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DĖL UŽUPIO PAŠTO IŠSAUGOJIMO 

 

Kreipiamės į Jus norėdami išreikšti susirūpinimą ir primygtinai prašydami peržiūrėti AB 

Lietuvos pašto (toliau – Lietuvos paštas) sprendimą dėl Užupyje esančio Lietuvos pašto Vilniaus 7-

ojo pašto skyriaus adresu Krivių g. 4, Vilniuje (toliau – Užupio paštas) veiklos nutraukimo ir 

uždarymo, kuris, kaip pranešama skelbime ant Užupio pašto durų, numatomas nuo 2022-02-24 

“perkeliant” veiklą į kitus teritorinius skyrius (Antakalnio g. 75, Totorių g. 8, Vokiečių g. 7-13). 
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Neoficialiai esame informuoti, kad Užupio pašto veiklos nutraukimas numatomas anksčiau, t.y. 2022-

02-15, perkeliant darbuotojus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

2016 m., siekdama atkreipti dėmesį į Užupio pašto reikšmingumą ir vertę, Užupio Respublika 

drauge su Lietuvos paštu iškilmingai 1  paskelbė Užupio paštą (pastatą, veiklą, paslaugą, 

darbuotojus, sukurtus santykius su užupiečiais – visumą) Užupio vertybe2. 

2017 m. Lietuvos pašto buvo pranešta, kad atlikus apklausą klientų patogumui pašto skyrių, tarp 

kurių ir Užupio paštas, darbo laikas valanda pavėlinamas3. 2020 m. pranešta, kad pašto skyrių darbo 

laikas trumpinamas dėl karantino4. Karantino seniai nėra, tačiau Užupio pašto darbo laikas taip ir liko 

sutrumpintas, o pranešime ant Užupio pašto durų Lietuvos pašto skelbiama „Atsiprašome už 

nepatogumus!“. 

 
1 Užupio pašto iškilmingo paskelbimo Užupio vertybe video UŽTV 2016 04 01 Užupio vertybė paštas - YouTube 
2 Vertybės - Užupio Respublika (uzupiorespublika.com) 
3 Klientų patogumui didmiesčiuose bus vėlinamas paštų darbo laikas | Lietuvos paštas (post.lt) 
4 Karantino laikotarpiu trumpėja paštų darbo laikas | Lietuvos paštas (post.lt) 

https://www.youtube.com/watch?v=ChWkdy_6TOM
https://www.uzupiorespublika.com/vertybes/
https://www.post.lt/lt/apie-mus/naujienos/klientu-patogumui-didmiesciuose-bus-velinamas-pastu-darbo-laikas
https://www.post.lt/lt/apie-mus/naujienos/karantino-laikotarpiu-trumpeja-pastu-darbo-laikas


 

 

Informaciniame pranešime ant Užupio pašto durų Lietuvos paštas skelbia, kad „veiklos 

perkėlimas“ (de facto uždarymas) numatomas dėl mūsų pačių patogumo, tariamo geresnio paslaugų 

prieinamumo. Labai ačiū Lietuvos paštui už rūpestį, tačiau tokio sprendimo mums visiškai nereikia, 

jis mums nesuprantamas. Dar daugiau, šis sprendimas mums yra skaudus ir žalingas. 

Todėl Užupio bendruomenės Senatas, detaliai apsvarstęs šį klausimą, 2022-01-31 bendru 

sutarimu priėmė sprendimą imtis visų įmanomų priemonių, viešumo ir aktyvizmo, kad Užupio 

paštas būtų išsaugotas. 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tai nėra tik vienas Lietuvos pašto Vilniaus skyrių. Mums tai yra 

Užupio paštas, kuris: 

i) kartu su Užupio Respublikos Konstitucija, Prezidentu, Parlamentu, kalendoriumi, valiuta ir kt. 

yra viena iš Užupio Respublikos valstybingumo esminių sudėtinių dalių. Užupio Respublika5 – gyva 

legenda ir nuolat vystomas Vilniui dovanotas kolektyvinis kūrinys, o dėl Užupio Respublikos Užupis 

– traukos vieta vilniečiams, taip pat turistams iš Lietuvos ir užsienio6. Užupio paštas yra Užupio 

Respublikos strateginis objektas, kaip AB Lietuvos paštas yra Lietuvos Respublikos nacionaliniams 

saugumui užtikrinti svarbi įmonė7. Atitinkamai juo rūpinamės ir ginsime; 

ii) Užupio, Paupio ir apylinkių esamiems ir dėl vykdomos nekilnojamojo turto plėtros, 

gamyklinių teritorijų konversijų į gyvenamąsias teritorijas nuolat gausėjantiems gyventojams 

(Užupyje ir Paupyje dar niekada negyveno tiek gyventojų, kiek dabar!) svarbus pašto paslaugų 

prieinamumas, pasiekiamumas savo kaimynystėje ir judant darniai – pėsčiomis; 

iii) mums yra įprastas ir pažįstamas – pažįstame Užupio paštininkus/-es, jie/jos pažįsta mus. 

Todėl, be kita ko, mums rūpi jų darbo vietų išsaugojimas Užupyje. Per Užupio paštą užupiečius 

pasiekia laiškai ir siuntos iš viso pasaulio. Kuomet Užupio paštą pasiekia Užupio Respublikos 

Prezidentui adresuojami laiškai, kuriuose nenurodytas Prezidento adresas, esame ramūs, kad laiškai 

vis tiek pasieks Prezidentą. Užupį lankantys žmonės Užupio pašte siunčia atvirlaiškius, gauna Užupio 

Respublikos muitinės spaudą ir kt.  

Dėl aukščiau nurodytų priežasčių tikimės, kad skirsite deramą dėmesį šiam unikaliam 

klausimui ir persvarstysite netinkamą sprendimą dėl Užupio pašto. Iš anksto dėkojame. Kilus 

 
5 Užupiečiai Vilniui, Lietuvai ir likusiam pasauliui padovanojo Užupio Respubliką – Europoje ir už jos ribų pagarsėjusį 

bendruomenės kolektyvinį kūrinį, nuolat kintantį, besivystantį, tobulinamą ir plėtojamą. Užupio Respubliką kaip 

bendruomeninį, kultūrinį, meninį, pilietinį ir socialinį judėjimą dažnai lygina su Monmartru (Paryžius) ar Kristianija 

(Kopenhaga). 

Tačiau Užupio Respublika turi savitą filosofiją ir raiškos formas, švenčių cikliškumą (kalendorių), Konstituciją išverstą į 

daugiau nei 50 pasaulio kalbų, simboliką ir vėliavas, sienų riboženklius, lengvai suteikiamą pilietybę ir piliečius visame 

pasaulyje, UžR garbės piliečius, Prezidentą, Parlamentą, Vyriausybę, suformuotą iš savanorių-ministrų, ambasadorius 

(kitose valstybėse, miestuose ir net gyvenimo ar veiklos srityse), reglamentuotus tarptautinius ryšius su kaimynine 

Lietuvos Respublika ir užsienio valstybėmis, stabiliausią valiutą EuroUžą, laikraščius, Užupio televiziją, nacionalinį 

patiekalą UžBurgerį ir kitus nacionalinius atributus, tarp kurių yra ir Užupio paštas! 

Aktyviai betarpiškus žmonių tarptautinius santykius plėtojanti Užupio Respublikos Užsienio reikalų ministerija yra 

akreditavusi daugiau nei tris šimtus ambasadorių įvairiuose kraštuose ir materijose, tuo sukurdama naujų atvirų santykių 

tarp žmonių praktiką. 

Užupio Respublikos sukūrimas ir išpuoselėjimas reikšmingai prisidėjo prie apleisto ir pavojingo Užupio atgaivinimo, 

pavertė jį stipriu turistų ir kitų lankytojų traukos objektu, kūrėjų įkvėpimo šaltiniu, suformavo savitą bendruomenišką 

tapatybę ir sukūrė atvirą kūrybos erdvę. 

Daugiau informacijos apie Užupio Respubliką prieinama Pagrindinis - Užupio Respublika (uzupiorespublika.com) 
6 Vilniaus gidų teigimu, net viena papildoma pilna diena Vilnių lankančių turistų grupių yra įprastai skiriama Užupiui. 
7  Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas IX-1132 Lietuvos 

Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas (e-tar.lt) 

https://www.uzupiorespublika.com/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.57E0E8B29108/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.57E0E8B29108/asr


 

 

klausimams ar pageidaujant papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis. Esant poreikiui, 

mūsų atstovai yra pasirengę ir susitikti pasitarti.  

Kartu prašome kaimyninės Senamiesčio–Žvėryno (Nr. 1) apygardoje išrinktos kaimyninės 

Lietuvos Respublikos Seimo narės ir pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen bei Lietuvos 

Respublikos užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio dėmesio ir pagalbos. 

Primename, kad nuo 2001 m. Didžiosios Britanijos, JAV, Japonijos ambasadoriai įteikė kredencialus 

ir prasidėjo Užupio Respublikos tarptautinis pripažinimas, besitęsiantis iki šiol. Dar daugiau, 2004-

06-25 buvo pasirašyta draugystės, kultūros ir pagarbos sutartis tarp Užupio ir Lietuvos Respublikų, 

Užupį atstovaujant Prezidentui Romui G. Lileikiui, Lietuvą – URM ministrui Antanui Valioniui. 

 

Pridedama:  

Užupio Respublikos Prezidento režisieriaus ir poeto Romo G. Lileikio atviras laiškas dėl Užupio 

pašto. 

 

Pagarbiai 

Užupio bendruomenės Senato pirmininkas Algimantas Lekevičius 

Užupio bendruomenės administratorius Sakalas Gorodeckis 

 

 

     

 

 

Pastaba: dokumentas ir/ar jo priedai pateikiami elektronine forma. Tuo atveju, jei šiam prašymui užregistruoti ir 

nagrinėti Jūsų institucijoje yra būtina pateikti popierinę rašto versiją, prašome nedelsiant mus apie tai informuoti (el. 

paštu, telefonu, kt.). 
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