
                                     Užupio sveikatingumo takas 

Maršruto atstumas: 2,8km 

Maršruto trukmė: apie 30min.  

Takas aplink Užupį ir jo apylinkes. Užupis - tai vienas seniausių Vilniaus rajonų. Dar dažnai 

vadinamas menininkų rajonu, o šiuo metu tai vienas iš prestiziškiausių ir geriausių Vilniaus 

rajonų. Tai tikra respublika, turinti savo konstituciją, prezidentą, dvi bažnyčias bei vyskupą, 

septynis tiltus  ir, svarbiausią, respublikos globėją  – Užupio angelą.Tai tikrai viena įdomiausių 

Vilniaus vietų.  Čia apsilankyti tiesiog būtina. Eidami šiuo sveikatingumo taku,  aplankysite  

Bernardinų bei senąsias žydų kapines, Užupio angelą,Užupio konstituciją ir dar daug gražių 

vietų. 

Takas prasideda nuo Vilniaus Užupio gimnazijos. Judėdami žemyn Krivių g. prieiname 

Užupio angelą. 

1.Užupio angelas 

 

      Į pagrindinę Užupio aikštę 2001 metais ,,nutūpė“ angelo sargo skulptūra. Ant 8,5 m pjedestalo stovintis Užupio 

angelas pučia savo trimitą ir skelbia pasauliui žinią apie Užupio rajono atgimimą bei kūrybos laisvę. 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. 

 

   

 

 

 



Šiek tek paėję prieiname Užupio konstituciją. 

2.Užupio konstitucija 

 

  Užupio svarbiausias dokumentas puikuojasi ant sienos Paupio gatvelėje. Užupio konstitucija yra išverstas į 26 

kalbas.  Vertimų daugėja. Tai lentelė su  41 tikrai įkvepiančiu teiginiu. 

Na, o praėję Paupio tiltą ir eidami palei Vilnelę, prieiname Bernardinų kapines. 

3.Bernardinų kapinės

 

     Užupyje, Vilnios dešiniajame krante, esančios Bernardinų kapinės – antrosios pagal senumą Vilniaus kapinės. 

Tai – vienas gražiausių XIX amžių menančių istorinių-kultūrinių objektų, kuriems būdingi klasicizmo bruožai. 1969 

m. kapinės buvo paskelbtos respublikinės reikšmės istorijos paminklu. 

 Pasivaikščioję ir apžiūrėję Bernardinų kapines, grįžtame  mūsų pradinio taško -  Užupio 

gimnazijos – link. Tie, kurie pavargo ir mano pakankamai pamatę, gali baigti savo 

maršrutą čia, o tie, kurie vis dar trokšta nuotykių,  kviečiami eiti į senąsias žydų kapines. 



4.Senosios žydų kapinės 

 

     Senosios žydų kapinės - žydų visuomenės ir religinių veikėjų amžino poilsio vieta. Jose pastatytas memorialinis 

paminklas su iškaltais įrašais žydų rašmenimis. Prieš daugiau nei dešimtmetį sukurtas paminklas buvo pastatytas iš 

Tauro kalno laiptams sovietmečiu panaudotų paminklinių akmenų. Statant paminklą, šie paminkliniai akmenys buvo 

išmontuoti ir sugrąžinti į kapines. Kapinių teritorijoje yra apie 70 betono antkapinių paminklų ir jų fragmentų.  

Štai ir baigėsi mūsų kelionė! Visus kviečiame pasivaikščioti šiuo taku ar bent jau aplankyti 

žavųjį Užupį. 

 

https://goo.gl/maps/Qb6XP2f1ek2VZpNo9 

https://goo.gl/maps/Qb6XP2f1ek2VZpNo9


 

 

 

 

  


