
Startas – Vilniaus Užupio gimnazija, eidamas žemyn, iki 

pat galo, ties Užupio Angelu, pasuk dešinėn ir eidamas 

Malūnų gatve iškart pamatysi Bernardinų tiltą. 

Bernardinų tiltas 

1866 metais jis oficialiai pavadintas Jekaterinos vardu, 

tačiau šis pavadinimas neprigijo. XIX .a pabaigoje 

oficialiai buvo vadinamas Aleksandro tiltu.Nuo XVI a.  čia 

buvo statomi mediniai tiltai, kadangi šalia buvo 

bernardinų moterų ir vyrų vienuolynai ir Bernardinų 

bažnyčia, visi jie buvo vadinami bernardinų tiltais. 

 

 

 

 

 

Prieš tiltą, pasisukęs kairėn, pamatysi Tibeto skverą ir 

Užupio meno inkubatorių. Eik ten ir pamatysi labai daug 

įdomių eksponatų. 

 

 

Tibeto skveras ir UMI                 

2001 m. Užupyje lankėsi Dalai Lama XIV, jam buvo 

suteiktas Užupio garbės piliečio vardas. 2010 metų 

birželio mėn., minint Lietuvos okupacijos ir genocido 

dieną, buvo atidarytas Tibeto skveras. 2013 m. jame 

buvo įrengti takai, pastatyta Rimanto Sakalausko 

mozaikinė kompozicija „Mandala“, tapusi pagrindiniu 

Tibeto skvero akcentu. 

  

 

 

UŽUPIO SVEIKATINGUMO TAKAS 

 

Užupio sveikatingumo takas -  netingėk, įveik 2,6 km ir pamatyk Užupio žymiausius objektus vos per 

pusvalandį. Gali bėgti, eiti, važiuoti dviračiu. Kad būtų įdomiau, atlik užduotėlę - suskaičiuok, kiek laiptų užlipi, 

keliaudamas taku. 

 

 

  

 

 

 

  

Praėjęs pro meno inkubatorių, atsidursi Užupio gatvėje ir 

pamatysi Užupio tiltą. 

Užupio tiltas ir Undinėlė  

Vienas iš Užupio simbolių yra bronzinė „Undinėlė“, kitaip dar 

vadinama Užupio mergele. Undinėlė sėdi Vilnios krantinėje 

įrengtoje nišoje, priešais Užupio kavinės terasą. Ją 2002 m. 

sumanė sukurti kavinės šeimininkas skulptorius Romas 

Vilčiauskas. 2004 m. pakilęs Vilnelės vanduo nuplukdė 

„Undinėlę“, bet narai ją surado. Tiltas  jungia Senamiestį su 

Užupiu. Dabar, galima sakyti, kad tai paradiniai Užupio 

Respublikos vartai. 1996 m. tiltas įtrauktas į Kultūros vertybių 

registrą. 

   

Neperėjęs  tilto suk atgal į kairę ir Užupio gatve prieisi  

Užupio Angelą. 

Užupio Angelas  

Užupio Angelas buvo sukurtas Užupio rajono globėjui 

Zenonui Šteiniui atminti. Kai skulptorius Romas Vilčiauskas 

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. 

 



 
Pamatęs Užupio Angelą iškart suk dešinėn. Ten pamatysi 

Užupio konstituciją. Praeidamas būtinai perskaityk. 

Užupio konstitucija 

Ant Paupio gatvės sienos yra iškabintas pagrindinis 

Užupio Konstitucijos įstatymų rinkinys,išverstas į 26 

kalbas, įskaitant žemaičių, latvių, gruzinų, rumunų ir 

kitas. Iš viso 42 punktai. Konstitucijos dešinėje 

pavaizduota Užupio Respublikos vėliava – kiauras delnas. 

Delnas simbolizuoja atvirumą ir tolerantiškumą, 

kiaurymė – tai, kad Užupyje galima gyventi, mylėti, 

dirbti, tačiau neįmanoma turėti. 

 

Toliau eidamas Paupio gatve pamatysi Paupio tiltą. 

Paupio tiltas 

1996 metais tiltas įtrauktas į Kultūros vertybių 

registrą. Užupį su Paplauja jungiantis medinis tiltas buvo 

pastatytas XVIII a. Apie 1880 metus buvo baigtas statyti 

metalinis tiltas. Jo metalines konstrukcijas pagamino 

Varšuvos Lilpopo, Rau ir Ko firmos įmonė.

 

Praėjęs tiltą, suk kairiau ir pamatysi naują, gražų Paupio 

taką. Juo eik iki kito tilto – Mirusiųjų tilto. 

Mirusiųjų tiltas 

Pastatytas sovietmečiu, atsiradus poreikiui per Vilnelę 

pakloti šiluminę trasą. 2019 metais tiltas atidarytas 

naudojimui. 26 metrų ilgio ir 5,5 metrų pločio plieninių 

sijų ir gelžbetoninių plokščių pėsčiųjų tiltas tapo ir nauja 

„perkėla“ visoms reikiamoms inžinierinėms 

komunikacijoms.   

 

 

Pereik tiltą ir nepamiršk pasigrožėt Vilnele ir puikiai 

įrengtu nauju Paupio rajonu, o už tilto pamatysi 

laiptelius. Jais užlipk, jei važiuoji dviračiu, užkilk dviračių 

taku, kuris yra šalia laiptų, skirtas dviratininkams ir 

neįgaliesiems. Užkilęs praeisi pro Bernardinų kapines, 

kuriose gyvena kapinių sargas – katinas. Už kelių metrų 

išeisi į Polocko gatvę. Tada pereik perėja ir pasuk kairėn. 

Greit pamatysi žalią zoną, kurioje yra aikštelė, kavinei 

priklausančios supynės ir žymusis, gražiausias, labiausiai 

išlepintas Užupio katinas. NEPAMIRŠK pakasyti jo 

ausytės. Klausi kodėl? Paskaityk katinėlio aprašymą 

žemiau. 

Užupio katinas 

„Pakasyk man ausį – baimės nebejausi”, –  šnabžda 

Vilniaus Užupio rajono skvere ant tvoros įsitaisęs katinas. 

Juvelyrės Viktorijos Orkinės iniciatyva menininkas Jonas 

Gelčys sukūrė įspūdingą, linksmą katino skulptūrą, kurios 

auskarotą ausį palietus, išnyksta žmogaus baimės. Tikrai 

nepakartojamai mielas katinėlis, džiuginantis širdį.  

 

Praėjęs pro katiną vėl suk dešinėn ir greit pamatysi 

Užupio gimnaziją. FINIŠAS!!!  

 

Bet ar nepamiršai užduotėlės? 

Tau reikėjo suskaičiuoti, kiek laiptų užlipsi eidamas taku.  

Turėjai suskaičiuot truputį daugiau nei 100 laiptelių.  

 

Sveikinu įveikus Užupio sveikatingumo taką. Tikiuosi, tau 

patiko sugalvotas maršrutas ir žymiausi Užupio objektai.  

Jei buvo smagu, įdomu ir kelionė neprailgo, gali 

rekomenduoti draugams ar šeimai. Kitą kartą eikite 

kartu. Kadangi viską žinai apie objektus, gali pravesti 

ekskursiją kaip gidas :)  


