UTENA - ATVIRA VISIEMS
Vienos dienos turistinis maršrutas prieinamas visiems po Utenos miestą

1. Dauniškio parkas ir fontanas
Vaizdingas Dauniškio parkas yra pamėgta uteniškių ir miesto svečių
vieta. Čia įrengti suoleliai, vaikų žaidimų aikštelės, parko teritorija
apšviesta. Vasarą Dauniškio ežero pakrantėje renkasi maudynių bei
saulės vonių mėgėjai, vakarais vyksta koncertai ir kiti renginiai. 2011
metais Utena atšventė 750 metų jubiliejų. Šios šventės proga
Dauniškio ežeras pasipuošė šviečiančiu ir grojančiu fontanu su
vandens ekranu. Fontanas dienos ir vakaro programomis parko
lankytojus džiugina šiltuoju metų sezonu.
Aušros g., Utena
GPS: 55.503479, 25.603239
2. Dievo apvaizdos bažnyčia
2004 metais buvo pašventintas kertinis Utenos Dievo Apvaizdos
parapijos bažnyčios akmuo. Netrukus iškilo ir pati bažnyčia. Jos
išskirtinumas – netradicinė šiuolaikinė architektūra. Bažnyčios vidaus
erdvę puošia metalo konstrukcijos, betono kolonos, matinio stiklo
klausyklos. Altorius pagamintas iš lietuviško akmens. Viena
didžiausių bažnyčios vertybių – profesoriaus Kazimiero Morkūno
erdviniai vitražai presbiterijoje ir languose.
Aušros g. 78, Utena
+370 389 50313
udap@zebra.lt
GPS: 55.507546, 25.596264
3. Vyžuonos parkas
Dar visai neseniai Vyžuonos upės pakrantė Utenoje tebuvo pelkėtas,
bruzgynais apaugęs miškelis, tačiau šiuo metu tai išpuoselėtas ir uteniškių
pamėgtas parkas, pavadintas per jį tekančios upės vardu. Vyžuonos parkas
– didžiausias parkas Utenoje. Ne tik uteniškius, bet ir miesto svečius vilioja
parke įrengta 2,5 km ilgio riedučių, dviračių, riedslidžių trasa, žiemą
pavirstanti į slidinėjimo trasą. Romantikos mėgėjus žavi net 7 parke įrengti

tiltai, vedantys per Utenėlės ir Vyžuonos upes. Parke nutiesti pėsčiųjų takai, pastatyti suoliukai, jis
apšviestas, todėl nuolat sulaukia daug lankytojų.
Utenos miestas
GPS: 55.506757, 25.593609
4. Utenos kraštotyros muziejus
Pastatas, kuriame įsikūręs muziejus, yra antrasis pagal senumą Utenoje.
2001 metais jis buvo pilnai restauruotas ir sutvarkytas. Muziejuje
surinkti ir saugomi archeologijos, numizmatikos, istorijos-etnografijos,
fotografijos, raštijos, dailės eksponatai. Taip pat rengiamos tautodailės,
profesionalių dailininkų, fotografijos, moksleivių darbų parodos.
Pavieniams asmenims suteikiama galimybė naudotis muziejuje surinkta
istorine ir etnografine medžiaga.
Utenio a. 3, Utena
+370 389 61637, +370 389 61634
utenoskm@gmail.com
www.utenosmuziejus.lt
GPS: 55.496131, 25.601113
5. Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
1946 m. Panevėžio vyskupas nurodė, kad nėra aiškių žinių, kada
atsirado pirmoji bažnyčia. Vieni mano, kad ji buvo įkurta 1390 m.,
kiti – kad ji įsteigta Vytauto 1416 m. Išlikę bažnyčios inventoriai
aprašinėja tik priešpaskutinę bažnyčią, pastatytą 1802 m., tačiau ją
1879 m. sunaikino gaisras, ir su ja žuvo ankstesni dokumentai.
Bažnyčios fundatoriais buvo Lietuvos didieji kunigaikščiai. Jie
skirdavo ir Utenos bažnyčiai klebonus. 1608 m. sausio mėn. Utenos
klebonu skiriamas Merkelis Saladzevičius. 1662 m. klebonavo
Motiejus Survila, Vendeno kanauninkas, bažnyčiai paaukojęs
komuninę. 1685 m. Utenos ir Užpalių klebonu buvo Mykolas
Puzyna. Bažnyčia buvo sena, medinė, Šv. Kryžiaus vardo. 1698 m. Utenos bažnyčiai jis paaukojo
sidabrinę monstranciją, kuri 1807 m. buvo perdirbta į paprastą kryžių, šiandien stovintį Kryžiaus
altoriuje.
1796 m. pradedama statyti nauja medinė bažnyčia, kuri užbaigiama 1802 m. 1849 m. Utenos parapija,
buvusi Vilniaus vyskupijos ribose, buvo priskirta Žemaičių vyskupijai. 1879 m. medinė Utenos bažnyčia
sudegė. 1884 m. buvo sumūryta nauja bažnyčia. Bažnyčia istoristinė, graikiško kryžiaus plano, dvibokštė,
su kupolu, penkiasiene presbiterija, pusapskritėmis koplyčiomis. Tai romantiško ir bizantiško stiliaus
derinys. Greta bažnyčios stovi apie 1876 m. pastatyta aukšta mūrinė varpinė. 1898 m. vyskupas
Sufraganas Gasparas Felicijonas Cirtautas bažnyčią pakonsekravo Jėzaus Kristaus Dangun žengimo
vardu.
Vytauto a. 1, Utena
+370 389 55745
www.utenosbaznycia.lt
GPS: 55.494285, 25.606113
6. Laisvės kovų muziejus
Laisvės kovų muziejuje sukurtas ekspozicijos projektas – tai bandymas
per vieno šalies kampelio istoriją pažinti ne tik visos Lietuvos, bet ir
Europos valstybių praeitį. Totalitarinių režimų priespauda tapo bendru
XX a. senojo žemyno skauduliu (idėjos autorius dr. Norbertas
Černiauskas, dizainerė Skirmantė Vaitkevičiūtė). Ekspozicija parengta
istorinių kontrastų principu, ją sudaro 5 dalys, atskleidžiančios
pagrindinius Utenos krašto ir Lietuvos įvykius 1940-1965 m., juos
palyginant su gyvenimu už geležinės uždangos. Ekspozicijos dalys
pasakoja ir gretina totalitarinių režimų patirtis šiomis temomis:

Padalinimas, lėmęs karą/ karas, sutriuškinęs blogį, Prievartinis karas/ karas už laisvę, Naujoji baudžiava/
socialiai atsakinga Europa, Naujoji vergija/ žmogaus teisių Europa, Vienui vieni/ bendrai kartu.
Ekspozicijos rengėjai tikisi, kad išdėstyti Rytų ir Vakarų Europos skirtumai leis tautoms viena kitą labiau
pažinti, suartėti, o uteniškiai ir miesto svečiai gali džiaugtis reikšmingu savo krašto indėliu išryškinant
tam tikras XX a. Europos tautų istorines sąsajas.
Ekspozicijos idėją pirmiausia „diktuoja” pastatas - buvusi siaurojo geležinkelio stotis. Pagrindinėje
ekspozicijos erdvėje kuriama laukimo ir nerimo nuotaika, kuri atspindi ir ekspozicijos temą - skaudžius
įvykius Utenos krašte ir Europoje.
Vadovė Regina Zapolskienė
Stoties g. 39, Utena
+370 670 79217
reginza@gmail.com
www.utenosmuziejus.lt
GPS: 55.494125, 25.58218

