PO UKMERGĖS KRAŠTĄ: ATGIMĘ DVARAI IR
AUKŠTAITIŠKAS KUGELIS
Programa:
Ekskursijos gidai: Rasa Peciulienė, Audronė Grosienė.
Ryte 7.15 val. išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos:
7.15 val. Gegužių gatvė, PC Akropolis.
7.30 val. Tilžės gatvė, Katedra.
Kelionės maršrutas: Užugiris-Lėnas-Užulėnai-Taujėnai- Ukmergė
Keliaujame (133 km) į Užugirio dvarą* prie Lėno ežero, Prezidento A. Smetonos vadintą
„kiemu“. Pasitinkanti medžių alėja ir pastatų siluetai net neleidžia suabejoti, tai – dvaras. Ironiška,
bet dvaro ūkyje, kur baudžiavą ėjo A. Smetonos tėvai, iškilo pirmojo ir paskutinio tarpukario Lietuvos
prezidento dvaras – vaizdingoje vietoje, apsuptas didžiulio sodo. Vila buvo ypatingai moderni
tuometinėje Lietuvoje. Didingas suomiško granito įėjimas, balkonas, iš kurio galima buvo
stebėti, kas vyksta ūkyje, atvira terasa, kur mėgdavo rožių apsuptyje pasisėdėti
šeimininkai, įvesta telefono linija, didžiulis ūkis su 23 pastatais: akmeninis garažas,
ledainė, oficinos – visa tai turėjo tapti prezidento pensijiniu fondu. Dėl nepalankiai
susiklosčiusių politinių įvykių, dvaru prezidentas mėgavosi labai neilgai, tačiau tarpukario dvasia
čia išlikusi: ažūriniai mediniai laiptai, vestibiulis, reprezentacinės patalpos, prezidento darbo
kambarys, jo ponios Sofijos bei adjutanto kambariai. Čia mus sutiks aktorinių gabumų
nestokojanti dvaro gidė*, papasakos įdomius faktus apie tarpukario Lietuvos netikėtus
politinius įvykius, prezidento bei jo šeimos narių gyvenimo peripetijas, o kad būtų dar
įtikinamiau, išgirsime prezidento balsą ir pamatysime jo stotą dokumentinio kino filmo
ekrane.
Už poros kilometrų Lėno kaimas, kur apžiūrėsime Lietuvos tarpukario laikais pastatytą
nedidukę Lėno bažnyčią. Neatsitiktinai bažnytėlės globėjas – Šv. Antanas Paduvietis. Prezidentas
finansavo Didžiojo altoriaus statymą, savo lėšomis prisidėjo prie bokšto iškėlimo. Bažnytėlės
varpas, taip pat, Šv. Antano vardo – prezidentas dalyvavo jo šventinimo iškilmėse, tapo varpo
krikštatėviu. Kai A. Smetona viešėdavo dvare, tai sekmadieniais su visa šeima ir svečiais
dalyvaudavo šios bažnytėlės mišiose.
Už poros kilometrų (apie 12 val.) pasieksime gatvinį Užulėnio kaimą, kur galima rasti A.
Smetonos gimto namo maketą, tėvonijos pamatus, svirtinį šulinį ir senas obelis. 1935 m.
prezidento rūpesčiu pastatyta pradžios mokykla – savo išore primenanti rūmus. Šiandien
šiose patalpose įsikūręs Užulėnio muziejus*. Vietos gyventojai „patikėjo“ muziejui namų apyvokos
rakandus, tekstilės dirbinius, brangias šeimos relikvijas, nemažai leidinių, nuotraukų, paveikslų,

susijusių su Lietuvos Prezidento asmenybe, o taip pat įrengta smetoniškų laikų klasė, mokytojos
butas. Prieš buvusią mokyklą puikuojasi naujas paminklas. Pernai (2019 m.), švenčiant
Antano Smetonos 145-ąsias gimimo metines – Smetonines ir šimtmečio sukaktį, kai A.
Smetona buvo išrinktas pirmuoju atkurtos Lietuvos valstybės Prezidentu, buvo atidengtas jam skirtas
paminklas. Užulėnio kaimo amatų centre ragausime aukštaitišką kugelį*, kuris dažnai buvo
kepamas gausioje prezidento tėvų Jono ir Julės Smetonų namuose.
Už 15 km klasicizmo stiliaus italų architekto projektuotas Taujėnų dvaras, kur apsilankysime
prezidento bičiulio, paskutinio Taujėnų dvaro* šeimininko grafo Konstantino Radvilos rūmuose.
Grafas finansavo būsimo prezidento mokslus, vėliau ant jo protėvių Radvilų seno Lėno palivarko
žemių iškilo prezidento dvaras. Taujėnuose visada buvo linksma – Konstantinas Radvila buvo
stipruolis, aistringas medžiotojas, turėjęs per 60 medžioklinių šunų. Dažnai pas jį svečiuodavosi ne
tik Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, o taip pat svečiai iš Anglijos, Prancūzijos, Lenkijos. Mūsų
viešnagė dvare – tai ekskursija* po dvaro menes ir firminis Taujėnų pyragas su kava*.
Pasivaikščiosime dvaro parke, kur yra išlikusių ir kitų dvaro statinių: vienintelis Lietuvoje trijų
aukštų medinis svirnas, koplytėlė su Marijos statula, bitininko namas, „Peklužė“.
Vykstame (16:30 val.) į Ukmergės miestą. Iki Pirmojo pasaulinio karo miestas oficialiai buvo
vadinamas Vilkmerge. Svarbioje kelių sankryžoje įsikūręs miestas tarpukariu iš apgriuvusio
medinio tampa moderniu, antruoju po Kauno, kuris įsivedė vandentiekį, kanalizaciją,
grindžiamos gatvės, statoma ligoninė, mokslo įstaigos, kavinės, foto ateljė, kareivinės,
įsikuria pirmasis pėstininkų Didžiojo kunigaikščio Gedimino pulkas. Miestas išsaugojo savo
XV a. senamiesčio gatvių tinklą, kai, augant prekybai, suformuota nauja prekybos aikštė –
dabartinė Kęstučio aikštė. Svarbiausi senamiesčio akcentai – Lietuvos nepriklausomybės
paminklas – ,,Lituania Restituta“, Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, Šv. Trejybės bažnyčios,
atnaujinta Vienuolyno gatvė, Didžioji sinagoga, žydų našlaičių namai, Chaimo Frenkelio
statyta Amatų mokykla. Miesto istorinės praeities relikvijas pagyvina šiuolaikiniai
žaismingi akcentai, kuriuos pamatysime netikėčiausiose vietose. Štai ant namo moja
smagiai nusiteikusi moteriškė, kalba saulės laikrodis, tupi mielas šunelis iš granito, kuriam
prilipo „Kekso“ vardas, o ką jau kalbėti apie suskridusius balandžius, kurie žinomų dainininkų
balsais dainuoja gerai pažįstamas dainas. Ukmergės piliakalnis prie Šventosios ir Vilkmergėlės
upių santakos – mėgstama miestiečių ir miesto svečių pasivaikščiojimų vieta. Tai –
vienintelis Lietuvoje apšviestas piliakalnis, todėl matomas dieną ir naktį. Jį juosiančiu
serpantininiu taku į 16 m aukštyje esančią piliakalnio viršūnę patogiai užkopę apžvelgsime miesto
senamiesčio ir upės slėnio vaizdus.
Po ekskursijos – laisvas laikas kavai. Išvykstame namų link (147 km).
KELIONĖS KAINA – 24 Eur
Į KELIONĖS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
*Transportas – komfortabilus autobusas;
*Ekskursinės programos organizavimas;
*Kelionės vadovo paslauga-ekskursinė programa.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
*Užugirio dvaras. Bilietas – 1-2 Eur/žm. Gido paslauga – tikslinama/Eur.

*Užulėnų mokykla-muziejus. Bilietas – 1-2 Eur/žm. Gido paslauga grupei – tikslinama/Eur.
*Užulėnų kaimo amatų centras-aukštaitiškas kūgelis – tikslinama/Eur.
*Taujėnų dvaras. Ekskursija + bilietas – 6 Eur/asm.
Pastaba:
Lankomų objektų skaičius ir eiliškumas, kainos gali keistis. Lydintis kelionės vadovas
ekskursijų muziejuose neveda.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA: 841399544; 860197003; 869684064; 867088723 – vadybininkai
Sigita ir Ieva.

Datos:
Datos: 2022 11 05-2022 11 05
Trukme: 14 val.
Kaina: 24 €

UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

