabai daugiau ką ir pasiimsi, nes nėra 
vietos. Svarbiausia – stovyklavimo reikmenys: 
palapinė, miegmaišiai, viryklė. Taip pat ėmėme 
nešiojamąjį kompiuterį, fotoaparatą, drabužių, 
higienos reikmenų. 
A. Iš pradžių ketinome vykti su įprasta palapine, 
kurios prieangyje telpa tik batai ir keli nedideli 
daiktai. Tačiau prieš pat kelionę gavome dovanų 
praktiškesnę, kurios prieangis tokio pat dydžio 
kaip miegamoji dalis. Paprastai gamtoje nakvojo-
me kas trečią naktį, todėl ši labai pravertė kom-
fortiškam poilsiui. 
Ar taip ilgai keliaujant nepasitaikė susirgti, su-
sižeisti?
L. Buvo visko: nubrozdinimų, mėlynių, o keliauda-
mi sirgome daug mažiau, nei gyvendami sėsliai – 
tik keli peršalimai, sloga. Tiesa, Afrikoje persirgau 
maliarija. Skiepų nuo šios ligos nėra, todėl savo-
tiška loterija – susirgsi arba ne. Prevencijai galima 
gerti vaistų, bet jų nerekomenduojama vartoti 
ilgai, o Afrikoje praleidome 5 mėnesius. Tad tik-
riausiai medikamentai man būtų pakenkę labiau 
nei pati maliarija. Nustačius diagnozę savaitę gė-
riau vaistus ir, laimė, pasveikau be komplikacijų. 
Jau netrukus važiavome toliau. 
Kiek kilometrų vidutiniškai įveikdavote per 
dieną?
A. Vidutinė diena labai priklausė nuo žemyno. 
Mažiau išsivysčiusiose šalyse stengėmės po sau-
lėlydžio keliuose nesiblaškyti dėl žvėrių, žmonių, 
eismo. Kuo arčiau pusiaujo, tuo trumpesnis švie-
sus paros metas. Todėl 17–18 val. jau būdavome 
nakvynės vietoje. Arčiau pietinio ar šiaurinio po-
liaus važiuodavome daug ilgiau, ypač aplink po-
liarinį ratą, kur saulė išvis nenusileidžia. Tokiose 
vietose kartais kelionės tikslą pasiekdavome tik 
3–4 val. ryto.

Papasakokite, kaip kilo mintis apkeliauti pasaulį?
Linas. Kasmet per atostogas motociklais leis-
davomės į trijų savaičių keliones. Aplankėme 
Maroką, Azerbaidžaną, kitas šalis. Kaskart grįžę 
suprasdavome, kad tiek laiko buvo per mažai. 
2016 m. parvykę iš Baku nusprendėme, kad rei-
kėtų nuvažiuoti kažkur toliau. Pasiūliau keliauti 
aplink pasaulį. Iš pradžių viską nuleidome juokais, 
bet štai – iškeliavome beveik 2 metams.
Kiek laiko planavote maršrutą? 
L. Viso maršruto sudėlioti neįmanoma. Daugmaž 
pasižiūrėjome, pro kurias šalis vykti, kad neužklup-
tų žiema, nes šiuo metų laiku važiuoti motociklu 
nėra labai malonu. Todėl planavome vytis vasarą 
„šokinėdami“ per planetos Pietų ir Šiaurės pus-
rutulius. Detaliau planuodavome savaitę ar dvi į 
priekį, nes kelionėje viskas priklauso nuo aplinky-
bių. Vienur užtrukome ilgiau, nes teko remontuoti 
motociklą, kitur apžiūrėdami miestą, eidami į eks-
kursijas ar pan. 
Ar daug kainuoja tokia ilga kelionė? 
Asta. Kad ir kaip būtų juokinga, važiuodami ap-
skaičiavome, kad per mėnesį išleidome gerokai 
mažiau, nei gyvendami Vilniuje. Keliavome iš savo 
santaupų, kartais gaudavome simbolinių perlaidų 
iš palaikytojų ir draugų Lietuvoje – kavai ar benzino 
bakui. Labai džiaugiamės tokiu palaikymu. Taip pat 
vietiniai dažnai pakviesdavo pietų, vakarienės ar 
pasiūlydavo apsistoti nakčiai vien tam, kad pasida-
lytume kelionės įspūdžiais. 

Kaip darbovietėse išleido tokių ilgų atostogų, kam 
palikote prižiūrėti namus?
L. Tai viena priežasčių, kodėl ryžomės tokiam pro-
jektui. Metams jokia darbovietė neišleis atostogų, 
todėl nusprendėme keliauti rimtai – metėme dar-
bus ir išvažiavome aplink visą pasaulį. 
Be to, neturėjome vaikų, augintinių, butą nuo-
mojome, todėl nebuvo sunku viską susitvarkyti. 
Buto atsisakėme, o daiktus, kurių nepavyko par-
duoti ar padovanoti, supakavome ir palikome 
Astos tėvų garaže.
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