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Užupio angelas

• Užupio angelas buvo sukurtas Užupio rajono globėjui 
Zenonui Šteiniui atminti. Kai skulptorius 
RomasVilčiauskas nespėjo pabaigti skulptūros iki 
numatytos atidengimo ceremonijos, vietoje skulptūros 
buvo padėtas kiaušinis. Taigi sakoma, kad Užupio 
angelas išsirito iš kiaušinio. Skulptūra buvo pastatyta 
2002 m., siekiant paminėti penktąsias Užupio rajono 
nepriklausomybės metines. 8,5 m. aukštyje stovintis 
Užupio angelas, pučia savo trimitą ir skelbia pasauliui 
žinią apie Užupio rajono atgimimą bei kūrybos laisvę. 
Užupio angelo aikštė - puiki vieta pasigrožėti saule, 
atsigerti vandens ar mėgautis kava iš šalia esančios 
kavinės. O su Užupio angelu galite ir pasikalbėti -
skulptūra yra „Kalbančių skulptūrų“ iniciatyvos dalis -
tereikia nuskaityti QR kodą skulptūros apačioje. 
Kiekvieną birželio 1 d. bendruomenė prie Užupio angelo 
švenčia rajono nepriklausomybę. metines.



Užupio respublika

• Užupis – menininkų respublika, kartais lyginama su 
Paryžiaus Monmartro rajonu arba Kopenhagos Kristianija. 
Jis garsėja savo nuosavu himnu, konstitucija, kurią galima 
perskaityti Paupio gatvės pradžioje (ji surašyta ant tvoros), 
prezidentu, vyskupu, čia plyti vieno seniausių, Vilniaus 
Bernardinų, kapinės, stovi dvi bažnyčios, o viską vainikuoja 
bronzinis Užupio angelas. Tai vienas seniausių Vilniaus 
rajonų, istoriniuose šaltiniuose minimas jau XVI amžiuje. 
Senovėje čia sparnais mojo daugybė malūnų, čia buvo 
vargingųjų priemiestis, kur daugiausia gyveno amatininkai.



Tibeto Skveras

• 2010 metų birželio mėn., minint

Lietuvos okupacijos ir genocido

dieną, buvo atidarytas Tibeto

skveras.Tibeto skveras jau yra tapęs

Vilniaus kultūros židiniu, kuriame

kasmet rengiamos tibetiečių Naujųjų

metų sutiktuvės, Gatvės muzikos

dienos, Kultūros nakties renginiai bei

kitos pilietinės ir meninės akcijos. 

Vilniaus miesto savivaldybės

pritarimu 2017 m. skvere atidengta jo

pavadinimo lentelė dviem – lietuvių

ir tibetiečių – kalbomis.



Kalnų parkas

• Kalnų parkas – parkas šalia Vilniaus senamiesčio , kurį sudaro 
kelios kalvos: „Trijų kryžių“ ( Plikasis kalnas ) ant kurio stovi 
atstatytas Trijų Kryžių paminklas , „ Stalo kalnas “, „ Gedimino kapo 
kalnas “, „ Bekešo kalnas “, kuriame 1580 m. palaidotas Kasparas 
Bekešas .

• Paminklai ir parkas yra gausiai lankomi turistų bei miestiečių. Nuo 
kalnų atsiveria puiki panorama, matomi atokiausi mikrorajonai. 
Parkas yra pritaikytas poilsiui. Čia yra estrada, kurioje vasarą vyksta 
įvairūs renginiai, šventės, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, 
takai, poilsio aikštelės, suolai, informaciniai ženklai. Anksčiau parkas 
nebuvo itin gerai prižiūrimas, todėl iki šiol parko poilsinė struktūra 
yra plėtojama.Sovietmečiu šis parkas kartu su kitapus Vilnios 
esančiais parkais buvo įtrauktas į miesto centrinį kultūros ir poilsio 
parką. Šiandien parko teritorija įeina į Vilniaus pilių valstybinį 
kultūrinį rezervatą



Baltramiejaus 
bažnyčia

• Mažytė bažnyčia Užupyje stovi nuo 1824 

m., tačiau ji beveik visiškai susilieja su 

greta esančiais namais. Ją radus laukia 

ypatingi vaizdai nuo kalvos. Sovietiniu 

laikotarpiu bažnyčioje buvo įrengtos 

skulptorių dirbtuvės. Šiandien Šv. 

Baltramiejaus bažnyčia priklauso 

nedidelei Vilniaus baltarusų katalikų 

bendruomenei, o mišios čia laikomos 

baltarusų ir lenkų kalbomis.



Kūdrų parkas

• Kūdrų parkas yra įsikūręs užupio 

rajono pašonėje. Ankščiau tai buvo 

šiukšlių, piktžolių ir krūmynų vieta. Šiuo 

metu parkas yra prižiūrimas, gerai 

matomas nuo subačiaus apžvalgos 

aikštelės. Užupiečiai ateina su 

šeimomis, susirenka jaunimas pasibūti, 

pažaisti su savo keturkojais 

augintiniais, pasigrožėti kūdroje 

plaukiojančiomis antimis, pailsėti.



Misionierių sodai

• Tarp Paupio ir Subačiaus gatvių 
įsikūręs istorinis, buvusio misionierių 
vienuolyno sodas su keliais tvenkiniais. 
Šalia yra Vilniaus Viešpaties Dangun 
Žengimo bažnyčia , plačiau žinoma kaip 
Misionierių bažnyčia. Misionierių sodų 
teritorija suskirstyta į 4 sodų zonas: 
Vienuolyno ir rūmų vidinis 
reprezentacinis kiemo sodas, I 
vaismedžių sodas, II vaismedžių sodas, 
Bendras didysis sodas – parkas su 
tvenkiniais ir daržu, Vilnelės krantinės 
teritorija. Tai puiki vieta, kurioje galima 
pasigrožėti gamta ir pailsėti.


