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Ukmergė
 
viena seniausių Lietuvos gyvenviečių, pirmą kartą rašytiniuose 
šaltiniuose paminėta 1333 m. Tai vienas iš septynių Lietuvos miestų, turinčių 
išlikusį senamiestį, taip pat viena iš dviejų Lietuvos vietų miesto centre turinti 
piliakalnį. Ukmergės raidai didelę įtaką turėjo XIX a. per miesto centrą nutiesti 
keliai į didžiuosius Lietuvos miestus bei senasis traktas Varšuva – Sankt 
Peterburgas. Būtent ši kelių sankirta ir aplink ją susiformavusi aplinka šiandien 
yra laikoma archeologijos ir urbanistikos paminklu.

Ukmergės rajone gimė, augo ir gyveno pirmasis Lietuvos valstybės Prezidentas 
Antanas Smetona. Užulėnio kaime išlikę jo gimtosios sodybos pamatai, vos už 
kelių žingsnių stovi rūmus primenanti Užugirio mokykla-muziejus, už poros 
kilometrų – Prezidento Antano Smetonos dvaro rūmai. Ukmergės krašto 
pasididžiavimas – Siesikų pilis, laikoma vienu ankstyviausių ir mistiškiausių 
renesansinių statinių Lietuvoje. Unikalumu žavi Veprių miestelis, įsikūręs 
meteoritinio kraterio dauboje, turintis Kalvarijų taką, ežerą su plaukiojančiomis 
salomis, neseniai atrastą piliakalnį, eksponatų gausa išsiskiriantį krašto muziejų. 
Miškuose tarp Ukmergės ir Veprių slepiasi ir daugiau paslapčių: „bedugnis“ 
šaltinis – Žuvintės versmė, ketvirtas pagal dydį riedulys Lietuvoje – Moko 
akmuo, Kopūstėlių raketinė bazė, kurioje sovietmečiu saugotos raketos, 
kėlusios grėsmę kapitalistinei Europai. Kasmet didelio susidomėjimo sulaukia 
Ukmergės rajone vykusių Pabaisko ir Vilkmergės (Deltuvos) mūšių inscenizacijos, 
atkuriančios istorinius įvykius, tarpukario dvasia alsuojanti Prezidento Antano 
Smetonos gimtadienio šventė – „Smetoninės“.

UKMERGĖ
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Ekskursija su gidu po Ukmergės miestą
Daugelis tikrai esate pravažiavę Ukmergę. Tačiau, ar kada pagalvojote, kad tai vienas seniausių Lietuvos miestų, turinčių 
sudėtingą, bet kartu įdomią istoriją? Intriguoja? 2 val. trukmės ekskursijos po Ukmergės miestą metu sužinosite daug įdomių 
faktų ir istorijos detalių, aplankysite svarbiausius objektus, pasigrožėsite atsiveriančiomis panoramomis.

Ekskursija su gidu „Ukmergės dvarų žiedas“
Leiskitės į kelionę Ukmergės dvarų žiedu pasinaudodami gido, kuris padės sudaryti maršrutą pagal jūsų poreikius, suderins 
visų vizitų laiką, lydės jus ekskursijos metu ir jūsų dėmesį telks į pasakojimą apie kiekvieną iš dvarų, paslaugomis. Siūlomi 
du ekskursijos variantai: vienos dienos trukmės ekskursija, kurios metu aplankysite iki 4 jūsų pasirinktų dvarų; dviejų dienų 
trukmės ekskursija, kurios metu aplankysite visus 8 dvarus: Prezidento Antano Smetonos, Taujėnų, Šventupės, Vaitkuškio, 
Krikštėnų, Leonpolio, Sližių ir Siesikų, o gidas pasiūlys nakvynės vietą bei įdomią vakaro programą.

Ekskursijos
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Ekskursijų vadovė – gidė Aldona
 +370 648 69548
 ekskursijos@ukmergesmuziejus.lt
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Ekskursija su gidu „Dainuojantys Ukmergės balandžiai“
Girdėjote? „Balandžių daug Ukmergėj...“ Taip, legendinės dainos „Zombiai“ žodžiai Ukmergės mieste virto realybe. 
Šiuo metu Ukmergę puošia daugiau nei dvidešimt dainuojančių balandžių skulptūrų, sukurtas maršrutas ir parengta 
ekskursija „Dainuojantys Ukmergės balandžiai“. 1.5 val. trukmės ekskursijos metu jūs keliausite nuo vienos skulptūros 
prie kitos, išgirsite daug įdomių bei šmaikščių detalių ir puikiai praleisite laiką!

Ekskursija su gidu po atnaujintą Ukmergės kraštotyros muziejaus ekspoziciją
Ukmergės kraštotyros muziejaus ekspoziciją galite apžiūrėti savarankiškai arba pasinaudoti gido, kuris per 1.5 val. jums 
perteiks sudėtingas ir kartu nepaprastai įdomias Ukmergės krašto istorijos detales, atsakys į visus jums kylančius klausimus 
ir „sudėlios visus taškus ant „i“. 

Ekskursija su gidu „Žydų paveldas Ukmergėje“
XVII a. I p. Ukmergėje apsigyvenę žydai sudarė ekonomiškai ir politiškai aktyvią bendruomenę, kurios klestėjimas tragiškai 
nutrūko II-ojo Pasaulinio karo metais. Visa, kas iš jos liko Ukmergės mieste – tai kelios memorialinės vietos ir paminklinės 
lentos ant buvusių žydų maldos namų, nors dauguma žydams priklausiusių pastatų miesto centre tebestovi. 2 val. trukmės 
ekskursijos metu jūs aplankysite išlikusius žydų kultūros paveldo objektus, išgirsite faktus ir didžios Ukmergės žydų 
bendruomenės istorijos detales. 



Maršrutai
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PREZIDENTO 
ANTANO 
SMETONOS 
DVARAS

ŠVENTUPĖS DVARAS

VAITKUŠKIO DVARAS

KRIKŠTĖNŲ DVARAS

SLIŽIŲ DVARAS

LEONPOLIO DVARAS

SIESIKŲ PILIS

TAUJĖNŲ DVARAS

UKMERGĖ
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PREZIDENTO ANTANO SMETONOS DVARAS – 
Prezidento vasaros rezidencija, pagal tradiciją vadinama 
Užugirio dvaru, nors pats Prezidentas sodybą vadino 
kukliai – Užugirio kiemu. Šiuo metu čia įsikūręs Ukmergės 
kraštotyros muziejaus Užugirio skyrius, veikia nuolatinė 
ekspozicija, lankytojams atvertas Prezidento darbo 
kambarys, Prezidentienės Sofijos Smetonienės kambarys ir 
kitos erdvės, veikia keičiamos parodos.

 Dvaro g. 3, Užulėnio k., Ukmergės r.
 +370 670 27306

SIESIKŲ PILIS, pastatyta XVI a. pr., yra vienas 
ankstyviausių ir mistiškiausių renesansinių fortifikuotų 
gyvenamosios paskirties statinių Lietuvoje, žavinti 
architektūros elementų harmonija ir išlaikytomis 
proporcijomis, Lietuvos kontekste vertingų sienų tapybos 
pavyzdžių gausa.

 Daugalių k. 1, Ukmergės r.
 +370 612 94091

LEONPOLIO DVARAS – klasicizmo stiliaus rūmai, 
stovintys ant Šventosios upės kranto, į kuriuos veda 
įspūdinga liepų alėja. Siekiant atgaivinti Leonpolio dvaro 
istorinę atmintį, teritorijoje plėtojamas ūkis. 

 Sodo g. 12, Leonpolio k., Ukmergės r.
 +370 686 88822, +370 620 79023

TAUJĖNŲ DVARAS – vienas įspūdingiausių atgimusių 
dvarų Ukmergės rajone, žavintis klasicizmo stiliaus 
architektūra, vieninteliu Lietuvoje trijų aukštų mediniu 
svirnu, išpuoselėtu angliško stiliaus peizažiniu parku. 

 Mechanizatorių g. 41, Taujėnai, Ukmergės r.
 +370 616 58391

KRIKŠTĖNŲ DVARAS – klasicizmo stiliaus dviejų 
aukštų mūriniai rūmai, kuriuos supa parkas, 
užburiantis erdvės ir vaizdingo kraštovaizdžio deriniu. 

 Beržų g. 3, Krikštėnai, Ukmergės r.
 +370 604 45255

VAITKUŠKIO DVARAS – romantizmo dvasia 
alsuojanti neogotikos stiliaus rezidencija, 
suprojektuota pagal Miramare rūmų pavyzdį. Iki 
mūsų dienų išlikę oranžerijos griuvėsiai ir rūmų 
bokštas, kuriame įrengta ekspozicija, dedikuota 
Kosakovskių giminei, ženkliai prisidėjusiai prie 
Ukmergės krašto klestėjimo.

 Parko g. 2, Vaitkuškis, Ukmergės r.
 +370 699 38584

ŠVENTUPĖS DVARAS yra vienas seniausių, 
datuojamas XVIII a., medinių dvarų Ukmergės rajone, 
ir ypatingas tuo, kad juo bei dvarą supančiu parku 
rūpinasi Šventupės bendruomenė. 

 Melioratorių g. 2, Šventupė, Ukmergės r.
 +370 648 16318, +370 616 10083

SLIŽIŲ DVARAS stovi ant kalnelio tarp tvenkinių ir 
išlikusių senų parko medžių – šimtamečių ąžuolų ir 
liepų alėjos. Šiandien dvare veikia gėrimų, gaminamų 
iš Lietuvoje augančių augalų sėklų, žiedų ir šaknų, 
gamyklėlė. 

 Dvaro g. 5, Kultuvėnų k., Ukmergės r.
 +370 604 27991

Pažintinis maršrutas „Ukmergės dvarų žiedas“
Dvarai Lietuvoje ilgą laiką buvo unikalūs Rytų ir Vakarų kultūrų dermės centrai. Drastiški XX a. pokyčiai, deja, 
sunaikino didžiąją šio istorinio ir kultūrinio palikimo dalį, tačiau, dvarų kultūrai neabejingų žmonių pastangomis, 
dalis dvarų šiandien keliasi naujam gyvenimui ir liudija didingą savo praeitį. Dvarais turtingame Ukmergės rajone 
aštuoni jų – Prezidento Antano Smetonos, Taujėnų, Šventupės, Vaitkuškio, Krikštėnų, Leonpolio, Sližių dvarai ir 
Siesikų pilis, jungiasi į maršrutą „Ukmergės dvarų žiedas“. Maršruto ilgis – apie 140 km. 
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Virtualus maršrutas „Miestas delne“
Tai – naujas kultūros produktas, Ukmergės miesto raidą pristatantis per kultūros paveldo 
objektų prizmę ir miesto identitetą formavusias asmenybes. Specialiai sukurtame 
žemėlapyje, kurį rasite svetainėje www.ukmergeinfo.lt, keturiolika kultūros paveldo objektų 
pažymėti stilizuotomis ikonėlėmis. Jas paspaudus, pasirodo tapytas objekto vaizdas, po kelių 
sekundžių pereinantis į vaizdo siužetą, kurį lydi įgarsintas intriguojantis pasakojimas.

Interaktyvus maršrutas „Dainuojantys Ukmergės balandžiai“
2016 m. penkiolika balandžių skulptūrų Ukmergės miestui sukūrė ir padovanojo tarptautinio 
metalo meno plenero dalyviai. Šiuo metu Ukmergę puošia per dvidešimt dainuojančių 
balandžių skulptūrų, sudarančių maršrutą. Šalia kiekvienos jų rasite pritvirtintą metalo 
plokštelę su QR kodu, jį nuskenavus pasigirs daina. Be muzikinių linkėjimų, miesto simboliu 
tapę „Dainuojantys Ukmergės balandžiai“ turi stebuklingų galių... 
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Interaktyvus maršrutas „Miestas kalba Tau“
Atraskite 14 ukmergiškių balsu kalbančių skulptūrų. Nuskenavę QR kodą, išgirsite įrašą, kuriame kiekviena skulptūra trumpai 
prisistato ir/ar papasakoja istoriją apie save bei nukreipia kryptimi, padedančia rasti kitą „kalbančią“ skulptūrą.

Istorinis-pažintinis maršrutas „Žydų kelias“
XVII a. I p. Ukmergėje apsigyvenę žydai sudarė ekonomiškai ir politiškai aktyvią bendruomenę, kurios klestėjimas tragiškai 
nutrūko II-ojo Pasaulinio karo metais. Šiame maršrute – visa, kas liko iš gausios žydų bendruomenės Ukmergės mieste – 
memorialinės vietos, paminklinės lentos ir žydų kultūros paveldo objektai. 

Pažintinis maršrutas „Ukmergės senamiestis“
Leiskitės į pažintį su Ukmerge – viena seniausių Lietuvos gyvenviečių, vienu iš septynių Lietuvos miestų, turinčių išlikusį 
senamiestį, žavintį įvairių stilių mūriniais pastatais, daugiakultūriškumą menančiomis akmenimis grįstomis gatvėmis, 
maldos namais ir kitais istoriniais objektais. Taip pat viena iš dviejų Lietuvos vietų miesto centre turinčių piliakalnį ir dar daug 
nenugludinto žavesio!
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Ukmergės piliakalnis
Tai – Ukmergės širdis – būtent čia, Šventosios upės ir 
Vilkmergėlės upelio santakoje, yra Ukmergės miesto, 
skaičiuojančio daugiau nei 688 metus, ištakos. Be to, Ukmergės 
piliakalnis yra vienas iš dviejų Lietuvos piliakalnių, stovinčių 
miesto centre, bei vienintelis šalyje originaliai apšviestas, kurio 
patogiu serpantininiu taku gali pakilti visi norintys. 

 GPS: 55.24974 24.76874

Pilies parkas
Kitapus Vilkmergėlės upelio žaliuojančiame 
Pilies parke įrengtos apžvalgos aikštelės 
atveria Ukmergės miesto panoramą, 
medžių pavėsy vingiuoja jaukūs takeliai, 
stovi suoliukai, įrengta vaikų žaidimų 
aikštelė, muzikiniai lauko instrumentai. 

 GPS: 55.24903 24.76578

Šventosios upės atodanga
Ukmergės puošmena – upė Šventoji. Savo slėniuose 
ji suformavo daug svaiginančio aukščio krantų, tačiau 
vieni gražiausių – ties Zujų kaimu. Aukštose Šventosios 
upės terasose įrengtos laužavietės bei pavėsinės yra 
puiki vieta atsipalaiduoti ir džiaugtis gamtos grožiu.

 GPS: 55.27027 24.84169
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Taujėnų dvaro parkas
Čia įsikūrusiame žvėrynėlyje gyvena 
alpakų būrelis, lama, ponis, asiliukas, 
Kamerūno ožiukai, avys, triušiai, povai 
ir kiti gyvūnai, naminiai bei vandens 
paukščiai. Lankytojams įrengtos jaukios 
poilsiavietės su staliukais, kepsninėmis, 
džiugina akmenų parkas, tvenkiniai ir jų 
pakrantės, tilteliai, įvairiaspalviai gėlynai ir 
senųjų medžių didybė...

 GPS: 55.39657 24.76006
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Žuvintės šaltinis
Žuvintės versmė kitaip dar yra vadinama „bedugniu“ 
šaltiniu. Neatsitiktinai – po 30 cm vandens sluoksniu 
yra susidariusi vandens ir smėlio emulsija, kurios gylis 
vietomis siekia daugiau kaip 5 metrus!

 GPS: 55.15543 24.63554

Moko akmuo
Tai – ketvirtas pagal dydį riedulys Lietuvoje. Pasakojama, kad Mokas garsėjo savo galia visokio plauko nemokšas mokyti, todėl 
ir posakis yra išlikęs: „Eik pas Moką pasimokyt“. Šalia jo guli dar vienas akmuo, vadinamas Moko sūnumi – Mokiuku. Legendos 
mini buvus Mokų šeimyną, kuri kėlėsi per Šventosios upę, taip pat po akmeniu gulinčius užkeiktus turtus...  

 GPS: 55.16565 24.64954

Veprių meteoritinis krateris
Prieš 150–160 milijonų metų, trenkus maždaug 
300 m skersmens asteroidui, Veprių apylinkėse 
susiformavo smūginis krateris. Jo gylis siekė daugiau 
nei 500 m, skersmuo – apie 8 km. Tai – didžiausias 
atrastas meteoritinis krateris Lietuvos teritorijoje. Deja, 
pamatyti jo tiesiogiai negalime – po sprogimo kraterį 
užpildė nuosėdų sluoksnis, tačiau vaizdingose Veprių 
krašto apylinkėse rasite ežerą su plaukiojančiomis 
salomis, tyro vandens šaltinių, mitologinių riedulių, 
piliakalnių ir daug kitų lankytinų objektų... 

 GPS: 55.14921 24.57572
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Žemaitkiemio meteoritas
1933 m. vasario 2 d. Žemaitkiemio miestelyje, apie 
20 val. 30 min., nukrito meteoritas. Šis unikalus 
iš dangaus nukritęs akmuo – žemės branduolio 
analogas, mūsų planetos bendraamžis, yra ne tik 
didžiausias, bet ir paskutinis – vėliau šių kosminių 
kūnų kritimo atvejų Lietuvoje neužfiksuota. Iš viso 
tuomet buvo rasta dvidešimt Žemaitkiemio meteorito 
gabalų, kurių didžiausias svėrė 7,3 kg, o bendra 
radinių masė siekė per 42 kg.

 GPS: 55.30842 25.00282

Berzgainių piliakalnis
Iš pietryčių ir rytų pusių Berzgainių piliakalnį juosia 
Krapės upelis, o vakaruose – griova, nusileidžianti 
į Krapės slėnį. Piliakalnio šlaitai statūs, apie 20 m 
aukščio, tad atsiveria kvapą gniaužiantys apylinkių 
vaizdai. Be to, remiantis žmonių pasakojimais, 
Berzgainių piliakalnyje yra nugrimzdusi bažnyčia – 
per Šv. Velykų rekolekcijas girdisi, kaip skamba varpai, 
o naktimis groja vargonai...

 GPS: 55.26619 25.05702

Bliūdašilio eglė
Tai – išskirtinis valstybės saugomas botaninis gamtos 
paveldo objektas. Dėl savo formos, kamieno struktūros, 
storio, aukščio bei šakotumo Bliūdašilio eglė yra priskiriama 
prie įdomiausių Lietuvos eglių. 

 GPS: 55.23947 25.10341
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Ukmergės kraštotyros muziejus
Atnaujintoje nuolatinėje Ukmergės kraštotyros muziejaus 
ekspozicijoje istorinė ir archeologinė medžiaga puikiai dera 
su erdviniais eksponatais ir interaktyviais sprendimais. 
Kiekvienas – mažas ar didelis – muziejaus lankytojas 
pajus, kad Ukmergės krašto istorija čia ne tik gyvena, bet 
ir atgyja... O vienas aukščiausių miesto statinių – Senosios 
gaisrinės bokštas – dovanos atsiveriančią panoramą ir, pro 
čia stovinčius žiūronus, leis atidžiau patyrinėti Ukmergės 
senamiestį.

 Kęstučio a. 9, Ukmergė
 +370 340 63957

Užugirio krašto muziejinis kompleksas
Reprezentaciniuose Prezidento Antano Smetonos dvaro rūmuose veikia nuolatinė ekspozicija, lankytojams atvertas 
Prezidento darbo kambarys, Prezidentienės Sofijos Smetonienės kambarys ir kitos erdvės, veikia keičiamos parodos. Nuo 
dvaro kiek daugiau nei 2 km nutolusi Užugirio mokykla – Prezidento Antano Smetonos dovana gimtojo krašto gyventojams. 
Čia lankytojus žavi nuolatinės „Lino kelio“ bei „Duonos kelio“ ekspozicijos, tarpukario mokytojų butas, mokyklos smetoniška ir 
tarybinė klasės, vykstantys edukaciniai užsiėmimai.

 Dvaro g. 3, Užulėnio k., Ukmergės r. ir A. Smetonos g. 20, Užulėnio k., Ukmergės r.      +370 670 27306

Muziejai ir 
ekspozicijos
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Veprių krašto muziejus
Veprių krašto muziejus veikia atvirų fondų principu ir 
išsiskiria sukauptų eksponuojamų muziejinių vertybių 
gausa. Labiausiai stebina tai, kad tokį neįkainojamą 
darbą atliko vienas žmogus – muziejaus įkūrėjas – Jonas 
Žentelis. Ir šis nuostabos jausmas lydi kiekvienąkart 
peržengus Veprių krašto muziejaus slenkstį...

 Šventosios g. 8A, Vepriai, Ukmergės r.
 +370 670 27309
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Siesikų dvaras-pilis
Siesikų dvaras-pilis, tikėtina, pradėta statyti tais metais, kai Kristupas Kolumbas atrado Ameriką, – 1492-aisiais. Šiuos rūmus 
statant ypatingas dėmesys skirtas grindims, luboms, proporcijoms bei architektūros elementų harmonijai kurti, gausu 
Lietuvos kontekste vertingų sienų tapybos pavyzdžių. Lankytojai įleidžiami į abu dvaro-pilies aukštus, čia rengiamos 1.5 val. 
trukmės ekskursijos su gidu.

 Daugalių k. 1, Ukmergės r.      +370 612 94091

Tautodailininko Rimanto Zinkevičiaus 
dirbtuvės-muziejus
Tautodailininkas, senojo amato – kryždirbystės – 
puoselėtojas, respublikinės premijos „Aukso vainikas“ 
laureatas – Rimantas Zinkevičius – šalia dirbtuvių 
įrengė muziejų, kuriame eksponuoja per gyvenimą 
sukauptą darbų kolekciją: prakartėles, rūpintojėlius, 
šventųjų skulptūras, pasakų veikėjų ar fantazijos herojų 
figūras,  angelų seriją iš įvairios medienos.

 Liepų g. 7, Juodausių k., Ukmergės r.
 +370 620 32320 15



16 Religiniai objektai 
ir istorinės 
atminties vietos

Veprių Kalvarijos
Lietuvos teritorijoje yra trys Kalvarijos: Vilniaus mieste, 
Žemaičių Kalvarijoje ir Veprių miestelyje. Pastarosios 
išsidėsčiusios tarp Veprių ežero ir Šventosios upės, 
pietrytinėje Veprių miestelio dalyje, bendras jų ilgis – 
5,5 km. Greta Kryžiaus kelio Vepriuose yra ir Dievo Motinos 
Sopulingosios stotys, vietinių gyventojų vadinamos 
„Marijos takeliais“. Tai – 12 paskutiniųjų Kryžiaus kelio 
stočių, apeinamų priešinga Kryžiaus keliui kryptimi.

 GPS: 55.14911 24.58141

Siesikų Šv. Apaštalo Baltramiejaus 
bažnyčia
Renesanso stiliaus Siesikų Šv. Apaštalo Baltramiejaus 
bažnyčia yra seniausia Ukmergės rajono bažnyčia, 
nacionalinės reikšmės archeologinis, architektūrinis, dailės, 
memorialinis bei sakralinis kultūros paveldo objektas. Nors 
ši šventovė minima 1522 m. Vilniaus diecezijos bažnyčių 
sąrašuose, istoriografijoje įsitvirtinusi nuomonė, kad 
1537 m. Siesikų dvaro savininkai, trys broliai Siesickiai, 
pastatė naują – mūrinę – Šv. Baltramiejaus vardo 
bažnyčią.

 Nepriklausomybės g. 9, Siesikai, Ukmergės r.
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griuvėsiai Deltuvos miestelyje
1611 m. Deltuvos bažnyčia jau buvo pažymėta 
Lietuvos evangelikų reformatų sąrašuose, o dar 
anksčiau – XVI a. – įvairiuose dokumentuose minėti 
bažnyčios kunigai. Galima daryti išvadą, kad Deltuvos 
evangelikų reformatų, kalvinistų, bažnyčia įsteigta 
prieš 1570 m. ir yra viena pirmųjų reformatų bažnyčių 
Lietuvoje. Be to, ši bažnyčia yra retas pereinamojo 
stiliaus iš gotikos į renesansą pavyzdys Lietuvoje.

 GPS: 55.23597 24.66609

Lyduokių Šv. Arkangelo Mykolo 
bažnyčia
Pirmoji bažnyčia, barokinė, Lyduokiuose buvo 
pastatyta 1623 m., o 1880 m. buvo perstatyta pagal 
kviestinio prancūzų kilmės architekto – Leontijaus 
Benua – projektą ir įgijo istorizmo stilistikos bruožų. 
Lyduokių Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia yra 
regioninės reikšmės architektūrinis, dailės ir sakralinis 
kultūros paveldo objektas.

 GPS: 55.26527 24.94588

Taujėnų Šv. Kryžiaus 
Išaukštinimo bažnyčia
Dabartinę mūrinę Taujėnų 
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčią 
pradėjo statyti grafas Benediktas 
Marikonis, tačiau, statybai 
sustojus, 1858 m. ją statyti baigė 
Konstantinas Radvila. Taujėnų 
bažnyčia – puikus klasicizmo 
stiliaus pavyzdys. Bažnyčios portikas 
susideda iš keturių dorėninių 
kolonų, trikampis frontonas be 
papuošimų, virš jo iškilusios trys 
skulptūros, primenančios Vilniaus 
arkikatedrą baziliką.

 GPS: 55.39043 24.76007
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Vilkmergės (Deltuvos) mūšio 
vieta
Žalgirių kaime, netoli Deltuvos kapinių, stovi 
Deltuvos mūšio vietą žymintis, Prancūzijos 
ir Rusijos vėliavų spalvomis margintas 
obeliskas. Įrašas akmenyje skelbia: „Šiame 
lauke 1812-06-28 susirėmė prancūzų ir rusų 
kariuomenių korpusai“. Istorijoje Vilkmergės 
(Deltuvos) mūšis svarbus tuo, jog žymi 
vieną pirmųjų Napoleono Bonaparto 
armijos pralaimėjimų. Be to, tai vienintelis 
Napoleono armijos mūšis, vykęs Lietuvos 
teritorijoje.

 GPS: 55.24015 24.68017

Pirmojo Lietuvos kariuomenės šūvio vieta
1919 m. kovo 29 d. į Deltuvos senosios klebonijos pastatą, 
kuriame tuo metu buvo įsikūręs bolševikų kariuomenės 
dalinio štabas, buvo iššautas pirmasis atkurtos Lietuvos 
kariuomenės artilerijos sviedinys. Jis nesprogo, tačiau 
paliko žymę pastato sienoje ir sujungė Deltuvos miestelio 
vardą su Lietuvos kariuomenės artilerijos istorija.

 GPS: 55.24044 24.67107

Pabaisko mūšio vieta
1435 m. rugsėjo 1 d. prie Žirnajų ežero ir iš jo 
ištekančio Žirnajos upelio tarp pretendentų į Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio sostą – Žygimanto Kęstutaičio ir 
Švitrigailos kariuomenių – įvyko susirėmimas, istorijoje 
žinomas kaip Pabaisko mūšis. Tai – didžiausias viduramžių 
mūšis, vykęs Lietuvos teritorijoje. Jis lėmė Žygimanto 
Kęstutaičio pergalę vidaus kare ir šio alinančio karo pabaigą.

 GPS: 55.16409 24.75664



Kopūstėlių raketinė bazė
Vaizdinguose miškuose tarp Ukmergės ir Veprių tris dešimtmečius (1958–1988 m.) veikė sovietų armijos Kopūstėlių 
raketinė bazė. 1960 m. čia buvo atgabentos aštuonios tuo metu galingiausios sovietų armijos raketos – 8K63, laikytos 
užmaskuotuose angaruose. Branduolinis ginklas raketoms laikytas atskiroje teritorijoje – tame pačiame Kopūstėlių 
miške, maždaug už poros kilometrų. 8K63 tipo raketos galėjo pasiekti taikinį, esantį ne toliau kaip už 3000 kilometrų. 
Taigi, iš Kopūstėlių paleistas branduolinis ginklas kėlė grėsmę kapitalistinei Europai. Šiuo metu teritorijoje yra įsikūręs 
klubas „Miško broliai“, teritorija yra atvira lankytojams.

 GPS: 55.18638 24.70823          +370 673 01815, +370 668 64977           miskobroliai@inbox.lt

Lietuvos Respublikos 
Prezidento Antano Smetonos 
gimtosios sodybos vieta
1874 m. rugpjūčio 10 d. Užulėnio k., 
Taujėnų valsčiuje, mažažemių valstiečių 
Jono ir Julijonos Smetonų šeimoje gimė 
sūnus Antanas. Aukštaitiškos pirkios, 
kurioje gimė būsimasis visuomenės ir 
kultūros veikėjas, publicistas, 1918 m. 
vasario 16-osios Nepriklausomybės 
akto signataras ir Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Antanas Smetona, nebėra – 
likę jos pamatai ir maketas.

 GPS 55.41629 24.58606
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20 Edukacijos
Edukaciniai užsiėmimai
Ukmergės kraštotyros muziejuje

„Atiduok tėvynei, ką privalai“
„Knygnešių gadynė“
„Lietuvos tremtiniai – pasmerktieji negrįžti“
„Lietuvos valstybė. Valstybingumo ženklai ir simboliai“ 
(KULTŪROS PASAS)
„Fotografija ir kraštotyra – kaip „pagauti“ istoriją?“ 
(KULTŪROS PASAS)
„Kino istorijos stebuklai“ (KULTŪROS PASAS)
„Senieji vaikų žaislai“ (KULTŪROS PASAS)
„Velykų margučiai“ (KULTŪROS PASAS)
„Šventų Kalėdų belaukiant“ (KULTŪROS PASAS)

 Kęstučio a. 9, Ukmergė
 +370 340 63957 
 muziejininkai@ukmergesmuziejus.lt

Edukaciniai užsiėmimai Užugirio 
krašto muziejiniame komplekse

Paskaita „Tarpukario viliojimo meno subtilybės“
„Tarpukario mokykla“ – dailiojo rašto edukacija
„Prezidento Antano Smetonos mėgstami valgiai“
„Pieno kelias: sviesto ir sūrio gamyba naudojant senovinius 
gamybos įrankius“ 
„Sofijos meduoliai“ pagal Prezidento žmonos Sofijos receptą 
Smetoniško kugelio degustacija
Šakočio kepimo demonstravimas ir degustacija
„Užugirio duoniukai“ pagal Prezidento sesers Julijos receptą

 Dvaro g. 3, Užulėnio k., Ukmergės r., 
A. Smetonos g. 20, Užulėnio k., Ukmergės r.

 +370 670 27306
 uzugiris@ukmergesmuziejus.lt
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Edukaciniai užsiėmimai 
Veprių krašto muziejuje

„Atrask legendomis apipintą Veprių kraštą“
(KULTŪROS PASAS)

 Šventosios g. 8A, Vepriai, Ukmergės r.
 +370 670 27309
 vepriai@ukmergesmuziejus.lt

Edukaciniai užsiėmimai Siesikų pilyje

Paskaitų ciklas „Siesikų dvaro paslaptys“

 Daugalių k. 1, Ukmergės r.
 +370 612 94091
 siesikai@ukmergesmuziejus.lt



Edukaciniai užsiėmimai Ukmergės 
kultūros centre

„Stebuklų pasakėlė su Dėdienyte ir Agotėle“
(KULTŪROS PASAS)

 Kauno g. 8, Ukmergė
 +370 620 32332

„Animacijos triukai – sužinok ir pamatyk!“
(KULTŪROS PASAS)

 Kauno g. 8, Ukmergė
 +370 646 91700

„Bitute pilkoji“ (KULTŪROS PASAS)
 Vytauto g. 30, Deltuva, Ukmergės r.
 +370 646 91930

„Etnodūzgės“ (KULTŪROS PASAS)
 Vytauto g. 30, Deltuva, Ukmergės r.
 +370 646 91930

Senųjų amatų dirbtuvės „Metų ratas“

 Vytauto g. 30, Deltuva, Ukmergės r.
 +370 646 91930

„Lino kelias“ (KULTŪROS PASAS)
 Beržų g. 1, Krikštėnai, Ukmergės r. 
 +370 646 89982

„Veju, veju virveles“

 Nepriklausomybės g. 8, Siesikai, Ukmergės r.
 +370 646 91904

„Rištinių lėlių dirbtuvės“

 Mūšos g. 3, Taujėnai, Ukmergės r.
 +370 646 90776

„Žolynų magija“

 Miško g. 8, Vepriai, Ukmergės r. 
 +370 646 89945

„Kalendorinės vaišės“

 Ateities g. 1, Kultuvėnų k., Veprių sen., Ukmergės r. sav.
 +370 682 44627, +370 614 37721

„Performatyvaus meno laboratorija“ (KULTŪROS PASAS)
 Ateities g. 1, Kultuvėnų k., Veprių sen., Ukmergės r. sav.
 +370 682 44627, +370 614 37721

„Skautiškas žygis“ (KULTŪROS PASAS)
 Rojaus Sodų g. 1, Sukinių k., Ukmergės r.
 +370 663 64451
 info@skautuslenis.lt

„Skautorama“ (KULTŪROS PASAS)
 Rojaus Sodų g. 1, Sukinių k., Ukmergės r.
 +370 663 64451
 info@skautuslenis.lt

„Veprių kraterio lobiai ir atradimai“ (KULTŪROS PASAS)
 Rojaus Sodų g. 1, Sukinių k., Ukmergės r.
 +370 663 64451
 info@skautuslenis.lt

„Miško broliai“ (KULTŪROS PASAS)
 GPS: 55.18638 24.70823
 +370 668 64977

„Neregėta negirdėta pasaka“ (KULTŪROS PASAS)
 +370 601 77064
 skaiste.vasiliauskaite@gmail.com

„Senoji ir šiuolaikinė molio keramika“
(KULTŪROS PASAS)

 +370 674 49735
 vitavaitk@gmail.com

„Sūrio ir sviesto gaminimas“

 +370 686 63599, +370 615 64243

Kiti edukaciniai užsiėmimai
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24 Pramogos

„Farmers Circle“ pramogų erdvė
Pažintinės ekskursijos po ekologinį ūkį „Farmers Circle“, 
dviračių nuoma, suderinus iš anksto – galimybė pajodinėti 
žirgais ar, esant tinkamoms oro sąlygoms, paskraidyti 
parasparniu su patyrusiu instruktoriumi.

 Žirgyno g. 1, Radiškio k. Ukmergės r.
 +370 606 45899
 hospitality@farmerscircle.lt

Jodinėjimas žirgais ir poniais
Radiškio kaime laukiami tiek pradedantys, tiek pažengę 
jojikai, norintys pajodinėti Šventosios upės pakrantėmis 
bei pušyno takais. Taip pat visi, trokštantys praleisti laiką 
žirgų ir ponių draugijoje, susipažinti su jų gyvenimu bei 
priežiūra. Būtina išankstinė rezervacija. 

 Radiškio k., Ukmergės r.
 +370 699 46787

Karinės pramogos Kopūstėlių raketinėje 
bazėje
Atsidūrę čia, miškų apsuptyje, jūs nužengsite į pokario 
Lietuvą: išlikusiame angare įkurta Lietuvos partizaninio 
judėjimo bei tremties ekspozicija, pagal autentiškus 
brėžinius įrengtas požeminis partizanų bunkeris, siūlomi 
kario parengties edukaciniai užsiėmimai, ekskursijos 
kariniu automobiliu, rengiamos stovyklos vaikams, yra 
galimybė nakvoti bunkeryje ir t.t.

 GPS: 55.18638 24.70823
 +370 668 64977
 miskobroliai@inbox.lt

Kinas
Ukmergės kultūros centre rodomi ne tik naujausi 
kino filmai – miestiečiai ir miesto svečiai kasmet yra 
kviečiami žiūrėti didžiųjų kino festivalių: „Kino pavasaris“, 
„Šeršėliafam“, „Scanorama“ ir t.t., kino filmų.

 Kauno g. 8, Ukmergė
 +370 646 91700

„Nuotykių turizmas“
„Nuotykių turizmas“ – tai nuotykių orientaciniai žygiai 
pėsčiomis, autostopu, dviračiu, automobiliu, baidare ar 
arklių kinkiniu dieną ir naktį, vasarą ir žiemą – bet kuriuo 
paros ir metų laiku! Tai – nuotykinės ekskursijos, kurių 
metu komanda aktyviai atlieka įvairias orientavimosi, 
socialines ir kūrybines užduotis, ieško objektų, renka 
informaciją bei puošiasi žygio temą atitinkančia atributika. 

 +370 617 77065, +370 616 32937
 echkastytis@gmail.com

Skrydis oro balionu virš Ukmergės 
rajono dvarų
Siesikų pilis, Prezidento Antano Smetonos, Taujėnų, 
Leonpolio, Šventupės, Vaitkuškio ir Krikštėnų dvarai yra 
išsidėstę nuostabios gamtos apsuptyje, ežerų bei upių 
pašonėje. Atraskite Ukmergės krašto lobį – Ukmergės dvarų 
žiedą – iš paukščio skrydžio.

 +370 652 00510
 info@ballooning.lt
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„Pramogų korporacija“
„Jūsų laisvalaikis – mūsų iššūkis!“ – teigia „Pramogų 
Korporacija“, kurioje rasite platų stalo žaidimų pasirinkimą, 
lazerių areną, stalo futbolą, boulderingo, gimtadienių ir 
susitikimų erdves.

 Vasario 16-osios g. 31, Ukmergė
 +370 674 64354
 pramogukorporacija@gmail.com
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„Skautų slėnis“
Įvairūs skautiški (ir ne tik) užsiėmimai gamtoje, kurių metu 
ugdomas pilietiškumas ir skautiškos vertybės, įgyjami 
praktiniai, gyvenime praversiantys įgūdžiai, edukaciniai 
užsiėmimai, stovyklos vaikams ir jaunimui.

 Rojaus Sodų g. 1, Sukinių k., Ukmergės r.
 +370 663 64451
 info@skautuslenis.lt

„Svylantys ratai“
„Svylantys ratai“ prisistato šūkiu – „Pasiruoškite patirti savo 
naujausią aistrą“. Ir jie teisūs – pasivažinėjimo keturračiais 
metu adrenalino lygis nepaliaujamai kaitina kraują, o 
teigiamų emocijų pliūpsnis neleidžia nesišypsoti.

 GPS: 55.33524 24.81024
 +370 675 00513
 info@svylantysratai.lt

Ukmergės kultūros centro dailės galerija
Ukmergės kultūros centro dailės galerijoje per metus 
išeksponuojama 14–20 ne tik Ukmergėje, Lietuvoje, bet ir 
už jos ribų pripažintų menininkų parodų.

 Kauno g. 8, Ukmergė
 +370 678 38880

Ukmergės Senamiesčio progimnazijos 
observatorija
Ukmergės Senamiesčio progimnazijos observatorija neturi 
analogų Lietuvos ugdymo įstaigose – joje sumontuotas 
teleskopas yra vienintelis stacionariai stovintis mokykloje, 
be to, trečias pagal savo galią visuomenės reikmėms 
pritaikytas teleskopas Lietuvoje.

 Sodų g. 7, Ukmergė
 +370 340 63569, +370 340 63652
 rastine@senamiestis.ukmerge.lm.lt

„UWP – Ukmergės Wake Parkas“
Vandenlenčių parke „UWP – Ukmergės Wake Parkas“ 
įrengta 310 metrų ilgio trasa su 10 vandens figūrų – 
puiki vieta ekstremalaus sporto ir aktyvaus laisvalaikio 
gerbėjams.

 GPS: 55.29981 24.84293
 +370 655 92129

„Užulėnio žirgai“
Individuali jojimo pamoka, jodinėjimas žirgais po 
Prezidento Antano Smetonos dvaro apylinkes, žirgo nuoma 
fotosesijai, edukaciniai užsiėmimai grupėms.

 Užulėnio k., Ukmergės r.
 +370 677 15693

„Vilkamirgės galerija“
Profesionalaus meno parodos, žinomų kūrėjų mažiau 
žinoma kūrybos pusė, mažai žinomi, tačiau dėmesio 
ir pristatymo visuomenei verti autoriai. Šioje erdvėje 
įdomi ne tik reprezentacinė kūrybos pusė, bet ir tai, 
kas atskleidžia kūrybos procesą, kame labiausiai 
jaučiasi kūrėjo ranka ir šviežia, „nenuzulinta“ mintis: 
piešiniai, eskizai, etiudai, rankraščiai, darbinės 
fotografijos...

 Kęstučio a. 2-2, Ukmergė
 +370 699 95274



Maitinimas

RESTORANAI

„BIG STONE“
 Kauno g. 5, Ukmergė
 +370 677 73284

„China Town“
 Vienuolyno g. 3, Ukmergė
 +370 608 87889

„DOMI“
 Klevų g. 43, Vileikių k., 

Ukmergės r. 
 +370 683 35079

Gastro Pub „Aš būsiu čia“
 Kauno g. 29, Ukmergė
 +370 614 16959

Prezidento Antano 
Smetonos šeimos 
rezidencijos restoranas

 Dvaro g. 3, Užulėnio k., 
Ukmergės r.

 +370 340 41006

„Red Brick“
 Žirgyno g. 1, Radiškio k., 

Ukmergės r.
 +37060645899

„Roko virtuvė“
 Beržų g. 3, Krikštėnų k., Ukmergės r.
 +370 604 45255

„Vilkmergė“
 Kauno g. 9, Ukmergė
 +370 618 72548

26
PICERIJOS

„Apetito Pizza“
 Klaipėdos g. 7, Ukmergė
 +370 678 64474

„Fokus Pica“
 Gedimino g. 31, Ukmergė
 +370 340 50000

„Mamma Mia“
 Vytauto g. 54, Ukmergė
 +370 600 45044

„UNO pica“
 Vytauto g. 60, Ukmergė
 +370 620 46666

„Optima 13“
 Kauno g. 43, Ukmergė 
 +370 616 55350

 Vilniaus g. 98B, Ukmergė
 +370 614 64388



KAVINĖS

„Chocolate Cafe“
 Vytauto g. 105, Ukmergė
 +370 672 61772

„Greita“
 Kęstučio a. 2, Ukmergė
 +370 340 45388

Taujėnų dvaro kavinė
 Mechanizatorių g. 41, 

Taujėnai, Ukmergės r.
 +370 625 59681

„Kava tarp Gėlių“
 Vienuolyno g. 5, Ukmergė
 +370 677 17017

„KOLEGOS“
 Žiedo g. 1, Ukmergė
 +370 640 42264

„Kurėnų užeiga“
 Ežero g. 5, Kurėnų k., Ukmergės r.
 +370 340 58068

„MiMi kava ir kokteiliai“
 Vytauto g. 12, Ukmergė
 +370 677 62829

„Piliakalnis“
 Vytauto g. 7, Ukmergė
 +370 687 38330

„Rock Cafe“
 Kauno g. 16A, Ukmergė
 +370 644 04410

„Užupio kavinė“
 Vilniaus g. 59, Ukmergė
 +370 655 37575
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„Boso kebabai“
 Stoties g. 1, Ukmergė
 +370 657 77731

 Anykščių g. 4, Ukmergė
 +370 657 77702

„Piko Chicken“
 Kauno g. 2, Ukmergė
 +370 630 56665

„Trolių pica“
 Vilniaus g. 96C, Ukmergė
 +370 666 88891

GREITO MAISTO UŽKANDINĖS

27

„Valgių sala“
 Kauno g. 16A, Ukmergė
 +370 635 60005

VALGYKLOS



Apgyvendinimas

KAIMO TURIZMO SODYBOS

„Auksinė žuvelė“
 GPS: 55.20238 24.87980
 +370 605 35577
 auksinezuvele2016@gmail.com

„Ąžuolų giria“
 GPS: 55.13892 24.58372
 +370 698 82235
 mantasdubi@gmail.com

„Antalaušiai“
 GPS: 55.29850 25.08174
 +370 687 76783
 sodyba.antalausiai@gmail.com

„Baidarkiemis“
 GPS: 55.34373 24.88977
 +370 652 35056
 baidarkiemis@gmail.com

„Duburiai“
 GPS: 55.26391 24.83096

 +370 601 02660
 duburiai@gmail.com

„Gervių pieva“
 GPS: 55.15784 24.60406
 +370 615 64340
 irena.zukauskiene@yahoo.com

„Ilgajis“
 GPS: 55.30170 24.58357
 +370 698 43252
 gelumbauskas@yahoo.com

„Kazimierava“
 GPS: 55.18464 25.02499
 +370 614 91382
 kazimierava@gmail.com

„Laimės šulinys“
 GPS: 55.29515 25.08255
 +370 614 32110
 info@laimessulinys.lt

„Pas Vytautą“
 GPS: 55.31336 25.01893
 +370 698 36594

„Prie upeliuko“
 GPS: 55.15486 24.58973
 +370 686 33283
 regina.bagdzeviciene@gmail.com

„Sidabrinė pieva“
 GPS: 55.15162 24.61903
 +370 699 03304
 sidabrinepieva@inbox.lt

Sigito Masiulionio sodyba
 GPS: 55.33238 24.90394
 +370 698 32959
 sigitas.masiulionis@gmail.com

„Sodyba dviems“
 GPS: 55.13754 24.58261
 +370 698 82235
 mantasdubi@gmail.com

„Šinkūnų malūnas“
 GPS: 55.29956 24.58725
 +370 677 00663
 egistiska@gmail.com

„Urnėžiai“
 GPS: 55.12153 24.81602
 +370 655 02223
 norusaityte@gmail.com

„Žirnaja“
 GPS: 55.12452 24.74901
 +370 698 39021
 zirnaja@gmail.com
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VIEŠBUČIAI

„BIG STONE“
 Kauno g. 5, Ukmergė
 +370 677 73284
 info@bigstonehotel.lt

„Sleepy Horse“
 Žirgyno g. 1, Radiškio k., 

Ukmergės r.
 +370 606 45899
 hospitality@farmerscircle.lt

SVEČIŲ NAMAI

Prezidento Antano 
Smetonos šeimos 
rezidencija

 Dvaro g. 3, Užulėnio k., 
Ukmergės r.

 +370 340 41006
 labas@smetonosrezidencija.lt

Taujėnų dvaro svečių 
namai

 Mechanizatorių g. 41, Taujėnai, 
Ukmergės r.

 +370 699 27566
 info@taujenudvaras.lt

Kurėnų užeigos svečių 
namai

 Ežero g. 5, Kurėnų k., 
Ukmergės r.

 +370 636 60567
 kurenuuzeiga@gmail.com
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„Baidarių rojus“

 GPS: 55.27162 24.99813
 +370 616 55106
 info@baidariurojus.lt

„Sena upė“
 GPS: 55.146862 24.621736
 +370 699 03304
 sidabrinepieva@inbox.lt

Veprių stovykla
 GPS: 55.140396 24.586224
 +370 672 44560
 stovyklos.vepriuose@gmail.com

STOVYKLAVIETĖS
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KEMPINGAI

„River Camp“
 GPS: 55.32378 24.89289
 370 644 04410
 p.ramonas@gmail.com
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Tradicinis bėgimas „Pabaiskas – Ukmergė“

Kasmet Vasario 16-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės dieną, 
Pabaisko miestelyje renkasi visos šalies bėgikai, dalyvaujantys tradiciniame šiai 
progai skirtame bėgime Pabaiskas – Ukmergė. 
Distancija – 11.6 km. 

Tarptautinis perkusinės muzikos festivalis „Percussion 
Ukmergė“

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena ir ateinantis pavasaris Ukmergėje 
kasmet pasitinkami perkusinės muzikos garsais. Po iškilmingo Kovo 11-osios 
minėjimo, ukmergiškiai ir miesto svečiai renkasi Ukmergės kultūros centre. Čia 
kelias dienas vyksta koncertai, kuriuose koncertuoja atlikėjai ne tik iš Lietuvos, 
Latvijos, bet ir pasaulinio garso atlikėjai iš ES šalių, JAV, Meksikos, Taivano.

„Ukmergės fabrikų krosų taurė“

UAB „Stansefabrikken“, AB „Umega Group“, UAB „Narbutas International“, 
UAB „Likmerė“, UAB „Systemair“ bei UAB „Wurth“ kasmet organizuoja renginį 
„Ukmergės fabrikų krosų taurė“. Renginį sudaro keli etapai, kuriuose dalyviai 
varžosi bėgimo kroso,  MTB dviračių kroso ir rogainingo bei kitose rungtyse. 

Ukmergės miesto šventė

Kasmet šventiškai minimo Ukmergės miesto gimtadienio proga įvairiose miesto 
erdvėse vyksta teatralizuotos eitynės, koncertai, sporto varžybos, kiti renginiai ir 
pramogos, šurmuliuoja amatininkų mugė. 



„Smidrų festivalis“

Ūkininkė Genovaitė Sakalauskienė, ženkliai prisidėjusi prie smidrų populiarumo 
lietuvių tarpe, savo ūkyje, Žalgirių kaime, kasmet rengia šiai ankstyvai pavasario 
daržovei skirtą festivalį! Čia ne tik apžiūrimi plotai, kuriuose auga smidrai, 
sužinomos jų auginimo ir gaminimo subtilybės, bet ir vaišinamasi virtuvės šefų 
pagamintais patiekalais, kuriuose, žinoma, karaliauja smidrai.

Gyvosios istorijos festivalis „Vilkmergės (Deltuvos) mūšis“

Žiūrovų akyse kasmet atgimsta 1812 m. Deltuvos miestelio apylinkėse vykęs 
susirėmimas tarp Prancūzijos imperatoriaus Napoleono Bonaparto ir Rusijos 
caro Aleksandro I kariuomenių. Vyksta mugė, įvairūs edukaciniai užsiėmimai, 
pramogos, yra galimybė susipažinti su to meto kareivių buitimi. 

„Smetoninės“

Užugirio krašte kasmet vyksta vienas laukiamiausių ir, be abejonės, stilingiausių 
Ukmergės rajono renginių – „Smetoninės“. Tai – teatralizuota, tarpukario dvasia 
alsuojanti, kraštiečio Prezidento Antano Smetonos gimtadienio šventė, kurioje 
ponai ir ponios, panelės ir ponaičiai - visi, kviečiami pasipuošti retro stiliaus 
drabužiais, šypsena bei tarpukario laikų manieromis ir kurti tą ypatingą, tik šiai 
šventei būdingą nuotaiką. Svečius džiugina koncertinė programa, edukaciniai 
užsiėmimai ir ekskursijos, įvairios pramogos ir staigmenos, mugė.

Gyvosios istorijos festivalis „Pabaisko mūšis“

Pabaisko miestelio teritorijoje kasmet atgimsta reikšmingas istorinis įvykis – 
1435 m. šiose apylinkėse vykęs mūšis tarp kunigaikščių Žygimanto 
Kęstutaičio ir Švitrigailos kariuomenių. Karo istorijos klubai imituoja kautynių 
epizodus, istorikai komentuoja mūšio eigą ir reikšmę, vyksta įvairūs 
edukaciniai užsiėmimai ir kitos pramogos, mugė. 

Derliaus šventė „Aniuolų sargų kermošius“

Kasmet vykstanti, po rajono seniūnijas keliaujanti, derliaus šventė 
„Aniuolų sargų kermošius“ – atgaivinta XIX a. Ukmergėje vykusių mugių 
tradicija. Šventės metu kiekviena iš seniūnijų pasipuošia kiemelius, kadangi 
renkamas gražiausias jų, ragaujama ir renkama gardžiausia duona, vyksta 
įvairios atrakcijos ir žaidimai, mugė, koncertai, sveriamos daržovės ir 
fiksuojami sunkiausių šių daržo gėrybių rekordai.
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Kauno g. 1, Ukmergė
+370 603 10550
turizmas@ukmergesmuziejus.lt
www.ukmergeinfo.lt

UKMERGĖS TURIZMO 
INFORMACIJOS CENTRAS

Nuotraukų ir iliustracijų autoriai: 
© Akvilė Butkutė
© Dainius Tijūnėlis
© Dainius Vytas
© Ukmergės kraštotyros muziejus

Ukmergės turizmas

Leidinį parengė ir išleido 
Ukmergės kraštotyros muziejus
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