
GPS: N 55°14'58.6104" E 24°45'48.3588". 

Adresas: Vienuolyno g. 17, Ukmergė 20114, Lietuva.

Ričardo Širvelio skulptūra iš granito „Šuo 

Keksas“ Ukmergės miesto centrą papuošė 

2013 m. Anot legendos, miesto gyventojui 

ar turistui nepasididžiavus ir paglosčius 

miesto sargui nosį, šis įsimena to žmogaus 

kvapą ir saugo jį visą gyvenimą.

1. „Šuo Keksas”

GPS: N 55°14'57.75" E 24°45'45.8604". 

Adresas: Vienuolyno g. 15/Kauno g. 2, Ukmergė 20114, Lietuva.

2. „Moteris lange”
Ant Kauno gatvės 2-uoju numeriu 

pažymėto pastato antro aukšto sienos 

2017 m. buvo pritvirtinta skulptoriaus 

Viktoro Žentelio skulptūra „Moteris lange". 

Kiek jumoristinis kūrinys traukia praeivių 

žvilgsnius ir kviečia nusišypsoti.

Kauno g. 16A pastato viena siena džiugina 

ne tik ukmergiškius, bet ir atvykstančius 

pasisvečiuoti Ukmergėje. Šios idėjos 

sumanytojai – jaunimo muzikos klubo 

„Rockmergė“ prezidentas Kasparas 

Ramonas ir Alexandru Cretu, kuris buvo 

atvykęs iš Rumunijos į Ukmergę kaip 

„Skautų slėnio” savanoris.

3. „Vilkas”

GPS: N 55°14'54.15" E 24°45'40.752". 

Adresas: Kauno g. 16A, Ukmergė 20114, Lietuva.

14. „Pepė”
Skulptūra „Pepė Ilgakojinė“ pagaminta iš 

geležies, nerūdijančio plieno, vario ir 

bronzos, Ukmergės meno mokyklos 

Muzikos skyriaus, įsikūrusio adresu 

Vienuolyno g. 7, stogelį papuošė 2015 m. 

gegužės mėnesį. Kūrinio autorius – metalo 

plastikos meistras Andrius Janulis.

4. „Keliaujantis arkliukas”
Autorius Andrius Janulis. Kodėl arkliukas? 

Todėl, kad Kauno gatvėje anksčiau veikė 

arklių pašto stotis, šalia buvo įrengtos 

arklidės, kuriose keliaujant buvo keičiami 

arkliai. 

Šį sutemus šviečiantį kūrinį Ukmergėje 

galima išvysti nuo 2015 m. lapkričio 

mėnesio. Meno projektas „Kubas“ yra 

atviras saviraiškos formoms – ant jo galima 

pasidėti kavos puodelį, žaisti stalo 

žaidimą, panaudoti kaip sceną ir pan. 

Skulptūros funkcionalumas neapibrėžtas – 

kam jis skirtas, sprendžia pats žmogus.

13. Meno projektas „Kubas"

12. „Vaikų pirštukai plytose”
Manoma, jog anksčiau Ukmergės koklių 

fabrike dirbo vaikai. ,,Vaikų pirštukus 

plytose" galima rasti Vienuolyno gatvėje.

11. Piešinys „Žydų 
krautuvininkas"
2016 m. piešinys šioje miesto erdvėje 

atsirado ne šiaip sau – čia tarpukariu iš 

tikrųjų ne vienerius metus veikė 

parduotuvė, kurios savininkas buvo 

dabartinio Ukmergės rajono žydų 

bendruomenės pirmininko Artūro Taico 

senelis. Vilnietis menininkas Jurgis 

Tarabilda akriliniais dažais ant mūro 

sienos realistiškai perteikė tarpduryje su 

puodeliu rankoje stovinčio vyriškio 

portretą, remdamasis autentiška A. 

Smetonos laikus menančia fotografija, 

kurią išsaugojo krautuvininko giminaičiai. 

Virš piešinio išlikęs užrašas hebrajų kalba 

skelbia, jog tai – „Geležų krautuvė“.

10. „Dviratininkas”
2016 m. Ukmergės senamiestyje, ant 

Gedimino gatvės 2-uoju numeriu 

pažymėto pastato sienos, buvo pritvirtinta 

skulptoriaus Viktoro Žentelio metalo 

skulptūra „Dviratininkas“.

9. „Laiko spiralė”
2003 m. Žuvų gatvėje, prieš pagrindinę 

centrinės miesto dalies sankryžą, kurioje 

kertasi Vilniaus g., Kęstučio a. ir Vytauto g., 

buvo pastatyta skulptūra „Laiko spiralė“. 

Saulės laikrodį primenantį kūrinį iš 

paprasto lauko akmens sukūrė skulptorius 

Vytautas Tallat-Kelpša akmens skulptūros 

simpoziumo Ukmergėje metu.

8. „Katės”
Viktoro Žentelio „Katės“ Ukmergės miestą 

puošia nuo 2014 metų. Pamaivos katės 

priverčia nusišypsoti kiekvieną praeivį. Šios 

katės atlieka savo užduotį ir paslepia, 

greičiausiai, balkono liekanas.

Regioninės reikšmės architektūrinis, 

istorinis, memorialinis kultūros paveldo 

objektas. Įžymus tuo, kad dar XX a. 

pradžioje, carinės priespaudos metais, 

pastato fasadas buvo papuoštas Vyčiu, 

simbolizuojančiu Lietuvos 

nepriklausomybę. 

7. Deveikių namas (liaudyje 
labiau žinomas kaip „Meškų 
namas“)

6. „Miesto laikrodis”
Išskirtinio dizaino, vienintelis toks 

Europoje ir, ko gero, pasaulyje. Laikrodis 

unikalus tuo, kad rodomą laiką galime 

matyti ir tamsiu paros metu – šviečia ne tik 

rodyklės, bet ir iš nerūdijančio metalo 

pagaminti senovės baltų dievų simboliai. 

Simbolius sukūrė dailininkė Nijolė 

Stunskaitė.

5. „Miesto šnabždesiai"
Ričardo Širvelio smulkiosios architektūros 

skulptūra, Ukmergės miestą papuošusi 

2017 m. Skulptūra unikali tuo, jog, pagauta 

vėjo gūsių, ima suktis, skleisdama 

šlamėjimą. Taip pat skulptūroje paliktos 

kelios ertmės, taigi, ne tik vėjas gali skleisti 

šnaresius - žmonės gali pašnabždėti ir savo 

žinutę.

GPS: N 55°14'42.0216" E 24°45'11.214". 

Adresas: Kauno g. 80, Ukmergė 20115,  Lietuva.

GPS: N 55°14'55.8888" E 24°45'41.976". 

Adresas: Kauno g. 5, Ukmergė 20130, Lietuva.

GPS: N 55.250867, E 24.766256

Adresas: Vytauto g. 3 , Ukmergė 20113, Lietuva.

GPS: N 55° 15′ 9.83″ E 24° 46′ 24.5″ E

Adresas: Vytauto g. 49,  Ukmergė 20112, Lietuva.

GPS: N 55°15'5.1516" E 24°46'3.5292".

Adresas: Vytauto g. 18 ir Darbininkų g. kampas, Ukmergė 20106, Lietuva.

GPS: N 55°15'3.0888" E 24°45'55.7352".

Adresas: Žuvų g. 6, Ukmergė 20106, Lietuva.

GPS: N 55°15'2.0988" E 24°45'53.172". 

Adresas: Gedimino g. 2, Ukmergė 20132, Lietuva.

GPS: N 55.251284, E 24.76458

Adresas: Gedimino g. 3 , Ukmergė 20106, Lietuva.

GPS: N 55°15'0.4932" E 24°45'42.9912". 

Adresas: Vienuolyno g. 7, Ukmergė 20130, Lietuva.

 

GPS: N 55°15'3.2544" E 24°45'39.996". 

Adresas: Vasario 16-osios g. ir Vienuolyno g. kampas, Ukmergė 20130, Lietuva.

GPS:  N 55.250798074435735, E 24.760895854147485

Adresas: Vienuolyno g. 3A, Ukmergė 20130, Lietuva.



Vytauto g.P. C
virk
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