MARŠRUTAS PĖSČIOMIS TAURAGNAI – TAURAPILIO PILIAKALNIS
Maršruto ilgis - 5 km

1. Tauragnų Šv. Jurgio bažnyčia
Apie 1874 m. statytoje Tauragnų bažnyčioje buvo galingi dvidešimties
balsų vargonai, tačiau 1944 m. liepos 9 dieną vokiečių aviacijos atakos
metu bažnyčia ir joje buvę nuo 1644 metų pildytos metrikų knygos,
įvairūs dokumentai, daug retų bažnytinės procesijos reikmenų, meno
kūriniai, puošnūs altoriai, vargonai, sudegė. Dabartinė Tauragnų
parapijos Šv. Jurgio bažnyčia perstatyta iš 1969 m. Priepalės kaime
pirkto namo. 1969 m. nauja Tauragnų parapijos Šv. Jurgio bažnyčia buvo
pašventinta Utenos dekano Igno Šiaučiūno. 1988 m. bažnyčia buvo
apmūryta plytomis ir dar padidinta.
A.Musteikio g. 2, Tauragnai
GPS: 55.442867, 25.807047
2. Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės pagrindinės mokyklos muziejus
1997 m. mirus habilituotai gamtos mokslų daktarei E. Šimkūnaitei ir 1998 m. Tauragnų
mokyklai suteikus jos vardą, pradėjo kurtis muziejus, kuriame surinkti jos daiktai –
suvenyrai, knygos, užrašyti prisiminimai, fotografijos, laiškai. Vienoje nuotraukoje
matyti E. Šimkūnaitės tėvų namas ir vaistinė. Yra ir buities rakandų, surinktų Tauragnų
apylinkėse.
+370 389 32 468, A. Musteikio g. 58, Tauragnai
GPS: 55.445895, 25.819917
3. Tauragnų krašto muziejus
1959 m. Tauragnų miestelyje buvo pastatyti nauji kultūros rūmai, kuriuose
1960 m. buvo surengta tapybos darbų paroda ir pavadinta "Dailės galerija".
Po metų ji buvo uždaryta. 1971 m. Tauragnų kultūros namuose buvo įrengtas
Teofilio Tilvyčio memorialinis muziejus. Po nepriklausomybės atgavimo,
muziejaus ekspozicija buvo pakeista ir muziejus pavadintas Tauragnų krašto
muziejumi. Muziejaus vestibiulyje įrengti spalvoti Tauragnų apylinkių
diapozityvai, kurie yra tarsi įvadas į ekspoziciją. Ekspozicija supažindina su
Tauragnų praeitimi nuo 1261 m. iki nepriklausomybės atkūrimo 1990 m.,
iškiliausiais šio krašto kultūros veikėjais (A. Gineitis, J. Tilvytis-Žalvarnis, J. Šnapštys-Margalis, M.
Balčiūnas), rašytojais (T. Tilvytis, P. Andriušis, E. Mikulėnaitė), dailininkais (L. Katinas, E. Lukštaitė-

Marčiulionienė), tremtiniais, kovotojais su Lietuvos laisvę. Pagerbta šį kraštą mylėjusi garsioji
gamtininkė, žolininkė Eugenija Šimkūnaitė.
+370 389 75037, A. Musteikio g. 29, Tauragnai
GPS: 55.442783, 25.814646
4. Taurapilis ir Tauragno ežeras
Tauragno ežeras – giliausias (62,5 m) ir aukščiausiai virš jūros lygio (165
m) iškilęs Lietuvos ežeras, esantis Utenos rajone, Aukštaitijos
nacionaliniame parke. Ant pietinio Tauragnų ežero kranto stūkso
Taurapilio piliakalnis. Prie jo šliejasi to paties vardo kaimelis. Iš trijų pusių
piliakalnį saugo vandenys, o iš ketvirtosios – specialūs gynybiniai
įrengimai. Seni žmonės pasakoja, kad kitados kalno viršūnėje augęs storas
ąžuolas, jo drevėje gyvenęs vaidila, vaidilutės kūrenusios ugnį. Įvedus
krikščionybę ant kalno buvusi pastatyta bažnyčia, tačiau po kiek laiko
prasmegusi ir dabar esanti kalno viduje. Legenda byloja, kad kartą vienas drąsuolis atidžiau pažvelgęs į tą
duobę ir pamatęs kalno gelmėse apleistą bažnyčią su išgriuvusiais altoriais, o viduje groję apdulkėję
vargonai. Ir dabar Šv. Jono naktį, lygiai 12 valandą, piliakalnis atsidengiąs, deja, tik vieną sekundę. Kas
turi geras akis, gali pamatyti bažnyčią ir grojančius vargonus.
Taurapilio k., Tauragnų sen.
GPS: 55.448036, 25.86932

