
  

 
DAUKNIŪNŲ MENŲ DIRBTUVĖS  

Kapinės g. 2, Daukniūnai 
(55.766941, 24.225629) 

Tel. +370 676 36 708 
www.romareflectors.lt  

  
Daukniūnų menų dirbtuvėse vyksta edukacinė 
programa, kurios metu kviečiama iš arčiau 
susipažinti su gražia, kokybiška, tačiau 
kaprizinga medžiaga – natūralia oda ir 
odininkystės amatu. Per edukaciją 
atskleidžiamos odos galimybės, subtilybės, 
apdirbimo būdai ir panaudojimas.
 

DAUKŅŪNU MĀKSLU DARBNĪCAS
Daukņūnu mākslu darbnīcās notiek izglītojoša 
programma, kuras laikā iespējams tuvāk 
iepazīties ar skaistu, kvalitatīvu, taču kaprīzu 
materiālu – dabisko ādu, kā arī ādas apstrādes 
meistara amatu. Izglītojošas programmas laikā 
tiek atklātas ādas izmantošanas iespējas, 
dažādas nianses, apstrādes veidi un 
izmantošana.
 

DAUKNIŪNAI ART WORKSHOP
The Daukniūnai art workshop o�ers an 
educational programme which invites visitors to 
get to know the beautiful, high quality, yet 
capricious material – natural leather – and the 
craft of leatherworking up close. The 
programme reveals the possibilities, subtleties, 
processing techniques and uses of leather.

 
 

NAUJAMIESČIO KULTŪROS 
CENTRAS-DAILĖS GALERIJA 

S. Nėries g. 14, Naujamiestis 
(55.688697, 24.154186) 

Tel. +370 610 05 255 
www.naujamiesciokultura.lt 

 
Naujamiesčio kultūros centras kviečia į 
edukacines programas, per kurias dalyviai 
susipažįsta su ilgaamže ir ypatingomis 
terapinėmis savybėmis pasižyminčia medžiaga 
– šiaudais. Užsiėmimų metu kuriamos subtilios 
bei tvarios šiaudinės puošmenos. Taip pat 
vykdoma edukacinė grojimo pučiamaisiais ir 
mušamaisiais muzikos instrumentais programa.  
 

NAUJAMIESTA KULTŪRAS 
CENTRS-DAILES GALERIJA

Naujamiesta kultūras centrs aicina uz 
izglītojošām programmām, kurās dalībnieki 
iepazīstas ar ilgmūžīgu materiālu, kam piemīt 
terapeitiskas īpašības – salmiem. Nodarbību 
laikā tiek veidoti smalki, bet izturīgi salmu 
rotājumi. Tiek vadīta arī izglītojošas 
pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu mūzikas 
spēlēšanas programma.  
 

NAUJAMIESTIS CULTURAL 
CENTRE-ART GALLERY 

The Naujamiestis Cultural Centre invites you to 
educational programmes during which 
participants get acquainted with  the 
long-lasting and special therapeutic properties 
of  the  material  –  straw.  During  the  sessions, 

delicate and sustainable straw decorations are 
created. There is also an educational 
programme for playing wind and percussion 
instruments.  

 

 
ANGOROS OŽKŲ ŪKIS 

Kiršino g. 1, Mickiemė 
(55.670817, 24.109570)

Tel. +370 650 56 091  
 
Panevėžio rajone įsikūręs pirmasis Lietuvoje 
Angoros ožkų ūkis. Čia lankytojų laukia pažintis 
su švelniomis kaip avys ir draugiškomis kaip 
šunys ožkomis bei jų išskirtinumu – moheriu. Per 
edukacijas dalyviai susipažįsta su moherio 
virsmu į siūlus, mokosi verpti senoviniu rankiniu 
verpstuku ar nusipinti aukštaitišką juostelę.
 

ANGORAS KAZU SAIMNIECĪBA
Panevēžas rajonā atrodas Lietuvā pirmā 
Angoras kazu saimniecība. Tajā apmeklētājus 
gaida iepazīšanās ar kaziņām, kas ir maigas kā 
aitiņas un draudzīgas kā suņi. Un, protams, to 
īpašo mohēra. Izglītojošo nodarbību laikā 
dalībnieki iepazīstas ar mohēras vilnas 
pārvēršanos dzijā, mācās vērpt ar senatnīgu 
vārpstu vai nopīt Aukštaitijas jostiņu.
 

ANGORA GOAT FARM
The first Angora goat farm in Lithuania is located 
in Panevėžys district. Here, visitors will get to 
know goats, as gentle as sheep and as friendly 
as dogs, and their distinctiveness: mohair. 
During the educational workshops, participants 
learn how mohair is transformed into yarn, how 
to spin an ancient handspun yarn or make an 
Aukštaitija ribbon.

 

 
RADVILIŠKIŲ KAIMO KEPYKLA

Truskavos g. 12, Linkaučiai 
(55.474297, 24.147046) 

Tel. +370 687 30 226 
www.radviliskiai.lt 

 
Panevėžio rajono pakraštyje, ūkininkų Albino ir 
Audronės Kisielių sodyboje, Radviliškių kaime, 
pagal senąsias lietuvių tradicijas kepama duona 
ir rengiami edukaciniai užsiėmimai. Kiekvienas 
atvykęs stebi duonos gimimo procesą, prie jo 
prisiliečia ir iš kepyklos išsineša paties 
pasigaminta duonutę.
 

RADVILIŠĶU CIEMA MAIZNĪCA
Panevēžas rajona nomalē, zemnieku Albina un 
Audrones Kisieļu saimniecībā Radvilišķu ciemā 
pēc senām lietuviešu tradīcijām cep maizi un 
vada izglītojošas nodarbības. Katrs atbraukušais 
vēro maizes dzimšanas procesu, pats tajā 
piedalās un no ceptuves iznes savu pašcepto 
maizīti.
 

RADVILIŠKIAI VILLAGE BAKERY
On the outskirts of Panevėžys, in the village of 
Radviliškiai, farmers Albinas and Audronė 
Kisielius bake bread according to the old 
Lithuanian traditions, and organise educational 
activities at their homestead. Everyone who 
comes watches and touches the bread being 
made, and takes away a loaf of bread they have 
made themselves.

 

 
„SAVOS ERDVĖS“

Dariaus ir Girėno g. 37, Ramygala 
(55.506646, 24.303901)

Tel. +370 600 52 957 
www.savoserdves.com 

 
„Savos erdvės“ – istoriniame Ramygalos centre 
įsikūrusi amatų rezidencija, siūlanti platų 
edukacinių programų pasirinkimą. Čia kuriami 
keramikos dirbiniai, stiklo vitražai, pinamos 
tekstilinės mandalos, liejamos žvakės, rišami 
šiaudų sodai, vejamos tautinės juostos, tapoma 
ant šilko, veliama vilna ir susipažįstama su 
egzotinėmis rankdarbių rūšimis.
 

“SAVI PLAŠUMI” 
“Savi plašumi” – vēsturiskajā Ramīgalas centrā 
izveidota amatu rezidence, kas piedāvā plašu 
izglītojošu programmu izvēli. Šeit tiek radīti 
keramikas izstrādājumi, stikla vitrāžas, pītas 
tekstila mandalas, lietas sveces, sieti salmu 
puzuri, austas tautiskas jostas, apgleznots zīds, 
velta vilna un apmeklētāji iepazīstināti ar 
eksotiskiem rokdarbu veidiem.
 

SAVOS ERDVĖS 
Savos Erdvės is a craft residency in the historic 
centre of Ramygala, o�ering a wide range of 
educational programmes. Ceramic products, 
stained glass, textile mandalas, moulded 
candles, straw ornaments, folk ribbons, painting 
silk, woven wool and many other exotic types of 
handicrafts are created here.

 

 
SENASIS RAMYGALOS MALŪNAS 

Dariaus ir Girėno g. 46 B, Ramygala
(55.504191, 24.302634) 

Tel. +370 699 81 131  
 
Senajame Ramygalos malūne, pastatytame dar 
1929 m., iki šių dienų veikia autentiška to meto 
įranga. Čia vyksta edukacinė programa „Grūdo 
virsmas“.  Jos  metu  malūnininkas Jonas Plučius 

pasakoja, kaip grūdai virsta miltais. Edukacijos 
pabaigoje dalyviai vaišinasi miltiniai gaminiais, 
viso grūdo blynais, pyragu, duona.
 

VECĀS RAMĪGALAS DZIRNAVAS
Vecajās Ramīgalas dzirnavās, kas uzbūvētas vēl 
1929. gadā, līdz mūsdienām darbojas autentisks 
tā laika aprīkojums. Šeit notiek izglītojoša 
programma “Grauda pārvērtības”. Tās laikā 
dzirnavnieks Jons Plučus pastāsta, kā graudi 
pārvēršas par miltiem. Nodarbības beigās 
dalībnieki cienājas ar miltu izstrādājumiem, 
pilngraudu pankūkām, pīrāgu, maizi.
 

OLD MILL IN RAMYGALA 
The old Ramygala mill, built in 1929, still has 
authentic equipment from that time. An 
educational programme called “Grain 
Transformation” takes place here. During the 
event, miller Jonas Plučius explains how grain is 
turned into flour. At the end of the programme, 
the participants are treated to flour products, 
wholemeal pancakes, cake and bread.

 

 
RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 

Vadoklių g. 14, Ramygala 
(55.509502, 24.305897) 

Tel. +370 455 92 382
 

Ramygalos kultūros centras buria kūrybinių 
veiklų išsiilgusius suaugusiuosius ir vaikus. 
Edukacinių programų dalyviai susipažįsta su 
senaisiais virvelių pynimo būdais, vilnos vėlimo 
ir dekupažo technikomis. Centre vykdomos net 
kelios su keramika susijusios edukacinės 
veiklos. 
 

RAMĪGALAS KULTŪRAS CENTRS
Ramīgalas kultūras centrs pulcina pēc radošām 
nodarbēm noilgojušos pieaugušos un bērnus. 
Izglītojošo programmu dalībnieki iepazīstas ar 
senajiem virvju vīšanas veidiem, vilnas velšanas 
un dekupāžas tehniku. Centrā notiek vairākas ar 
keramiku saistītas izglītojošas aktivitātes.
 

RAMYGALA CULTURAL CENTRE
Ramygala Cultural Centre brings together adults 
and children who are passionate about creative 
activities. Participants of the educational 
programmes learn about the old ways of 
cordage braiding, wool felting and decoupage 
techniques. The centre o�ers several 
educational activities related to ceramics.

 

 
UPYTĖS TRADICINIŲ 

AMATŲ CENTRAS 
Ėriškių g. 16B, Upytė 

(55.646968, 24.226512) 
Tel. +370 626 57 415  

 
Upytės tradicinių amatų centras įsikūręs 
unikaliame iš šiaudų ir molio pastatytame name, 
rengia gausybę edukacinių programų. Čia 
galima susipažinti su tekstilės ir kalvystės 
amatais, bitininkyste, tradiciniu muzikavimu, 
puodininkyste, žaislų gamyba, išmėginti žvakių 
liejimą, rišti šiaudinius sodus, gaminti Užgavėnių 
kaukes ir marginti kiaušinius Velykoms.
 

UPĪTES TRADICIONĀLO 
AMATU CENTRS

Upītes tradicionālo amatu centrs atrodas unikālā 
namā, kas celts no salmiem un māla. Šeit 
pieejams bagātīgs izglītojošu programmu klāsts. 
Centrā var iepazīties ar tekstila darbiem un 
kalēja amatu, biškopību, tradicionālo 
muzicēšanu, podniecību, rotaļlietu 
izgatavošanu, iemēģināt roku sveču liešanā, siet 
salmu puzurus, taisīt Meteņu maskas un krāsot 
olas Lieldienām.
 

UPYTĖ TRADITIONAL 
CRAFTS CENTRE 

Upytė Traditional Crafts Centre is housed in a 
unique building made of straw and clay and 
organises numerous educational programmes. 
Here you can learn about textile and 
blacksmithing, beekeeping, traditional music 
making, pottery, toy making, candle making, 
straw decorations, making Midsummer masks 
and painting Easter eggs.

 

 
PUODŽIAUS ROMO DIRBTUVĖLĖS 

Paberžis
(55.607486, 24.414174)

Tel. +370 610 27 117  
 

Puodžiaus Romo dirbtuvėlės – jaukioje 
autentiškoje sodyboje įrengta kūrybinė erdvė, 
apsupta miškų. Čia lipdant molį jaučiamas 
atsipalaidavimas ir malonus kūrybos 
džiaugsmas, tai puiki terapija, kurios metu gimę 
lipdiniai tampa prisiminimu apie gerai praleistą 
laiką arba dovana laukiantiems namuose.
 

PODNIEKA ROMA DARBNĪCA
Podnieka Roma darbnīca – omulīgā autentiskā 
sētā, kas atrodas mežu ielokā, izveidota radoša 
vieta. Šeit, lipinot mālus, var atpūsties un 
piedzīvot patīkamu radošu prieku. Tā ir 
brīnišķīga terapija, kuras laikā radītie māla 
darbiņi kļūst par piemiņu labi pavadītam laikam 
vai dāvanu mājās palikušajiem.
 

POTTER ROMAS'S WORKSHOP
Potter  Romas's  workshop is a creative space in  

a cosy authentic farmhouse, surrounded by 
forests. Here, you will find clay moulding as a 
relaxing and enjoyable creative experience, a 
great therapy where the mouldings become a 
memory of a good time or a gift for those waiting 
at home.

 

 
PRIVATI SAULIAUS KRONIO KALVĖ

Vyturio g. 9, Velžys 
(55.689979, 24.422690) 

Tel. +370 615 46 619  
 
Sauliaus Kronio kalvė – Velžio kaime įkurta 
erdvė, kurioje lankytojai susipažįsta su senuoju 
kalvystės amatu (įvairiais metalo apdirbimo 
būdais, šiuolaikines kalvystės technologijomis) 
bei patys išbando metalo kalimą. Čia pat galima 
apžiūrėti kalvio sukurtą metalinių aukštaitiškų 
kryžių kolekciją. 
 

SAUĻUS KROŅA SMĒDE VELŽU CIEMĀ 
Sauļus Kroņa smēde Velžu ciemā ir vieta, kurā 
apmeklētāji iepazīstas ar seno kalēja amatu 
(dažādiem metālapstrādes veidiem, mūsdienu 
kalēja darba tehnoloģijām) un paši var izmēģināt 
kalt metālu. Šeit var aplūkot kalēja aukštaišu 
tradīcijās izgatavoto metāla krustu kolekciju. 
 

SAULIUS KRONIS' SMITHY IN VELŽIS 
Saulius Kronis' smithy is a space in the village of 
Velžis, where visitors learn about the old craft of 
blacksmithing (various metalworking methods, 
modern blacksmithing technologies) 

and try their hand at forging metal. A collection of 
Aukštaitija metal crosses made by the blacksmith 
is also on display. 

 

 
TRAKIŠKIO ŽOLININKĖS 

Pergalės g. 2, Trakiškis 
(55.733014, 24.507391)

Tel. +370 600 08 045
 
Trakiškio žolininkės puoselėja žolininkystės 
amatą – pačios augina žolynus, renka, džiovina, 
ruošia arbatas. Amatininkės teatralizuotai 
pristato liaudies medicinos patirtį, senuosius 
gydymosi receptus žolelėmis, aprūkymą dagiliu 
ir vaistinius augalus.
 

TRAKIŠĶU ZĀĻU SIEVAS
Trakišķu zāļu sievas kopj ārstniecisko zālīšu 
pārzinātāju amatu – pašas audzē ārstniecības 
augus, vāc, kaltē, gatavo tējas. Amatnieces 
teatralizētā veidā iepazīstina ar tautas medicīnas 
pieredzi, senajām ārstēšanās receptēm, 
apkūpināšanu ar dadžiem un ārstniecības 
augiem.
 

TRAKIŠKIS HERBALISTS 
Trakiškis herbalists cultivate the craft of 
herbalism by growing herbs themselves, 
collecting, drying and preparing teas. In a 
theatrical way, the craftswomen present the folk 
medicine experience, old herbal treatment 
recipes, treating with spear thistle smoking and 
medicinal plants.
 

BISTRAMPOLIO DVARAS 
Bistrampolio g. 1, Kučiai

„CORDO.22“  
Pamarliškių g. 22, Maksvyčiai

„ŠERMUTAS“
Panevežio aplinkelio g. 5, Šilagalys

 
„DAINUVA“
Panevėžio aplinkelio g. 101, Bliūdžiai

„GANDRALIZDIS“
Jūros g. 20, Dembava

„KARČEMA RUŽAVA“
Tilvyčio g. 171, Molainiai
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RESTORANAI

KAVINĖS

„NIJUS“ 
Vadoklių g. 22, Ramygala

„GĖLIŲ 2“
Gėlių g. 2, Dembrava

„LAIMĖ KARTU“
Bažnyčios g. 1, Krekenava

„LAPĖ MEDYJE“ (KAVA, 
DESERTAI) Nevėžio g. 54, Velžys

„PRIE ŽIDINIO“
Gėlių g. 14, Uliūnai

„PAS KATINĄ“
Smėlynės g. 222, Tičkūnai
   
„SMILTYNĖS SODYBA“
Smiltynės vs Nr. 7

„SVETAINĖ“
Lėvens g. 50, Karsakiškis

„29-AS KILOMETRAS“
Laisvės g. 4, Krekenava

KUR PAVALGYTI? / KUR PAĒST? /
WHERE TO EAT? 

PANEVĖŽIO RAJONO AMATININKAI 
Panevėžio rajone puoselėjami didžiausio Lietuvos etnografinio regiono – Aukštaitijos – amatai ir kultūrinis 
paveldas. Amatininkus, puoselėjančius senuosius amatus, buria Upytės tradicinių amatų centras. 
Keliaudami po Panevėžio rajoną susipažinsite su aukštaičių buitimi, išmėginsite keramikos, odininkystės, 
šiaudinių sodų rišimo, vilnos vėlimo, žvakių liejimo ir kitas edukacines programas, sužinosite liaudies 
medicinos paslapčių, prisiliesite prie praėjusio šimtmečio pradžią menančio malūno istorijos ir pažinsite 
svečius iš tolimų kraštų – alpakas ir Angoros ožkas.

PANEVĒŽAS RAJONA AMATNIEKI
 
Panevēžas rajonā tiek kopti lielākā Lietuvas etnogrāfiskā reģiona – Aukštaitijas – amati un kultūras 
mantojums. Amatniekus, kas saglabā senos amatus, pulcē Upītes tradicionālo amatu centrs. Ceļojot pa 
Panevēžas rajonu, varēsiet iepazīties ar aukštaišu sadzīvi, izmēģināt keramikas, ādas apstrādes, salmu 
puzuru siešanas, vilnas velšanas, sveču liešanas un citas izglītojošas programmas, uzzināsiet tautas 
medicīnas noslēpumus, pieskarsieties pagājušā gadsimta sākumu atgādinošo dzirnavu vēsturei un 
iepazīsiet viesus no tālām zemēm – alpakas un Angoras kazas.

CRAFTSMEN OF PANEVĖŽYS DISTRICT 
Crafts and cultural heritage of the largest Lithuanian ethnographic region – Aukštaitija – are cultivated 
and cherished in Panevėžys district. Upytė Traditional Crafts Centre brings together craftspeople who 
promote old crafts. While travelling around Panevėžys district you will learn about the life of Aukštaitija, 
experience the ceramics, leatherwork, straw garden making, wool felting, candle casting and other 
educational programmes, learn the secrets of folk medicine, hear the history of the mill which dates back 
to the beginning of the last century, and get to know guests from far away – alpaca and Angora goats.

SMILGIŲ ETNOGRAFINĖ SODYBA 
Panevėžio g. 21, Smilgiai 

(55.805721, 24.015442) 
Tel. +370 455 53 639 

 
Smilgių etnografinė sodyba atkuria autentišką 
XIX a. valstiečių buitį ir amatus. Plačiausiai 
pristatomi žemdirbystės įrankiai ir padargai, 
kalvystės amatas. Lankytojai turi galimybę patys 
išmėginti medžio drožybą, apavo gamybą ir 
netgi geležies kalimą, o po įspūdžių kupinos 
programos pasivaišinti rugine duona, sūriu, gira 
ir kitais aukštaičių valgiais.
 

SMIĻĢU ETNOGRĀFISKĀ SĒTA
Smiļģu etnogrāfiskā sēta rāda autentisku 19. gs. 
zemnieku sadzīvi un amatus. Šeit aplūkojams 
plašs zemkopības darbarīku un piederumu 
klāsts, var iepazīties ar kalēja amatu. 
Apmeklētājiem ir iespēja pašiem izmēģināt 
kokgriešanu, apavu darināšanu un pat dzelzs 
kalšanu, bet pēc iespaidiem bagātās 
programmas var nobaudīt rudzu maizi, sieru, 
kvasu un citus aukštaišu ēdienus.

SMILGIAI ETHNOGRAPHIC HOMESTEAD 
Smilgiai Ethnographic Homestead recreates 
authentic 19th-century peasant household life 
and crafts. The most widely presented are 
agricultural tools and implements, and the craft 
of blacksmithing. Visitors have the opportunity 
to try wood carving, shoe production and even 
iron forging, and after the exciting programme, 
enjoy rye bread, cheese, kvass and other 
Aukštaitija dishes.

 

 
ALPAKŲ ŪKIS 

Medikonių g. 14, Medikoniai 
(55.881345, 24.220463)

Tel. +370 682 19 653 
www.alpacas.lt 

  
Alpakų ūkyje galima ne tik pasigrožėti šiais 
užburiančiais gyvūnais, bet ir sudalyvauti 
edukacinėje programoje „Vilnos kelias nuo 
gyvūno iki siūlo“. Susipažinsite su alpakų kilme, 
auginimu, vilnos kirpimo ir apdirbimo procesais, 
verpimu, plovimu, o vėliau – ir dirbinių 
gaminimu.

ALPAKU SAIMNIECĪBA
Alpaku saimniecībā var ne vien priecāties par 
šiem apburošajiem dzīvniekiem, bet arī 
piedalīties izglītojošā programmā “Vilnas ceļš no 
dzīvnieka līdz dzijai”. Varēsiet iepazīsties ar 
alpaku izcelsmi, audzēšanu, vilnas cirpšanas un 
apstrādes procesiem, vērpšanu, mazgāšanu, 
bet vēlāk – arī izstrādājumu gatavošanu.
 

ALPACA FARM 
At the alpaca farm, you can not only admire 
these fascinating animals, but also take part in 
the educational programme “The wool path 
from animal to thread”. You will learn about the 
origins and breeding of alpacas, the processes 
of wool shearing and processing, spinning, 
washing, and later on, the making of articles.
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ALONG THE PATHS OF  
A U K Š T A I T I J A  C R A F T S

PA AUKŠTAITIJAS
A M A T U  C E Ļ I E M

AUKŠTAITIJOS 
A M A T Ų  K E L I A I S

SMILTYNĖS SODYBA
Smiltynės vs. Nr. 7, Berčiūnai 
(55.735181, 24.241923) 
Tel. +370 615 78 855
  
VILA SANŽILA 
Sanžilės g. 2G, Bernatoniai 
(55.780569, 24.272818) 
Tel. +370 618 88 632 

BISTRAMPOLIO DVARAS
Bistrampolio g. 1, Kučiai
(55.596921, 24.356369) 
Tel. +370 685 66 151
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NAMELIS DVIEMS
Čiūrų g. 14, Čiūrai 
(55.637807, 24.123775) 
Tel. +370 698 50 848 

KARČEMA RUŽAVA
J. Tilvyčio 171, Molainiai
(55.696783, 24.286403) 
Tel. +370 600 51 771

NIJUS 
Sodų g. 3, Ramygala 
(55.509186, 24.307314) 
Tel. +370 685 43 840

ŠV. JURGIO BAŽNYČIA / SV. JURA 
BAZNĪCA / SV. ST. GEORGE 
CHURCH
Panevėžio g. 18A, Smilgiai  
(55.803100, 24.016038)
  
BUVĘS TARPUKARIO KURORTAS – 
BERČIŪNAI / STARPKARU 
PERIODA KŪRORTS – BERČŪNI / 
FORMER INTERWAR RESORT – 
BERČIŪNAI  
Kurorto g. Berčiūnai 
(55.738057, 24.238322)
 
TELEFONŲ MEDIS / TELEFONU 
KOKS / PHONE TREE 
Smiltynės g. 1, Berčiūnai 
(55.735526, 24.250323)
 
PYKČIO KAMBARYS / 
ĶILDOŠANĀS ISTABA / ANGER 
ROOM
Smiltynės g. 1, Berčiūnai 
(55.735526, 24.250323)
 
B. BUČO SKULPTŪRA „NEVĖŽIS“ / 
B. BUČA SKULPTŪRA “NEVĒŽA” / 
B. BUČAS SCULPTURE NEVĖŽIS
Papušiai 
(55.7128573, 24.220605)
 
KABANTIS VADAKTĖLIŲ TILTAS / 
IEKARINĀTAIS VADATKĒĻU TILTS / 
VADATKĖLIAI SUSPENSION 
BRIDGE
Vadaktėliai 
(55.630447, 24.117077)
 
J. TUMO-VAIŽGANTO 
KNYGNEŠYSTĖS MUZIEJUS / J. 
TUMA-VAIŽGANTA GRĀMATU 
NESĒJU  MUZEJS /  J. 
TUMAS-VAIŽGANTAS BOOK 
SMUGGLERS MUSEUM 
Ustronė 
(55.615587, 24.102115) 
 
„MĖNULIO AKMENS PARKAS“ / 
“MĒNESS AKMENS PARKS” – 
BRĪVDABAS MUZEJS / 
MOONSTONE PARK – AN 
OPEN-AIR MUSEUM
Leonardavas 
(55.597278, 24.11522)
 
KREKENAVOS REGIONINIO 
PARKO LANKYTOJŲ CENTRO 
EKSPOZICIJA / KREKENAVAS 
REĢIONĀLĀ PARKA 
APMEKLĒTĀJU CENTRA 
EKSPOZĪCIJA / KREKENAVA 
REGIONAL PARK VISITOR CENTRE 
EXHIBITION
Dobrovolė 
(55.552188, 24.105253) 
Tel. +370 604 97 164

 
KREKENAVOS APŽVALGOS 
BOKŠTAS / KREKENAVAS SKATU 
TORNIS / KREKENAVA 
OBSERVATION TOWER 
Dobrovolė 
(55.551804, 24.105461)
 
BURVELIŲ ALKAKALNIS / 
BURVEĻU ELKU KALNS / 
BURVELIAI CASTLE MOUND 
Burveliai 
(55.460385, 24.053334)
 
DANILIŠKIO LIEPŲ ALĖJA / 
DANILIŠĶU LIEPU ALEJA / 
DANILIŠKIS LINDEN ALLEY
Daniliškis 
(55.484721, 24.067577)
 
PAŠILIŲ STUMBRYNAS / PAŠIĻU 
SUMBRU AUDZĒTAVA / PAŠILIAI 
BISON FARM
Girelės vns. 
(55.558083 24.217772) 
Tel. +370 615 17 701 
 
BISTRAMPOLIO DVARAS / 
BISTRAMPOLES MUIŽA / 
BISTRAMPOLIS MANOR  
Bistrampolio g. 1, Kučiai 
(55.596921, 24.356369) 
Tel. +370 685 66 151
 
UPYTĖS PILIAKALNIS „ČIČINSKO 
KALNAS“ / UPĪTES PILSKALNS / 
UPYTĖ CASTLE MOUND  
Tarnagala 
(55.655662, 24.226011) 
 
MOLAINIŲ ŽIRGYNAS / MOLAIŅU 
ZIRGAUDZĒTAVA / MOLAINIAI 
STUD FARM
J. Tilvyčio g. 80, Molainiai 
(55.701968, 24.296602) 
Tel. +370 610 99 880 
 
LINŲ MUZIEJUS-MALŪNAS / LINU 
MUZEJS / FLAX MUSEUM  
Stultiškių g. 2A, Stultiškiai 
(55.629446, 24.232022) 
Tel. +370 615 43 097
 
SRAIGIŲ ŪKIS / GLIEMEŽU 
AUDZĒŠANAS SAIMNIECĪBA / 
SNAIL FARM  
Taikos g. 35, Trakiškis 
(55.732977, 24.510168 ) 
Tel. +370 646 67 665
 
EGLUTĖS ŽAISLIUKŲ MUZIEJUS / 
EGLUTES ROTAĻLIETU MUZEJS / 
CHRISTMAS TREE TOY MUSEUM
Nevėžio g. 26A, Miežiškiai 
(55.676862, 24.539399) 
Tel. +370 682 26 113 
 
ANGELŲ SLĖNIS / EŅĢEĻU IELEJA / 
VALLEY OF ANGELS
Tilto g., Miežiškiai 
(55.677519, 24.536898)
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Panevėžio rajono savivaldybė kartu su Lietuvos ir Latvijos partneriais įgyvendina projek-
tą „Craftsmanship as Tourism Product without Borders“ (Tour de Crafts, LLI-539) pagal 
2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programą. 
Visas projekto biudžetas – 816 900 EUR. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros 
fondo finansavimas – 694 400 EUR.
Šis leidinys parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio leidinio 
turinį atsako Panevėžio rajono savivaldybė. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, 
kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
Daugiau apie projektą: www.latlit.eu, www.europa.eu

Panevēžas rajona pašvaldība kopā ar Lietuvas un Latvijas partneriem īsteno Interreg V-A 
Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam projektu “Amatniecība kā tūrisma 
produkts bez robežām” (Tour de Crafts, LLI-539).
Kopējās projekta izmaksas ir 816 900 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda ir 694 400 EUR.
Šis izdevums sagatavots, izmantojot Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par izdevu-
ma saturu atbildīga Panevēžas rajona pašvaldība. Nekādos apstākļos nav uzskatāms, ka 
informācija atspoguļo Eiropas Savienības viedokli.
Vairāk par projektu: www.latlit.eu, www.europa.eu

Panevėžys District Municipality together with Lithuanian and Latvian partners is 
implementing the project “Craftsmanship as Tourism Product without Borders” (Tour de 
Crafts, LLI-539) according to Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020.
Total projects size is 816 900 EUR. Out of them co-funding of European Regional 
Development Fund is 694 400 EUR.
This publication was prepared with the financial support of the European Union The 
content of this publication is the responsibility of Panevėžys District Municipality and can 
under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.
Links to more information: www.latlit.eu, www.europa.eu
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Puziniškis

Kupstai

Baroniškiai

Stanioniai
Janališkiai

Daukniškiai

Linoniai

Mitabynė

Mitkai

Ledakupis

GilbonysMataraka

Smilgiai

Niaukonys

Bučiai Gustonys

Prievačka

Narutiškis Naujamiestis

Ragainė

Paviešečiai
Navaršonys

Berčiūnai

Klevečkinė
Daukniūnai

Bernatoniai
Piniava

Tičkūnai

Paliūniškis

Tutiškiai Bernotai

KatininėVaivadai

Dembrava

Keneliai
Puzinai

Vareikiai II

Pelėdiškis

Bygailiai

Kakūnai Karsakiškis

Pagiegala

Pamarnakis

Rodūnėlė

Patrakiai

Vareikiai I

Margučiai

Trakiškis

Tautkūnai

Velžys

Miežiškiai

Trakininkai

Kabeliai
Pakojai

Pajuostis
Budrionys

Trumpragys

Stipruoliai
Narbutai

Užupūdžiai
Jočiūnai

Beržytė

Bedrės

Genėtiniai
Kazimierava

Vilkonys

Raguva

Kritižis

Pakritižis

Molainiai

Stetiškiai

Šilagalys
Vaišvilčiai I

Vaišvilčiai II

Pašiliai I

KalneliaiGėlainiai

Šatrėnai
Paberžis

Pampliai

Barklainiai I

Jotainiai

Ėriškiai

Masiokai

Ramygala

Gudeliai

Naujadvaris

Dementonys
Vadokliai Laukagalėliai

Upytė

Ustronė

Mučiūnai

Vadaktėliai

Vaskonys

Mickiemė

Paliesė

Iciūnai

Užliaušiai

GrinkaiViržonaiBartkūnai

LiubičiusKurgulai

Žibartoniai

Krekenava

Mairiškiai

Gringaliai
Gudžiūnėliai

Butrimonys

ĄžuolytėLinkaučiai Gabulai
Glebauskai

Linažiedžiai

Suodžiai

Meškiai

Medikoniai

Paliukai

VŠĮ Panevėžio plėtros agentūra / 
Panevēžas attīstības aģentūra / 
Panevėžys development agency

PANEVĖŽYS
P A N E V Ė Ž I O  P L Ė T R O S  A G E N T Ū R A

www.panevezysnow.lt

Panevėžio rajono
savivaldybė

www.panrs.lt

Panevėžio rajono savivaldybė / 
Panevēžas rajona pašvaldība  / 
Panevėžys district municipality

- AMATININKAI / 
  AMATNIEKI / 
  CRAFTSMEN 
- LANKYTINOS VIETOS / 
  VIETAS, KUR APMEKLĒT / 
  PLACES TO VISIT  
- KUR PAVALGYTI? / 
  KUR PAĒST? / 
  WHERE TO EAT? 
- APGYVENDINIMAS / 
  IZMITINĀŠANA / 
  ACCOMMODATION

MARŠRUTAS:
Smilgiai – Trakiškis
5 km


