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The park was established in 1992, it covers the 
area of 11 968 ha. It stretches along both sides 
of the Nevėžis Valley. The park preserves the 
Nevėžis Valley with numerous tributaries and 
old riverbeds. There are moraine plains in some 
places diversified with wavy and hilly terrain of 
alluvial origin. The park is mostly covered with 
damp mixed woods, occasionally oaks and ash-
trees. You may find more than 800 plant and 
animal species within the park. 20 manors were 
in the park‘s area, but now you can see only 
Linkavičiai-Slabada and Ūdrai manors, Daniliškis 
and Rodai manors terraced parks and Levaniškis 
manor park.
Krekenava Regional Park Visitor Centre pro-
vides professional information about the signifi-
cance of the nature and cultural heritage of the 
park, places of interest within the park, cognitive 
tourism and recreational opportunities. The Cen-
tre holds a permanent display and exhibitions, 

Parkas įsteigtas 1992 m., o jo plotas – 11 968 ha. 
Teritorija driekiasi abipus Nevėžio slėnio. Čia išli-
kęs Nevėžio senslėnis su daugybe intakų ir sen-
vagės liekanų. Plyti moreninės lygumos, vietomis 
paįvairintos aliuvinės kilmės banguotu ir kaubu-
riuotu paviršiumi. Parke vyrauja drėgni, daugiau-
sia mišrūs medynai, vietomis yra ąžuolynų bei 
uosynų. Randama daugiau kaip 800 augalų bei 
gyvūnų rūšių. Iš buvusių 20 dvarų išlikę tik Linka-
vičių-Slabados, Ūdrų dvarų architektūros ansam-
bliai, Daniliškio ir Rodų dvarų terasiniai parkai, 
Levaniškio dvaro parkas.
Krekenavos regioninio parko lankytojų 
centre teikiama profesionali informacija apie 
parko gamtos ir kultūros paveldo vertybes, lan-
kytinas vietas, pažintinio turizmo ir poilsiavimo 
galimybes. Centre veikia nuolatinė ekspozicija, 
parodos, organizuojami edukaciniai, gamtiniai ir 
kultūriniai renginiai. Galima užsisakyti ekskursijas 
su gidu, žygius pėsčiomis su vadovu, dviračiais, 

Krekenavos regioninis parkas Krekenava Regional Park
baidarėmis po Krekenavos regioninį parką.
Apžvalgos bokštas. Šalia Krekenavos regioni-
nio parko lankytojų centro 2014 m. pastatytas 
plieninis asimetrinis su atotampomis apžvalgos 
bokštas. Jo aukštis – 30 m. Apžvalgos aikštelė 
įrengta 25 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. Iš 
jos galima grožėtis Nevėžio slėniu ir apžvelgti 
aplinkines teritorijas maždaug 10 km atstumu. 

Krekenavos regioninio parko direkcija 
ir lankytojų centras
Dobrovolės k. 2, Krekenavos sen., Panevėžio r.
+370 687 10999
krekenavoslc@krpd.am.lt  
http://krpd.am.lt/VI/index.php 
506647, 6157494 (LKS)
55.552335, 24.105348 (WGS)

organises educative, nature and cultural events. 
You can book hiking, biking and kayaking tours 
in Krekenava Regional Park. Private tour guide 
services may be booked upon request.
Krekenava observation tower. A spiral asym-
metrical steel tower with guy-wires was built in 
Krekenava Regional Park in 2014. The height of 
the tower is 30 meters. The observation deck is 
located at a height of 25 m above the ground. 
From here you can admire the Nevėžis Valley 
and see the surrounding areas at a distance of 
about 10 km.

Krekenava Regional Park Visitor Centre
Dobrovolė village 2, Panevėžys district
+370 687 10999
krekenavoslc@krpd.am.lt 
http://krpd.am.lt/VI/index.php 
506647, 6157494 (LKS)
55.552335, 24.105348 (WGS)
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Pašilių stumbrynas
Tai viena įspūdingiausių vietų Panevėžio rajone, 
kur galima pamatyti didžiausius Europos gyvū-
nus – Lietuvos stumbrus. Dar XVI a. visoje Eu-
ropoje plačiai paplitę stumbrai Lietuvoje buvo 
išnaikinti iki 1854 m.
Europos stumbrai įrašyti į tarptautinę „Raudo-
nąją knygą“. Daug metų buvo manoma, kad 
besiplečianti žemdirbystė, medžioklė bei kiti 
faktoriai išnaikino stumbrus visam laikui. Tačiau 
jų populiacija vis didėja ir šiuo metu Pašilių miške 
ganosi daugiau kaip 200 laisvų stumbrų. Iš Rusi-
jos Prioksko rezervato 1969 m. atvežti pirmieji du 
belovežiniai stumbrai – Motok ir Moda. 1971 m. 
Moda atsivedė pirmąjį stumbriuką – Girinį. Stum-
bryne atvestiems stumbriukams pagal tarptau-
tinį susitarimą duodami vardai, prasidedantys 
skiemeniu „gi“ su tarptautiniais numeriais. Būsite 
maloniai nustebę pamatę, kokie stumbrai gali 
būti draugiški su kitais aptvare besiganančiais 
gyvūnais.

Pašiliai Auroch Paddock
This is one of the most impressive attractions in 
Panevėžys district where you can see the larg-
est European wild animals – Lithuanian aurochs. 
They were widespread throughout Europe in 
the 16th century but have been exterminated in 
Lithuania by 1854. European aurochs are enrolled 
in the Red Book. Years ago, it was believed that 
these animals were extinct, because of agricul-
tural development, hunting and other factors af-
fecting their breed. However, its population has 
been restored again and over 200 of these roam 
free in Pašiliai forest.  The first two Belavezha 
aurochs were brought from Russia’s Prioksko 
Reserve in 1969, and were named Motok and 
Moda. In 1971, Moda got a baby auroch and it 
was the first calf auroch named Girinis, born in 
Pašiliai Auroch Paddock. According to the inter-
national agreement, the names of aurochs born 
in Pašiliai Auroch Paddock start with capital let-
ters “gi” and are given international numbers. 
You will be surprised to see how friendly auroch 
can be with other animals within the paddock. 
Petriškiai, Panevėžys district
+370 45 44 87 11, +370 615 17701
panevezys@vivmu.lt   www.vivmu.lt 
513702, 6158131 (LKS)
55.557904, 24.217176 (WGS)
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Upytės piliakalnis (Čičinsko kalnas)
Manoma, kad XIII–XVI a. ant 4–5 m kalvos viršū-
nės stovėjusi pilis buvo Upytės žemės centras, 
apimantis dabartinį Panevėžio rajoną. Aplink pilį 
tyvuliavo Vešetos ežeras, kuris buvo sunkiai įvei-
kiama kliūtis Livonijos ordino kariuomenei. XVII–
XVIII a. papilyje savo dvarą turėjo lenkų bajoras 
Vladislovas Sicinskis, kuris žinomas kaip pirmasis, 
išardęs Seimą pasinaudojęs liberum veto teise. 
Manoma, kad liberum veto buvo pagrindinis 
faktorius, lėmęs Lietuvos-Lenkijos demokratijos 
žlugimą.
Pagal vietinę legendą žiaurusis Čičinskas buvo 
nutrenktas Perkūno žaibo už nuodėmes, ir visas 
jo dvaras prasmego papilyje, iš kur ir kilęs kalvos 
pavadinimas – „Čičinsko kalnas“.

Upytės k., Panevėžio r.
55.655967, 24.227173 (WGS)

Upytė Mound (Čičinskas Hill)
It is believed that in the 13th to 16th centuries on 
top of the 4-5 meter high hill there was a castle 
that was the centre of the whole Upytė land, in-
cluding the present Panevėžys district. The castle 
was surrounded by Vešeta lake and has been the 
main obstacle for the Livonian Order during the 
occupation. In the 17th and 18th centuries the 
Polish nobleman Władysław Wiktoryn Siciński 
had his mansion in the vicinity of the former cas-
tle. Władysław Siciński  is known for being the first 
to execute his Liberum veto rights in order to dis-
rupt the Sejm convention. The Liberum veto was 
believed to be one of the factors leading to the 
collapse of  Polish-Lithuanian  democracy. Ac-
cording to a local legend the evil landowner 
Siciński (Lith. Čičinskas) was struck by the thunder 
God Perkūnas for all his sins, and his estate sank 
in a  sinkhole  near the Upytė Hillfort, currently 
known as the Hill of Čičinskas.  
Upytė, Panevėžys District
55.655967, 24.227173 (WGS)

Petriškių k., Krekenavos sen., Panevėžio r.
+370 45 44 87 11, +370 615 17 701
panevezys@vivmu.lt    www.vivmu.lt 
513702, 6158131 (LKS)
55.557904, 24.217176 (WGS)
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Šis dvaras egzistavo nuo XV a. pabaigos. Nuo XVII 
a. iki 1940 m. dvaras priklausė Bistramų šeimai. 
Bistramų šeimos pirmapradis iš Lietuvos buvo 
Jonas Kazimieras Bistramas – karaliaus Vladislovo 
IV dvarininkas. Jo sūnus Jonas Evaldas 1695 m. pa-
veldėjo dvarą, pavadintą Barklainiais. XVIII a. antro-
je pusėje dvaras gavo Bistrampolio pavadinimą. 
1850 m. statyti rūmai išlikę iki šių dienų. Pirmame 
aukšte buvo svečių kambariai ir didžiulė salė pas-
tato dešinėje pusėje. Antras aukštas buvo skirtas 
reprezentacijai. Jame didesni ir mažesni salonai, 
valgomasis, darbo kabinetas, biblioteka. Dvarinin-
kai buvo sukaupę 2 000 knygų, turtingą giminės 
archyvą ir meno kūrinių kolekciją. Iki šių dienų iš-
liko dar 10 kitų dvaro sodybos ansamblio pastatų, 
kurių seniausi yra 1820 m.
Europos fondo lėšomis atstatytas Bistrampolio 
dvaro ansamblis ir parkas kviečia pasivaikščioti 
po XIX a. pradžios parką su tvenkiniais ir tilteliais, 
pasimėgauti besiganančiais arkliais bei danieliais, 
pažaisti lauko tenisą, krepšinį, minifutbolą. Dvaro 
viešbutis siūlo nakvynės, maitinimo, grožio, kon-
ferencijų bei kitas paslaugas.
Bistrampolio g. 1, Kučių k., Panevėžio r.
+370 685 66 151, + 370 45 45 40 38
info@bistrampolis.lt   www.bistrampolis.lt 
55.596968, 24.356456 (WGS)

This manor has existed since the end of 15th. 
The manor was owned by the Bistramai family 
since the end of of the 17th century until 1940. 
The patriarch of the Lithuanian branch of Bistra-
mai family was Jonas Kazimieras Bistramas. His 
son Jonas Evaldas acquired the manor in 1695, 
which was then called Barklainiai and it started 
to be called Bistrampolis in the second half of 
18th. Built in 1850, the palace of the manor has 
remained the same to date. The guest rooms 
were on the ground floor and the entire right 
side of the building comprised the large hall. 
The second floor was the representation area. 
Nevertheless, the ensemble of the manor cov-
ers 10 more remaining buildings, with the old-
est one dating back to 1820.
The restored manor invites visitors to have a 
walk in a large 19th century park with ponds and 
bridges, to enjoy horses and lamas, play outdoor 
tennis, basketball, and mini-football. The hotel at 
the Bistrampolis manor offers accommodation, 
restaurant, conference halls, beauty and other 
facilities.
Bistrampolio g. 1, Kučiai, Panevėžys district
+370 685 66 151, + 370 45 45 40 38
info@bistrampolis.lt    www.bistrampolis.lt
55.596968, 24.356456 (WGS)

Bistrampolio dvaro ansamblis 
ir parkas

Bistrampolis Manor and Park
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Kada įkurta pirmoji Naudvario rezidencija, isto-
rinių žinių nėra. Žinoma, kad XVIII a. ji tikrai eg-
zistavo. Stanislovas Kerbedis 1787 m. įsigijo Nau-
dvario dvarą. 1790 m. dvarą paveldėjo jo žmona 
ir vaikai. XIX a. pr. Naudvaris priklausė vienam 
iš vaikų – Valerijonui Kerbedžiui. 1810 m. Nau-
dvaryje gimė Stanislovas Kerbedis, vėliau tapęs 
žymiu inžinieriumi, tiltų ir hidrotechninių įrengi-
nių projektuotoju. 1835 m. dvarą paveldėjo My-
kolas Kerbedis. Jam valdant, XIX a. vid. sukurtas 
iš esmės naujas sodybos ansamblis. Dvare veikė 
plytinė ir spirito varykla. Po M. Kerbedžio mirties 
1893 m. Naudvaris atiteko Valerijonui Kerbedžiui. 
Jam mirus, nuo 1905 m. dvarą valdė našlė Ga-
brielė Kerbedienė, 1926 m. – Zigmas Straševi-
čius. Prieš II pasaulinį karą dvare gyveno garsus 
drugelių kolekcininkas Valerijonas Straševičius 
(1885–1968). 1940 m. dvaras nacionalizuotas. 
Jame įsikūrė kolūkio centras, kontora, rūmuose 
veikė pradinė mokykla. 
Buvusio dvaro sodybos pastatai statyti XIX a. vid., 
išdėstyti pagal klasicizmo ir romantizmo stilių 
reikalavimus. Iki šių laikų yra išlikę 8 statiniai.

Naudvario k., Panevėžio r.
55.742736, 24.104482 (WGS)

There is no historical data about the first resi-
dence of Naudvaris. It is known for sure that it 
was already there in the 18th century. In 1787, 
Stanislovas Kerbedis acquired the Naudvaris 
manor and in 1790 his wife and kids inherited 
the manor. In the 19th century the manor be-
longed to one of his kids Valerijonas Kerbedis. 
In 1835, Mykolas Kerbedis inherited the manor 
and the entire manor’s ensemble has been re-
built in the mid 19th century, establishing a 
distillery and a brickyard at the manor. In 1893, 
Mykolas Kerbedis passed away and the manor 
went to Valerijonas Kerbedis. After his death the 
manor went to the widow Gabrielė Kerbedienė. 
In 1926, the manor was the domain of Zigmas 
Straševičius. Before the World War II, this was 
where Valerijonas Straševičius (1885–1968), the 
famous collector of butterflies, lived. In 1940, the 
manor was nationalised.
The former manor’s structures are built in the 
mid of the 19th century and their layout follows 
the romantic classism architecture. Up to this day 
there are still 8 building remained.

Naudvaris, Panevėžys District
55.742736, 24.104482 (WGS)

Naudvario dvaras ir parkas Naudvaris Manor and Park
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„Mėnulio akmens“ parkas

Tai modernaus meno muziejus po atviru dangu-
mi, kuriame eksponuojamos akmens skulptūros. 
„Mėnulio akmens“ parką 2005 m. įkūrė garsus Pa-
nevėžio skulptorius Alfridas Pajuodis. Jo pastan-
gomis apleistas Leonardavo dvaras tapo kultūros 
ir meno oaze.
Parko pavadinimas kilęs nuo didžiausios 8 tonas 
sveriančios skulptūros, kuri pagal savo tekstūrą 
panaši į kosminį objektą. Anot menininko, dau-
guma jo darbų kurti remiantis Biblijos motyvais, 
tačiau kiekvienas meną gali interpretuoti savaip.
Šiuo metu 2,5 ha plote galima rasti apie 14 skulp-
tūrų. A. Pajuodis sako, kad tai stebuklinga vieta 
tiems, kuriems nesiseka meilė. 

Leonardavo k. 2, Panevėžio r.
+370 685 29 653
www.menulioparkas.lt
513702, 6158131 (LKS) 
55.557904, 24.217176 (WGS)

Moon Stone Park

It’s an open-air museum exhibiting modern 
art sculptures made of stone. The Moon Stone 
Park was established in 2005 by the famous 
Panevėžys sculptor Alfridas Pajuodis. In his at-
tempt the abandoned Leonardavas manor park 
has evolved into the oasis of culture and art.
The park was named after the biggest exhibit 
within the park which weights eight tones and 
is reminiscent of a cosmic object by its texture.
Currently, you may find 14 pieces of art within 
the 2.5 ha area in the park. According to Alfridas 
Pajuodis, most of his sculptors relate to biblical 
motives, but for sure visitors are welcome to in-
terpret it in their own way. Alfridas Pajuodis says 
that it is a magical place for those who experi-
ence love problems.
Leonardavas Village 2, Panevėžys district
+370 685 29653
www.menulioparkas.lt
513702, 6158131 (LKS)
55.557904, 24.217176 (WGS)
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Skulptoriaus Juozo Zikaro 
memorialinė sodyba
Panevėžio rajone, Paliukų kaime, įrengta Juozo 
Zikaro memorialinė sodyba. Ši vieta mena gar-
saus lietuvių skulptoriaus vaikystę, o dabar nuo-
latos laukia lankytojų, vykdo įvairias edukacines 
programas. Populiariausia edukacinė progra-
ma – „Nuo piemenėlio iki drožėjėlio“. Jos metu 
pristatomas J. Zikaro gyvenimas, nuveikti darbai 
bei jo, kaip kūrėjo, sėkmės paslaptys. J. Zikaras – 
vienas pirmųjų profesionalių skulptorių Lietuvo-
je. Jis sukūrė daugelį nepriklausomos Lietuvos 
simboliais tapusių meno kūrinių: Laisvės statulą, 
Knygnešio skulptūrą, pirmąsias lietuviškas mone-
tas, bareljefą Nežinomo kareivio kapui, daugelio 
iškilių valstybės veikėjų biustus ir bareljefus.

Paliukų k., Paįstrio sen., Panevėžio r.
+370 615 90967
55.862595, 24.319028 (WGS)
LANKOMA IŠ ANKSTO SUSITARUS

Skulptor Juozas Zikaras 
memorial homesterad
Juozas Zikaras was among the first professional 
sculptors in Lithuania. Many of his sculptures 
became iconic symbols of independent Lithu-
ania, the Statue of Freedom and Book Smug-
gler’s sculpture among them. He also designed 
and made plaster models for the first Lithu-
anian coins.

Paliukai, Panevėžys district
+370 615 90967
55.862595, 24.319028 (WGS)
VISITS REQUIRE PRIOR BOOKING
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Smilgių šv. Jurgio bažnyčia

Smilgių miestelis taip pat žymus savo nuosta-
baus grožio baroko stiliaus medine bažnyčia, 
statyta 1764 m. Manoma, kad Šv. Jono altorius 
bažnyčios kairėje pusėje išlikęs nuo XVII a. bažny-
čios laikų. Bažnyčios pagrindinis altorius garsėja 
kaip vienas puošniausių Baltijos šalyse. Bažnyčios 
varpinė žinoma kaip knygnešių vieta. Bažnyčios 
vidus dvelkia prabanga ir meno kūrinių autentiš-
kumu. Šventoriaus kampe – originali bažnyčios 
varpinė, pastatyta XIX a. amžiaus pabaigoje. Pa-
sakojama, kad ji buvusi sumontuota per vieną 
naktį, nes carinė valdžia nedavė leidimo jos sta-
tybai. Įdomu, jog spaudos draudimo metais kny-
gnešiai šioje varpinėje slėpė lietuvišką spaudą.

Panevėžio g. 18A, Smilgių mstl., Panevėžio r.
55.803030, 24.016333 (WGS)

Smilgių etnografinė sodyba

1979 m. įkurtas liaudies buities muziejus - etno-
grafinė XIX a. pab. - XX a. pr. valstiečio sodyba. 
Etnografinės sodybos ekspozicija atkuria auten-
tišką XIX a. valstiečių buitį ir amatus. Plačiausiai 
pristatomi žemdirbystės įrankiai ir padargai bei 
kalvystės amatas. Etnografinę sodybą sudaro 6 
pastatai: gryčia, kalvė, klėtis, kluonas, tvartas ir 
pirtis bei koplytstulpis, atkelti iš įvairių Panevėžio 
krašto vietų. Sodyboje veikia edukacija „Senojo 
kaimo buitis, darbai ir pramogos“, skirta mokslei-
viams. Galima išmokti ir nagines susiraukti.

Panevėžio g. 21, Smilgių mstl., Panevėžio r.
+370 45 55 35 24
https://www.panrbiblioteka.lt/interaktyvi-kelione/
smilgiu-etnografine-sodyba/ 
55.805868, 24.015786 (WGS)
LANKOMA IŠ ANKSTO SUSITARUS

Etnographic Farmsteas in Smilgiai

The folk museum was opened in 1979 in a farm-
stead dating back to the end of the 19th – begin-
ning of the 20th century. The ethnographic farm-
stead restores the authentic peasant’s household 
and crafts back from the 19th century. The farm-
stead covers 6 houses: the “gryčia”, which means 
the dwelling house, the blacksmith’s shop, the 
barn, the stable, the bathhouse and the chapel-
column. All houses were brought from places all 
around Panevėžys region. The farmstead holds 
entertaining educative sessions “The old farm 
household and crafts” for school children.

Panevėžio g. 21, Smilgiai, Panevėžys district
+370 45 55 35 24
https://www.panrbiblioteka.lt/interaktyvi-kelione/
smilgiu-etnografine-sodyba/ 
55.805868, 24.015786 (WGS)
VISITS REQUIRE PRIOR BOOKING

St. George Church in Smilgiai

Smilgiai is also known for an astonishing ba-
roque wooden church built in 1764. It is assumed 
that the left side St. John altar is a remnant from 
the 17th century church. Nevertheless, the main 
altar is known as one of the most embellished 
altars in the Baltic States and the belfry is known 
as a hideout for book smugglers. In the corner of 
the churchyard there is the original church bell 
tower that was built in the late 19th century. It 
is said to have been installed overnight because 
the tsarist government did not give permission 
for its construction. During the years of the press 
ban in the country, booksellers used this bell 
tower to hide the Lithuanian press.

Panevėžio g. 18A, Smilgiai, Panevėžys district
55.803030, 24.016333 (WGS)
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Literatūros klasikės Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės muziejus
Puziniškis lietuvių kultūros istorijoje žinomas kaip 
XIX a. pab. – XX a. pr. tautinio judėjimo, lietuvy-
bės puoselėjimo per knygnešius Šiaurės Lietuvos 
centras, žymios kultūros, visuomenės veikėjos, 
pedagogės, rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bi-
tės (1861–1943) gimtinė. Dvaro pagrindinis pasta-
tas statytas 1901 m. pagal G. Petkevičaitės-Bitės 
brolio projektą. 2009 m. pastatas rekonstruotas 
ES lėšomis. Muziejus rengia kultūrinius renginius 
bei edukacines programas, kuriose galima suži-
noti apie rašytojos gyvenimą bei pasipriešinimą 
carinės Rusijos okupacijai. Nuo 1983 m. žymiau-
siems lietuvių rašytojams teikiama G. Petkevičai-
tės-Bitės literatūrinė premija.

Puziniškio k., Panevėžio r.
+370 45 58 70 50, +370 611 26 604
info@panrbiblioteka.lt 
LANKOMA IŠ ANKSTO SUSITARUS

Museum of Gabrielė Petkevičaitė-
Bitė, a Classic Literature Writer
Historically, Puziniškis in Lithuanian culture is 
known as the Northern Lithuanian centre for the 
national movement and the national identity 
fights through the book smugglers at the end 
of the 19th and the start of the 20th century. It 
is also a birth place of one of the famous classics 
in literature, public activist and the pedagogue – 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861–1943). The man-
or’s main building was built in 1901 according to 
the project of Gabrielė Petkevičaitė-Bitė’s broth-
er. Its restoration was facilitated by the EU funds, 
in 2009. The museum holds cultural events and 
educational sessions introducing facts from the 
writer’s life and the cultural resistance to the re-
pressive actions of the Tsarist Russia. Since 1983, 
famous Lithuanian writers are being awarded 
the G. Petkevičaitė-Bitė prize in literature.
Puziniškis, Panevėžys District
+370 45 58 70 50; +370 611 26604
info@panrbiblioteka.lt 
VISITS – BY AGREEMENT IN ADVANCE

Knygnešių ir Juozo Tumo-Vaižganto 
muziejus

Vienintelis knygnešių muziejus visoje šalyje ži-
nomas kaip vienos didžiausių knygnešių ben-
druomenės „Garšviai“ susibūrimų vieta. Ekspo-
zicija įkurta 1987–1991 m. Tarp ąžuolinių svirno 
grindų bei svirno lubų buvo slepiama uždraus-
ta lietuviška spauda. Svirnas sietinas su rašyto-
jo Juozo-Tumo Vaižganto veikla, klebonavimu 
Vadatkėliuose 1902–1905 m. Rašytojas padėjo 
knygnešiams rūšiuoti spaudą, ją slėpti, rinko au-
kas lietuviškai literatūrai spausdinti, mėgo ilsėtis 
svirno antrame aukšte.
Muziejus organizuoja edukacinius užsiėmimus: 
„Knygnešių pasakojimai“, „Juozas Tumas-Vaiž-
gantas – linų ir kanapių dievas“.

Ustronės k., Panevėžio r.
+370 698 71 162
www.panrbiblioteka.lt 
LANKOMA IŠ ANKSTO SUSITARUS

Museum of the Lithuanian 
Book-Smugglers and 
Juozas Tumas-Vaižgantas
The unique museum known in the entire coun-
try as the place for one of the biggest book 
smuggler communities in the 19th century in 
Garšviai. The exhibition was set in 1987–1991. 
The barn within it is known as the place for hid-
ing forbidden Lithuanian press in between the 
barn’s oak floor and in between its ceiling. It is 
also related to the activities of the writer Juozas 
Tumas-Vaižgantas and his parsoning years (1902–
1905) in Vadatkėliai. He helped book smugglers 
to sort the press, hide it, and initiated donations 
to spread the Lithuanian press. The first barn 
floor was his favourite place to rest. 
Museum organises educative sessions: “The 
Book Smuggler’s Story Telling”, “Juozas Tumas-
Vaižgantas – the Lord of Flax and Cannabis”.
Ustronė, Panevėžys District
+370 698 71162
www.panrbiblioteka.lt 
VISITS REQUIRE PRIOR BOOKING
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Linų muziejus 

Senasis Stultiškių malūnas statytas 1880 m. Įdo-
mus faktas, kad malūnas buvo pastatytas aplink 
galingą pušį, kuri vėliau buvo nupjauta, o girnos 
pritvirtintos aplink jos kamieną. 1994 m. malūnas 
restauruotas ir pritaikytas turizmo tikslams. Šiuo 
metu trijų aukštų malūne yra muziejus, kuriame per 
edukacinę programą galima išbandyti XIX a. linų 
apdirbimo metodą. Pirmame muziejaus aukšte 
eksponuojami senoviniai linų apdirbimo įrankiai: 
mintuvai, šukos linams šukuoti, linų brauktuvės. 
Antrame aukšte eksponuojamos iššukuotų linų 
sruogos, išaustų lininių audeklų bei rankšluosčių 
pavyzdžiai, audimo staklės. Trečiame aukšte eks-
ponuojami XIX a. liaudies buities įrankiai. 

Stultiškių g. 2A, Stultiškių k., Panevėžio r.
+370 45 55 55 03, +370 615 43 097
eriskiukc@gmail.com 
507190, 6154985 (LKS)
55.529789, 24.113876 (WGS)
LANKOMA IŠ ANKSTO SUSITARUS

Flax Museum 

The old Stultiškiai windmill was built in 1880. In-
terestingly, the windmill was built around a giant 
pine which was later cut-off and the millstones 
have been fixed around its trunk. In 1994, the 
windmill was restored and adapted for tourist 
purposes. Now the three-storey windmill is a flax 
museum where you can try to process the flax 
yourself using the 19th century method at the 
educative session. The museum’s ground floor 
exhibits the ancient flax process equipment 
such as: flax brake, flax comb, spinning wheel 
etc. The first floor exhibits combed fibre, sam-
ples of woven linen towels and fabric, weaving 
looms. The third floor exhibits old household 
tools used in the 19th century.
Stultiškių g. 2A, Stultiškiai, Panevėžys district
+370 45 55 55 03; +370 615 43097
eriskiukc@gmail.com 
507190, 6154985 (LKS)
55.529789, 24.113876 (WGS)
VISITS REQUIRE PRIOR BOOKING

W
H

A
T TO

 SEE IN
 PA

N
EV

ĖŽ
Y

S D
ISTR

IC
T

Krekenavos Švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų mažoji bazilika
Rodų dvaro savininkai Aleksiejus ir Stanislovas 
Vizgirdai-Vizgirdavičiai 1484 m. pastatė medinę 
bažnyčią. Žemaičių kapitulos arkidiakonui (vys-
kupo padėjėjui katedroje) Jurgiui Talaičiui 1527 
m. dovanota Krekenavos klebonija su visu turtu.  
XVIII a. pirmojoje pusėje bažnyčia sudegė. Arki-
diakonas Antanas Valavičius 1736 m. ją atstatė. 
1886 m. į Krekenavą paskirtas klebonas Pranciš-
kus Žukauskas ėmė rūpintis mūrinės bažnyčios 
statyba. Pagal architekto Ustino Golinevičiaus 
projektą dabartinė mūrinė bažnyčia pastatyta 
1902 m. Nuo senų laikų Krekenavos miestelis 
garsėjo Dievo Motinos paveikslu. Bažnyčia isto-
ristinė, su neogotikos elementais, stačiakampio 
plano, dvibokštė, su siauresne ir žemesne apside 
(skliautu), vidus trijų navų.

Bažnyčios g. 19, Krekenavos mstl., Panevėžio r.
+370 620 20 989
krekenavosbazilika@gmail.com    
www.krekenavosbazilika.lt
55.546733, 24.098419 (WGS)

Krekenava Minor Basilica of the 
Assumption of the Blessed Virgin Mary
Aleksiejus and Stanislovas Vizgirdas-Vizgirdavi-
čius, the owners of Rodai manor, built a wooden 
church in 1484. Krekenava parish with all its prop-
erty was donated to Jurgis Talaitis, the archdea-
con (assistant bishop at the cathedral) Samogitian 
Chapter, in 1527. In the first half of the 18th cen-
tury, the church burned down. Archdeacon Anta-
nas Valavičius restored the church in 1736. Pastor 
Pranciškus Žukauskas, appointed to Krekenava 
in 1886, took care of the construction of a brick 
church. The current brick church was built accord-
ing to the project of architect Ustinas Golinevičius 
in 1902. Since ancient times, Krekenava has been 
famous for its painting of Our Lady. The church is 
built in the style of Historicism with Neo-Gothic 
elements. It has a rectangular plan, two towers, 
with a narrower and lower apse, and three naves 
in the interior.
Bažnyčios g. 19, Krekenava, Panevėžys district
+370 620 20989; krekenavosbazilika@gmail.com 
www.krekenavosbazilika.lt
55.546733, 24.098419 (WGS)
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Klemento Sakalausko privatus 
senienų muziejus

Klemento Sakalausko aistra kolekcionuoti se-
nienas prasidėjo nuo jo pirmos laukuose ras-
tos XVIII a. monetos, kai buvo dar visai vaikas. 
Ilgainiui jo surinktos senienos tapo antikvaro 
bei senienų lobio muziejumi. Kolekcija nukelia 
į XVIII–XIX a., joje groja muzikinių dėžučių bei 
gramofonų muzika, galima rasti daugiau kaip 
200 senų lygintuvų bei kitų namų apyvokos ra-
kandų. Didžiausias kolekcininko turtas yra 1931 
m. automobilis iš Amerikos – NASH, pirmasis 
pasaulyje garso įrašymo įrenginys – Edisono 
fonografas bei 70–80 milijonų metų senumo 
dinozauro kiaušinis (patvirtintas Latvijos geolo-
gijos muziejaus).
Klemensas Sakalauskas priklauso Vilniaus kolek-
cininkų klubui ir nuolat dalyvauja Baltijos šalių 
kolekcionierių mainų mugėse.

Saulėtekio g. 7, Piniavos k., Panevėžio r.
+370 687 48 167
55.780790, 24.360098 (WGS)
LANKOMA IŠ ANKSTO SUSITARUS

Klementas Sakalauskas’ private 
Museum of Antiquities

Klementas Sakalauskas’ passion for collecting 
antique and ancient things started from his first 
18th century’s coin found in the fields, when he 
was a little boy. From the coin, his collection 
evolved into the museum of the ancient and 
antique treasure. His collection brings you 
back to 18th and 19th centuries, where you 
may listen to gramophones and music boxes 
still playing music, find over 200 irons and ot-
her household equipment. Collector’s biggest 
treasure is the 1931 American car – NASH, the 
world’s first sound recording device – Edison’s 
phonograph, and the 70–80 million year old 
dinosaur egg, authenticated by the geological 
museum in Latvia.
Klementas Sakalauskas is a member of Vilnius col-
lectors’ club and is constantly exchanging things 
at the Baltic collectors’ trade fairs.

Saulėtekio g. 7, Piniava, Panevėžys district
+370 687 48 167
55.780790, 24.360098 (WGS)
VISITS REQUIRE PRIOR BOOKING

Privati kino kolekcija

1956 m. pradėjusi dirbti kino mechanike Mary-
tė Virbickienė sukaupė nemažą kino afišų, kino 
juostų, aktorių nuotraukų, laikraščių bei žurnalų 
apie kiną ir kitos kino įrangos kolekciją. Aistra ki-
nui prasidėjo, kai ji, būdama maža mergaitė, už 
du kiaušinius pateko į kino seansą ir stebėjo, kaip 
rodomas kinas. Ji buvo taip sužavėta, kad pati 
panoro sukti filmą, ir jos svajonė išsipildė. M. Vir-
bickienė pati savo motociklu vežiodavo visą kino 
įrangą bei filmus po Raguvos kultūros centrus 
bei kontoras, kur susirinkdavo net iki 150 žiūro-
vų. Kadangi ne kiekvienas turėjo televizorių, tai 
kultūros centrai bei kontoros būdavo vienintelė 
vieta kinui. Filmai būdavo rodomi kiekvieną die-
ną, o išskirtiniai – penktadieniais.

Nevėžio g. 21, Raguvos mstl., Panevėžio r.
+370 625 24 564
55.565207, 24.626964 (WGS)
LANKOMA IŠ ANKSTO SUSITARUS

Private Cinema Collection

In 1956 Maryte Virbickienė started working as a 
cinema technician, and it is then when she started 
collecting movie posters, movie tapes, photos of 
actors and actresses, newspapers and magazines 
about the cinema, other cinema equipment. Her 
passion for the cinema started when she was a 
little girl and got to see the showing movie pro-
cess for 2 eggs as the entrance fee. She was over-
whelmed with all the cinema equipment and 
dreamed to stand behind it. Her dream came 
true. Maryte Virbickienė has been transporting 
movies and cinema equipment back and forth 
on her motor bike to Raguva bureaus and cultural 
centres, bringing together crowds of 150 people. 
Back then, movies were shown only at the offices 
or centres of culture, as far from everyone had a 
TV set at home. Movies were shown every day 
and special shows were hosted on Fridays.

Nevėžio g. 21, Raguva, Panevėžys district
+370 625 24564
55.565207, 24.626964 (WGS)
VISITS REQUIRE PRIOR BOOKING
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Eglutės žaisliukų muziejus
2010 m. Miežiškių bibliotekininkei Violetai Kar-
klytei gimė idėja surengti parodą „Prisimenant 
vaikystės Kalėdų eglutę“ – su vietos gyventojų 
pagalba sunešti posovietinius, senovinius kalėdi-
nius žaisliukus. Per du mėnesius surinkta daugiau 
nei 200 kalėdinių žaisliukų, ir muziejus atidary-
tas Miežiškių bendruomeniniuose namuose. 
Šiuo metu kolekcijoje apie yra 3000 eksponatų. 
Seniausi iš jų yra XIX a., o likusieji – Sovietų Są-
jungos laikų. Vienas įdomesnių šios kolekcijos 
eksponatų – žaisliukas, imituojantis šviesoforą su 
žalia šviesa viršuje. Dauguma kalėdinių žaisliukų 
atspindi to meto ekonominę, kultūrinę ir politinę 
situaciją šalyje. Pavyzdžiui, eglės viršūnei skir-
ta žvaigždė pagaminta iš medicininės stiklinės 
kolbos, nes trūko žaliavų produkcijai. Kalėdiniai 
žaisliukai buvo gaminami iš visko, kas papuola 
po ranka: popieriaus, plastiko, kartono, metalo, 
folijos, karoliukų. Daugiausia žaisliukų buvo ga-
minama Rusijoje, yra žaisliukų ir iš Amerikos, Len-
kijos, Vokietijos.

Nevėžio g. 26A, Miežiškių mstl., Panevėžio r.
+370 682 26 113
zaisliukumuziejus@gmail.com 
LANKOMA IŠ ANKSTO SUSITARUS

Lėktuvų muziejus

Įstros aviaparką 2006 m. įkūrė pilotas Vytautas 
Lapėnas. 2002 m. šiame aviaparke surengtas 
13-asis Europos akrobatinio skraidymo čem-
pionatas. Muziejus po atviru dangumi eks-
ponuoja XX a. antros pusės karinius lėktuvus, 
sraigtasparnius. Muziejaus kolekcijoje yra „juo-
dųjų dėžių“, įvairiausių prietaisų, unikalių me-
dinių XX a. propelerių, radijo imtuvų kolekcija, 
radijo siųstuvų bei kitokių eksponatų.
Galima užsisakyti pageidaujamą ar apžvalginį 
skrydį. Muziejus siūlo gido paslaugas pristatant 
aviacijos istoriją, papasakojant apie muziejaus 
eksponatus bei suteikiant galimybę nusifoto-
grafuoti MI-8 sraigtasparnio viduje.

Stanionių k., Panevėžio r.
+370 45 55 43 32, +370 616 86 996
info@aviapark.lt
www.aviapark.lt 
55.828560, 24.359747 (WGS) 

Aircraft Museum

The Įstra airfield was found by the pilot Vytautas 
Lapėnas in 2006. The 13th European aerobatic 
championship took place at the Įstra airfield in 
2002. 
The open-air museum at the airdrome exhibits 
the second half of the 20th  century military air-
crafts and helicopters. There is a collection of 
black boxes, various aircraft gadgets, unique old 
wooden propellers back from the beginning of 
the 20th century, a collection of radio receivers 
and transmitters and other aviation exhibits.
You may have a pre-arranged flight at your 
preference at the airfield. Museum offers guide 
services introducing the aviation history, story-
telling about the museum exhibits’ and the pos-
sibility to take a photo inside the MI-8 helicopter.

Stanioniai, Panevėžys district
+370 45 55 43 32; +370 616 86996
info@aviapark.lt
www.aviapark.lt 
55.828560, 24.359747 (WGS)

Museum of Christmas Decorations
In 2010, the Miežiškiai librarian Violeta Karklytė had 
an idea to curate an exhibition – “My Childhood 
Christmas Tree”, initiating locals to part with their 
antique and post-soviet Christmas decorations. 
Within two months, she got over 200 Christmas 
baubles, garlands and other exhibits and the mu-
seum was opened in Miežiškiai community house. 
The recent collection has risen to 3 000 Christmas 
exhibits. The oldest exhibits date back to the 19th 
century and the rest come from the Soviet times. 
You may find traffic light baubles with the green 
colour at the top. Guess why...? Many Christmas 
baubles and other decorations represent the 
country’s economic, cultural and political situa-
tions. For instance, there is a star for the Christmas 
tree top made of the medical glass flask indicat-
ing the lack of raw material to produce Christmas 
decorations at that time. Christmas baubles and 
other decorations were made out of what was at 
the hand in hard times: paper, plastic, felt, metal, 
foil and beads. Most of these were made in Rus-
sia, but you may also find Christmas decorations 
brought from the US, Poland and Germany.

Nevėžio g. 26A., Miežiškiai, Panevėžys district
+370 682 26113
zaisliukumuziejus@gmail.com 
VISITS REQUIRE PRIOR BOOKING
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Švenčiuliškių kapinaitės

Švenčiuliškių kaimas garsus pokario partizanų, 
tremtinių, knygnešių, savanorių kapinaitėmis, ku-
rios išsiskiria Jono Žilevičiaus ir jo bendraminčių 
išdėstyta girnapusių kompozicija, iš Krekenavos 
apylinkių surinktais koplytstulpiais, paminkliniais 
akmenimis. Jo pastangomis kapinaitės tapo mu-
ziejumi po atviru dangumi, kur į visumą susilieja 
krikščioniški ir pagoniški simboliai. 
Vietiniai pasakoja, kad J. Žilevičius buvo visiškai 
atsidavęs pokario didvyrių atminimo įamžinimui 
bei Krekenavos sukakčių paminėjimui (girnapu-
sės, koplytstulpiai, paminkliniai akmenys).

Tilto g., Krekenavos mstl., Panevėžio r.
55.540114, 24.108091 (WGS)

Švenčiuliškiai Cemetery

Švenčiuliškiai village is known for its unique cem-
etery of post-war partisans, expatriates, book 
smugglers, and volunteers. The cemetery stands 
out with the unique millstones’ composition, 
chapel-columns, monumental stones brought 
by J. Žilevičius and his companionship from all 
around Krekenava region. Through his efforts 
the cemetery has evolved into an open-air mu-
seum uniting Christian and Pagan symbols. Ac-
cording to the locals, J. Žilevičius was fully de-
voted to restoring the memory of the post-war 
heroes in these millstones, memorial stones and 
chapel-columns.

Tilto g., Krekenava, Panevėžys district 
55.540114, 24.108091 (WGS)
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Angelų slėnis

Miežiškių klebonui Rimantui Visockiui gimė idė-
ja sukurti ką nors Miežiškių kultūrinių pramogų 
aikštėje. 2006 m. liepos 2 d. aštuonių medžio 
drožėjų – Daliaus Dirsės, Martyno Povilausko, 
Juliaus Gasaičio, Edvardo Belokopitovo, Sta-
nislovo Janušo, Vidmanto Zakarkos, Rolando 
Jasiūno – angelai nusileido į aikštę, kuri ir tapo 
„Angelų slėniu“. Čia dirbę amatininkai-medžio 
drožėjai nėra žymūs profesionalai, bet papras-
ti savo amatą išmanantys vyrai. Tai ryškiai atsi-
spindi jų drožyboje. Slėnyje rasite stebuklingą 
suoliuką, ant kurio prisėdę galite išsakyti savo 
norus į vieną išdrožtą ausį, o pro kitą būsite 
išgirsti angelų, kurie yra taikos, harmonijos, pa-
slapties, tikėjimo ir meilės simboliai.

Miežiškių mstl., Panevėžio r.
533770, 6171554 (LKS)
55.677519, 24.536898 (WGS)

The Valley of Angels

The idea to create something beautiful at the cul-
tural event‘s square came to mind to Miežiškiai 
parson Rimantas Visockis. On the 2nd of April in 
2006, eight wooden angels by Dalius Dirsė, Mar-
tynas Povilauskas, Julius Gasaitis, Edvardas Beloko-
pitovas, Stanislavas Janušas, Vidmantas Zakarka, 
Rolandas Jasiūnas landed on the cultural events’ 
square ground by giving the square the name 
“The Valley of Angels”. The craftsmen working 
there were not famous professionals, but ordinary 
craftsmen with passion for woodwork. That is 
obviously seen in their ornate carving. There is a 
magic bench where you may tell your wishes to 
one carved ear, and they will be heard at the other 
one by angels. Angels are the symbol of peace, 
harmony, mystery, faith and love. 

Miežiškiai, Panevėžys district
533770, 6171554 (LKS)
55.677519, 24.536898 (WGS)



Girinio Takas Educational 
and Cognitive Trail
The trail was equipped in the Varnakalnis Forest of 
the Krekenava Forest District in 2003. The purpose 
of the trail is to familiarise visitors, in a natural en-
vironment, with the forest, its structure and work 
carried out here, as well as to educate people to 
commune with nature in a civilised manner. All 
information is provided at five stations. The wood 
house-pavilion at the end of the trail exhibits 
photographs of forest animals and birds as well as 
drawings and creative works of young forest visi-
tors. The view of the scenic valley and a cliff of the 
Linkava River opens from the observation tower. 
You can sit on the benches at the stations and rest 
at the fireplace in the valley.
Krekenava Forest District, Panevėžys district 
+370 45 44 87 11
info@panmu.lt    www.panmu.lt 
55.533093, 24.117388 (WGS)

Mokomasis-pažintinis 
„Girinio takas“ 
Įrengtas 2003 metais Krekenavos girininkijos 
Varnakalnio miške. Tako tikslas – natūralioje 
aplinkoje supažindinti lankytojus su mišku, 
jo struktūra bei jame vykdomais darbais, pra-
tinti žmones kultūringai elgtis gamtoje. Visa 
informacija pateikta penkiose stotelėse. Tako 
pabaigoje esančiame Girinio namelyje-pavė-
sinėje eksponuojama miško žvėrių ir paukščių 
nuotraukos, jaunųjų miško lankytojų piešiniai, 
kūrybiniai darbai. Iš bokštelio-regyklos atsive-
ria vaizdingas Linkavos upelio slėnis ir skardis. 
Galima prisėsti ant stotelėse esančių suolelių, 
pailsėti slėnyje prie laužavietės.

Krekenavos girininkija, Panevėžio r.
+370 45 44 87 11
info@panmu.lt    www.panmu.lt 
55.533093, 24.117388 (WGS)
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Akmuo Rapolas

Krekenavos girininkijoje, dešiniajame Linkavos 
upelio krante guli ledynų atridentas akmuo 
unikaliu vardu – Rapolas. Dėl savo įspūdingo 
dydžio: 14,54 m apimties, 2,55 aukščio, 5,14 m 
ilgio ir 4,18 m pločio, jis nuo 1964 m. paskelbtas 
saugomu gamtos paminklu. Neįprastas akmens 
vardas siejamas su netoliese XX a. gyvenusiu 
sodybos šeimininku. Vietiniai gyventojai ir atvy-
kę lankytojai dėl akmens dydžio neretai Rapolą 
„Puntuko“ giminaičiu pavadina. Šalia akmens 
įrengtas pažintinis „Girinio takas“.  

Varnakalnio k., Panevėžio r.
507190, 6154985 (LKS)
55.529789, 24.113876 (WGS)

Stone Rapolas

In Krekenava forestry, on the right bank of the 
river Linkava lies a huge boulder with a unique 
name Rapolas. Due to its spectacular size: 14.54 
m in length, 2.55 in height, 5.14 m in length and 
4.18 m in width, in 1964 it has been announced 
as a natural monument. It is believed that the 
unusual name was given to the stone accord-
ing to the name of the local farmer who lived 
nearby. Due to the size of the stone locals and 
visitors often calls it a relative of Puntukas (the 
second biggest stone in Lithuania). Nearby the 
stone there‘s a  cognitive-educational trail called 
“Girinio Takas”.  

Varnakalnis village, Panevėžys district
507190, 6154985 (LKS)
55.529789, 24.113876 (WGS)
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Panevėžio alpakų ūkis

Alpakos yra kilusios iš Ekvadoro, Peru, šiaurės 
Bolivijos ir šiaurės Čilės, gyvena bandomis. Šie 
gyvūnai yra smalsūs bei draugiški, lengvai prisi-
leidžia vaikus. Alpakos yra auginamos tik vilnai 
išgauti, kadangi jų vilna yra lengva, švelni bei ke-
lis kartus šiltesnė už avies vilną, todėl dažnai tai 
vadinama prabangos produktu.
Ūkyje siūlomos ekskursijos, įvairios edukacinės 
programos.

Medikonių k., Panevėžio r.
www.alpacas.lt 
+370 682 19653
55.881117, 24.220327 (WGS)
LANKOMA IŠ ANKSTO SUSITARUS

Panevėžys Alpaca Farm

Alpacas originate from Ecuador, Peru, North Bo-
livia and the North Chile, where they live in flocks. 
These animals are friendly to kids and quite nosy. 
Alpacas are being bread to harvest the wool. 
The fibre that naturally grows on alpacas is soft, 
light and several times warmer then sheep fibre. 
Therefore, it is often called a luxury product.
Visitors are welcome to excursions and educa-
tive programmes at alpaca farm.

Medikoniai, Panevėžys district 
www.alpacas.lt 
+370 682 19653
55.881117, 24.220327 (WGS)
VISITS REQUIRE PRIOR BOOKING
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Šiaudinių skulptūrų parkas

Naujamiesčio miestelio pakraštyje jau penkio-
lika metų kiekvieną rudenį po atviru dangumi 
išauga įspūdingų šiaudinių skulptūrų parkas. 
Naujamiesčio kultūros centro-dailės galerijos 
kūrybinis – edukacinis šiaudinių skulptūrų ple-
neras naujam gyvenimui prikelia šiaudą, sutel-
kia bendraminčius, išlaisvina kūrybines mintis. 
Kiekvienais metais prieš Vėlines parko skulptū-
ros atnaujinamos vis skirtinga, aktualia temati-
ka. „... laikinumas, o vis tik grožis, kurį tu išsineši 
su savimi ir kuris lieka tavyje“.

Naujamiesčio mstl., Panevėžio r. (prie girininkijos)
+370 6100 5255
55.701400, 24.170773 (WGS)

Straw Sculpture Park

For the past fifteen years, every autumn, an im-
pressive park of straw sculptures is being built 
on the outskirts of Naujamiestis. The creative-
educational plein air of straw sculptures of 
the Naujamiestis culture center and art gallery 
raises straws to new life, gathers like-minded 
people, and liberates creative thoughts. Every 
year right before the All Saints’ Day, the park’s 
sculptures get updated with a different, topical 
theme.

Naujamiestis, Panevėžys district
+370 6100 5255
55.701400, 24.170773 (WGS)
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Sraigių ūkis

2010 metais įkurtas sraigių ūkis atviras lankyto-
jams. Smalsaujantys gali susipažinti su sraigių 
auginimo subtilybėmis, padegustuoti produk-
cijos ar įsigyti gaminamų produktų ir suvenyrų. 
Ekskursijos priimamos pagal išankstinę regis-
traciją. Lankymo sezonas yra gegužės – spalio 
mėnesiais. Iš ūkyje užaugintų sraigių pagamintų 
produktų galima įsigyti vietinėje parduotuvėje.

Taikos g. 35, Trakiškio k., Panevėžio r.
+370 650 56091
55.732857, 24.510121 (WGS)
LANKOMA IŠ ANKSTO SUSITARUS

Snail Farm

Founded in 2010, the snail farm is open to visi-
tors. Those who are curious can learn about the 
subtleties of snail farming, taste the produce 
or buy manufactured products and souvenirs. 
Tours are subject to prior booking. Visiting sea-
son: May to October. Farm snail products are 
available at the local shop.

Taikos g. 35, Trakiškis, Panevėžys district
+370 650 56091
55.732857, 24.510121 (WGS)
VISITS REQUIRE PRIOR BOOKING

Ramygalos senasis malūnas

Senasis Ramygalos malūnas yra įsikūręs mažame 
Ramygalos miestelyje. Šis malūnas yra pastatytas 
1929 m., iki šių dienų malūne yra autentiška to 
meto švediška įranga. Senasis Ramygalos malū-
nas gali pasiūlyti grūdų perdirbimo paslaugas, 
čia taip pat rengiama edukacinė programa pa-
vadinimu „grūdo virsmas“, kurioje lankytojai yra 
supažindinami su malūnu, grūdų perdirbimo 
technologijomis ir javų rūšimis. Čia taip pas siū-
loma pasivaišinti malkomis kūrenamoje krosnyje 
iškeptos duonos ar pyragų, kepamų iš šio malū-
no sumaltų miltų.
Dariaus ir Girėno g. 46 B, Ramygala, Panevėžio r.
+37069981131
ramygalos.malunas@gmail.com
55.503747, 24.300773 (WGS)
LANKOMA IŠ ANKSTO SUSITARUS

The old Ramygala Mill 

The old Ramygala mill is located in the small 
town of Ramygala. This mill was built in 1929, 
and to this day boasts authentic Swedish gear. 
The old Ramygala mill offers grain processing 
services and educational programmes called the 
“grain conversion” where visitors are introduced 
to the mill, the grain processing technologies 
and cereal types. The mill also offers bread or 
cakes baked in a wood-fired oven and, of course, 
using the locally made flour.

Dariaus ir Girėno g. 46 B, Ramygala, Panevėžys district
+37069981131
ramygalos.malunas@gmail.com
55.503747, 24.300773 (WGS)
VISITS REQUIRE PRIOR BOOKING
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Upytės tradicinių amatų centras
Upytės dvarvietėje įkurtas Tradicinių amatų cen-
tras. Namas pastatytas pagal aukštaitiškąjį mode-
lį. Statinys visiškai ekologiškas, net medinis sienų 
karkasas išteptas sėmenų aliejumi. Namo stogas 
dengtas specialiai tam išaugintų rugių šiaudais. 
Amatų centre rengiamos amatininkų ir tautodai-
lininkų parodos, edukacinės programos. Centre 
pastatytos žiedimo staklės, dvi keramikos kros-
nys. Norintieji gali išmokti linus minti, verpti, austi. 
Mėgstantys šeimininkauti mokomi spausti linų sė-
menų aliejų, pasigaminti įvairiausių patiekalų.

Ėriškių g. 16B, Upytės k., Panevėžio r.
+370 626 57 415
eriskiukc@gmail.com
55.647019, 24.226585 (WGS)
LANKOMA IŠ ANKSTO SUSITARUS

Molainių žirgynas

Visai netoli miesto įsikūrusiame žirgyne rengia-
mi turistiniai žygiai po apylinkes net ir pirmą 
kartą sėdintiems ant žirgo! Čia siūloma eduka-
cinė programa vaikams, fotosesijos žirgyne su 
profesionaliu fotografu, jaunojo žirgų mylėtojo 
būrelis vaikams, jojimo treniruotės sportuojan-
tiems ar norintiems išmokti joti.

Molainių k.. Panevėžio r.
+370 610 99880
daivazavadskiene@gmail.com
www.molainiuzirgynas.lt
55.702318, 24.296714 (WGS)
LANKOMA IŠ ANKSTO SUSITARUS

Upytė Traditional Crafts Centre
The Centre for Traditional Crafts has been es-
tablished in Upytė manor. The house was built 
in accordance with the Aukštaitija model. The 
building is completely ecological, and even the 
wooden wall carcass is treated with linseed oil. 
The thatch roof of the house is covered with rye 
specifically grown for this purpose. The Craft 
Centre offers exhibitions and educational pro-
grammes for craftsmen and folk artists. Pottery 
making machines and two ceramic kilns are built 
in the centre of it. Those who want can learn to 
ripple, spin, and weave flax. Those who like to 
work around the house are taught to press flax-
seed oil and prepare a variety of meals.

Ėriškių g. 16B, Upytė, Panevėžys district
+370 626 57 415
eriskiukc@gmail.com
55.647019, 24.226585 (WGS)
VISITS REQUIRE PRIOR BOOKING

Molainiai Stud Farm

A stud farm located in the vicinity of the town 
organises tourist trips around the area, even for 
first-time riders. This stud farm offers education-
al programme for kids, photoshoots at the farm 
by the professional photographer and riding 
workouts for athletes or those who want to learn 
to ride a horse.

Molainiai village, Panevėžys district
+370 610 99880
daivazavadskiene@gmail.com
www.molainiuzirgynas.lt
55.702318, 24.296714 (WGS)
VISITS REQUIRE PRIOR BOOKING
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Švenčių kalvė
Organizuoja įvairaus pobūdžio ir formato šven-
tes, didžiąja dalimi netradicines, bet sulaukian-
čias vis daugiau dėmesio – edukacines progra-
mas, įvairias degustacijas, turistinius maršrutus 
su kulinarinio paveldo vaišėmis.
Naujamiesčio mstl. , Panevėžio r.  
+370 678 26013;  www.svenciukalve.lt
svenciukalve@gmail.com   
55.687344, 24.154083 (WGS)
LANKOMA IŠ ANKSTO SUSITARUS

Pykčio kambarys
Neseniai Panevėžio rajone duris atvėręs „Pykčio 
kambarys“ – neįprasta vieta, kurioje lankytojai gali 
išlieti savo įtūžį daužant stiklinę tarą, buitinę tech-
niką ar kitus jau nebenaudojamus daiktus. Tokiu 
būdu čia sudaromos sąlygos išlieti susikaupusias 
neigiamas emocijas ir sumažinti stresą. Daužyti 
daiktus čia galima kūju, plaktukais, metalo stry-
pais, beisbolo lazdomis tol, kol iš jų liks metalo 
laužo krūva.
Smiltynės g. 1, Berčiūnų k., Panevėžio r.
+370 674 48899
55.762183, 24.353208 (WGS)
LANKOMA IŠ ANKSTO SUSITARUS

Anger Room
The Anger Room, is an unusual place where visitors 
can vent their anger by smashing glass containers, 
household appliances or other obsolete items. You 
can let go for your accumulated negative emotions 
and reduce stress here: you can smash the things 
with a hammer, metal rods and baseball bats until 
all is left is a pile of scrap metal.
Smiltynės g. 1, Berčiūnai village, Panevėžys district.
+370 674 48899   
55.762183, 24.353208 (WGS)
VISITS REQUIRE PRIOR BOOKING

Celebration Forge
Organises festivals of different types and for-
mats, mostly non-traditional, but enjoying in-
creasingly more attention – educational pro-
grammes, various tastings, tourist routes with 
culinary heritage.

Naujamiestis, Panevėžys district   
+370 678 26013;  www.svenciukalve.lt
svenciukalve@gmail.com    
55.687344, 24.154083 (WGS)
VISITS REQUIRE PRIOR BOOKING
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Telefonų medis
Ant vienos laukinės kriaušės Panevėžio rajo-
ne puikuojasi... telefonų kolekcija. Ant medžio 
šakų galima rasti įvairiausių telefonų: nuo so-
vietmečiu naudotų stacionarių iki šiuolaikiškų 
išmaniųjų įrenginių. Tai lyg mini telefonų mu-
ziejus po atviru dangumi, supinantis praeities 
ir dabarties inovacijas.

Smiltynės g. 1, Berčiūnų k., Panevėžio r.
55.762183, 24.353208 (WGS)

Phone Tree
One wild pear tree in Panevėžys region boasts 
a collection of... telephones. You can find a 
collection of various phones on the branches 
of the tree, starting with stationary landline 
phones from the Soviet era and ending with 
smartphones. It is like a small open-air phone 
museum, intertwining innovations of the past 
and present.

Smiltynės g. 1, Berčiūnai village, Panevėžys district.
55.762183, 24.353208 (WGS)
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Angoros ožkos
Pažintis su angoros ožkomis: ožkų maitinimas, 
galimybė paglostyti ir nusifotografuoti. 
Pasivaikščiojimas su ožkomis Kiršino paupiu na-
tūralioje gamtoje. 

Kiršino g. 1, Mickiemė, Panevėžio r.
+370 650 56091
55.671032, 24.108966 (WGS)
LANKOMA IŠ ANKSTO SUSITARUS.

Angora Goats
Introduction to the  Angora goats: feeding, 
patting, and taking photos with. You can also 
take a walk with the goats on Kiršinis riverside 
in nature.

Kiršino g. 1, Mickiemė, Panevėžys district 
+370 650 56091
Facebook Angoros ožkos 
55.671032, 24.108966 (WGS)
VISITS REQUIRE PRIOR BOOKING
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Daugiakamienė Kalnelio pušis.  Gamtos pa-
veldo objektas. Maršruto pradžia, informacinis 
stendas.
Poilsiavietė.  Ežerokšnio, vadinamo Bedugne, 
pakrantėje įrengta pavėsinė.
Kiršinas – dešinysis Nevėžio intakas.  Patogu 
pradėti kelionę vykstantiems keliu iš Naujamies-
čio (sukti į kairę prieš tiltą). Upelio lankos – na-
tūralios pievos – Natura 2000 teritorija. Ties Kir-
šinu prasideda Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio 
draustinis.
Vandens malūno liekanos. Brasta.  Čia buvęs 
medinis tiltas. Už brastos esančią salą reikėtų api-
plaukti kairiuoju kraštu.
Murmulių dvaras. Daugiau nei šimto metų me-
diniai pastatai, senas sodas. Plaukdami regėsite  į 
Nevėžio slėnį atgręžtą  namo dalį su priebutį re-
miančiomis kolonomis.
Murmulių atodanga.  Kairiajame upės kran-
te  nuo šlaito matomas vienas raiškiausių upės 
vingių parke.
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Mykolaičių sodyba „Namelis dviems“ Čiūrų kai-
me. Dėl paslaugų reikėtų tartis iš anksto.
Brasta.  Čia buvęs medinis tiltas. Teks perkelti 
baidares. Kažkada čia buvo vandens malūnas.
Vadaktėliai.  Vienintelis parke kabantis „bež-
džionių“ tiltas. Prie tilto patogu išlipti į krantą. Iki 
Vadaktėlių – apie  0,7 km. Upės  slėnyje driekiasi 
saugomi natūralių pievų plotai – Natura 2000 
teritorija. 1902–1905 m. Vadaktėliuose kunigavo 
Juozas-Tumas Vaižgantas. Medinė bažnytėlė – 
architektūros paminklas. Kapinaitėse yra žymių 
žmonių (knygnešio Kazio Ūdros ir kt.) kapų.
Kaimo sodyba „Pas Rapolą“. Sodyba įsikūrusi 
pamiškėje, Nevėžio slėnyje.  Dėl paslaugų reikė-
tų tartis iš anksto.
Ūdrų dvaras. Čia buvęs medinis tiltas. Iki dvaro 
– 0,2 km. Dvaras dar buvo vadinamas Mažaisiais 
Vadaktais. Iš 11 buvusių sodybos pastatų likę sep-
tyni.
Atokvėpio vieta. Vadaktai. Nuo Nevėžio iki Us-
tronės viensėdžio 1,5 km. Svirne įrengtas Kny-
gnešių ir Juozo Tumo-Vaižganto muziejus. Norint 
plaukti toliau, teks įveikti akmenų kliūtį – buvusio 
vandens malūno užtvanką.
Leonardavo dvaras.  Iš dvaro pastatų likęs tik 
vienas. Didžiausia buvusio dvaro vertybė – par-
kas. Yra Alfrido Pajuodžio „Mėnulio akmens“ 
skulptūrų parkas. Iki dvaro apie 1,0 km. Patogus 
privažiavimas prie upės.
Atokvėpio vieta. Maudykla. Dešinysis krantas 
ties Ąžuolytės k. Yra patogus privažiavimas.
Poilsiavietė. Kairioji pakrantė ties Mučiūnų k.
Nevėžio ir Upytės santaka. Čia yra keletas raiškių 
Nevėžio upės senvagės liekanų – pasagos pavi-
dalo ežerokšnių.
Atokvėpio vieta. Kairysis krantas, Krivulių k.

Buvusio Slabados malūno užtvanka. Nors malū-
no jau nelikę, užtvanka iš riedulių ir ąžuolo rąstų 
jau daugiau nei 100 metų tramdo upės tėkmę. 
Čia reikės išlipti ir perkelti baidares. Geriausia eiti 
kairiuoju kraštu.
Pasroviui upe už 1 km buvusioje Dobrovolės 
dvarvietėje įsikūręs  Krekenavos regioninio 
parko lankytojų centras.
Krekenava. Miestelis pasitinka didingais bažny-
čios bokštais. Krekenava istoriniuose šaltiniuose 
pirmą kartą paminėta 1409 m. Garsi Krekenavos 
švč. M. Marijos ėmimo į dangų mažoji bazilika, 
plačiai žinoma stebuklingu Dievo Motinos pa-
veikslu. 1915–1918 m.  klebonijoje gyveno kuni-
gas, poetas Maironis. Miestelio centre aikštė ir 
gatvių tinklas – urbanistinis draustinis. Po tiltu 
plaukti dešiniu kraštu.
Švenčiuliškių kaimas. Už tilto kairiajame krante 
driekiasi senovinis kaimas su šimtametėmis so-
dybomis. Žydų kapinės mena buvusią Krekena-
vos žydų bendruomenę.
Varnakalnio miške prie Krekenavos girininkijos 
įrengtas mokomasis-pažintinis „Girinio takas“. Pa-
keliui – Švenčiuliškių kapinaitės, kraštotyrininko 
Jono Žilevičiaus rūpesčiu išpuoštos girnapusė-
mis. Iki pažintinio tako apie 1,2 km.
Poilsiavietė.  Dvi viena nuo kitos  per 0,3  km 
nutolusios poilsiavietės, kiek atokiau – dar viena 
poilsiavietė ir apžvalgos bokštelis. Įspūdingas 
senas mišrus pušynas – saugoma kertinė miško 
buveinė.
Linkavičių-Slabados dvaras. Dešinysis krantas 
prie Lokaušėlės žiočių. Prie Nevėžio yra malūno 
užtvankos fragmentai. Ties Linkavičiais-Slabada 
Nevėžio vaga šakojasi į dvi dalis, suformuoja di-
džiulę salą, o toliau vėl susijungia į vieną ir lėtai 
nuvingiuoja tolyn.

Jasnagurkos (Skaistkalnės) vandens malūno 
liekanos. Likę tik malūno pamatai.
Barinės kapinynas. Už 0,1 km link sodybos.
Daniliškis.  Kairiajame Nevėžio slėnio šlaite yra 
Daniliškio dvaras su taisyklingai suplanuotu 
parku, kuriame driekiasi įspūdinga  liepų alėja – 
saugomas gamtos paveldo objektas. Netoliese 
kapinaitėse yra Platono Jankausko (1860–1941) 
kapas-koplytėlė.
Liaudės žiotys. Prie Liaudės upės žiočių seniau 
buvusi Sosų pilis, žinoma iš kryžiuočių kronikų. 
Dešiniajame Liaudės krante yra išlikęs pilies kal-
nas, vadinamas Bakainių piliakalniu. Nevėžio va-
goje ties Liaudės žiotimis guli nemažas akmuo, 
dugnas čia šiurkštus, akmenuotas, vanduo srau-
nus, viena po kitos eina rėvos.
Brasta. Patogus privažiavimas prie upės.
Burvelių alkakalnis.  Įspūdinga kalva stūkso 
kairiajame krante, o upės vaga slėnyje formuoja 
nedidelę salą. Čia žygis regioninio parko teritorija 
baigiasi, bet sėkmingai keliauti galima ir toliau.
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Vandens turizmo trasa 
Nevėžio upe

BAIDARIŲ NUOMA:
Relax Group Panevėžys – 
baidarių ir irklenčių nuoma, žygių organizavimas
Tel.: +370 650 38804, +370 674 48899, 
baidarespanevezyje@gmail.com
Kaimo turizmo sodyba „Pas Rapolą“,
Tel.: +370 641 51 326, +370 685 44 349,
info@pasrapola.lt, www.pasrapola.lt
ŽŪB „Papalčiai“, 
Tel.: +370 614 07 664,+ 370 687 43 603, 
zubpapalciai@erdves.lt
Kaimo turizmo sodyba „Smėlynės sodyba“,
Tel.: +370 55 34 55, +370 615 78 855,
info@smiltynessodyba.lt, www.smiltynessodyba.lt
Krekenavos regioninio parko direkcija – 
žygių organizavimas,
Tel.: +370 687 10999, krekenavosrp@krpd.am.lt
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Kalnelis pine with multiple trunks. Natural 
heritage object. Start of the route, information 
stand.
Resting-place. A gazebo on the shore of the 
pond called Bedugnė, etc. 
Kiršinas is the right tributary of the Nevėžis. It is 
a convenient point to start the trip on the way 
from Naujamiestis (turn left before the bridge). 
Stream meanders – natural meadows – Natura 
2000 territory. The Nevėžis Middle Landscape 
Reserve begins nearby. 
Kiršinas. Remains of a water mill. Wade. It 
used to have a wooden bridge. The island be-
hind the wade should be circled on the left side. 
Murmuliai manor. More than a hundred years 
old wooden buildings, and an old garden. While 
sailing, you will enjoy the scenery of part of the 
house facing the Nevėžis valley, with the col-
umns supporting the porch. 
Murmuliai river outcrop. On the left bank of the 
river from the slope you can see one of the most 
picturesque “U” bends of the river in the park. 
Rural tourism homestead. Homestead “Namelis 
dviems” of Ramutė and Rigoletas Mykolaitis in Čiūrai 
village. Services should be booked in advance. 
Wade. There used to be a wooden bridge. You 
will have to move the kayaks manually over it. 
There used to be a water mill here. 
Vadaktėliai. The only suspended monkey bridge 
in the park. There is a convenient point to get to 
the shore at the bridge. Vadaktėliai is about 0.7 
km away. In the river valley there are protected 
areas of natural meadows – the Natura 2000 ter-
ritory. Juozas-Tumas Vaižgantas was a priest in 

Vadaktėliai in 1902–1905. The wooden church is 
an architectural monument. There are graves of 
famous people (book smuggler Kazys Ūdra, etc.) 
in the cemetery. 
Pas Rapolą rural homestead. The homestead is 
located near the forest, in the Nevėžis valley. Vis-
its should be arranged in advance. 
Ūdra manor. There used to be a wooden bridge 
0.2 km to the manor. The manor was also called 
the Mažieji Vadaktai. Of the 11 former home-
stead buildings, seven remain.
A place of respite. Vadaktai. 1.5 km from 
Nevėžis to Ustronė single-family house. The 
bookstore and Juozas Tumas-Vaižgantas muse-
um is organised in the barn. To sail further, you 
will have to overcome a boulder obstacle – the 
dam of a former water mill. 
Leonardavas manor. Only one of the manor 
buildings remains to present day. The park is 
the greatest value of the former manor. There is 
a Moon Stone sculpture Park by Alfred Pajuodis 
about 1.0 km to the manor. Convenient access 
to the river. 
A place of respite. Swimming place. Right 
bank at Ąžuolytė village has a convenient access. 
Resting-place. Left bank at Mučiūnai village. The 
confluence of the Nevėžis and Upytė rivers. Here 
are some expressive remnants of the Nevėžis 
river bed – horseshoe-shaped ponds. 
A place of respite. Left bank, Krivuliai village. 
Dam of the former Slabada mill. Although the 
mill has not survived, a dam made of boulders 
and oak logs has been blocking the flow of the 
river for more than 100 years. Here you will need 
to get off and move the kayaks manually. It is 
best to go on the left side. 
The Krekenava Regional Park Visitor Centre 

is located downstream on the river in the former 
Dobrovolė manor. 
Krekenava. The town greets its visitors with  
the majestic church towers. Krekenava was first 
mentioned in historical sources in 1409. The fa-
mous Krekenava Little Basilica of the Assump-
tion of the Blessed Virgin Mary is famous of the 
miraculous painting of the Mother of God. In 
1915–1918 the priest, the poet Maironis, lived in 
the rectory. The centre of the town, the square 
and the network of streets are an urban reserve. 
Sail under the bridge on the right edge. 
Švenčiuliškės village. Behind the bridge on 
the left bank stretches an ancient village with 
centuries-old homesteads. The Jewish cemetery 
reminds us of the former Jewish community of 
Krekenava. An educational-cognitive forest trail 
has been set up in Varnakalnis forest near Kreke-
nava forest district. Along the way you will find 
Švenčiuliškės cemetery, decorated with mill-
stones at the efforts of the local historian Jonas 
Žilevičius. About 1.2 km to the nature trail. 
Resting-place. Two resting places within 0.3 km 
of each other, a little further away – another rest-
ing place and a little observation tower. Impres-
sive old mixed pine forest – a protected forest 
habitat. 
Linkavičiai-Slabada manor. Right bank at the 
mouth of the Lokaušėlė stream. Near Nevėžis 
there are remnant of the mill dam. At Linkavičiai-
Slabada, the Nevėžis riverbed branches into two 
parts, forming a huge island, and then merges 
again into one bed, slowly winding away. 
Remains of Jasnagurkė (Skaistkalnė) water mill. 
Only the foundations of the mill remain. 
Barinė cemetery. 0.1 km towards the home-
stead. 

Daniliškis. On the left slope of the Nevėžis Val-
ley is the Daniliškis Manor with a regular plan 
park, and an impressive lime alley, a protected 
natural heritage site. There is a tomb-chapel of 
Platonas Jankauskas (1860–1941) in the nearby 
cemetery. 
Liaudė River estuary. There used to be the 
castle of Sosai at the mouth of the Liaudė 
River, known from the chronicles of the Cru-
saders. On the right bank of the Liaudė there 
is a castle hill, called Bakainiai mound. In the 
Nevėžis bed at the mouth of the Liaudė lies 
a large stone, the river bottom here is rough, 
stony and the water current is a strong, form-
ing many ravines. 
Wade. Convenient access to the river. 
Burveliai idol hill. An impressive hill rises on the 
left bank, while the riverbed forms a small island 
in the valley. It is a final point the hike in the ter-
ritory of the regional park, but you can continue 
your trip. 
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KAYAK RENTAL:
Relax Group Panevėžys – kayak and paddle board 
rental, tours arrangment
Tel.: +370 650 38804, +370 674 48899, 
baidarespanevezyje@gmail.com 
Pas Rapolą rural tourism homestead,
Tel.: + 370 641 51 326, + 370 685 44 349,
info@pasrapola.lt, www.pasrapola.lt
Papalčiai agricultural community,
Tel.: + 370 614 07 664, + 370 687 43 603,
zubpapalciai@erdves.lt
Smėlynės Sodyba rural tourism homestead, 
+370 55 34 55, +370 615 78 855, 
info@smiltynessodyba.lt, www.smiltynessodyba.lt
Krekenava Regional Park Authority - 
for tour arrangements:
Tel.: +370 687 10999, krekenavosrp@krpd.am.lt

Water tourism route 
in the Nevėžis River
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BISTRAMPOLIO 
DVARAS

Bistrampolio g. 1, 
Kučių k., 
Panevėžio r.

Tel. + 370 699 99085 info@bistrampolis.lt   
www.bistrampolis.lt

Vietų skaičius 
restorane – 46

CORDO.22 Pamarliškių g. 22, 
Maksvytiškių k., 
Panevėžio r.

Tel. +370 655 22366 cafe@indritus.lt 
www.cordo22.lt

Vietų skaičius 
restorane – iki 100

ŠERMUTAS Panevežio aplinkkelio g. 5, 
Šilagalio k., 
Panevėžio r.

Tel. +370 45 401014, 
+370 699 57861

info@sermutas.lt 
www.sermutas.lt

Vietų skaičius 
restorane – 150

DAINUVA Panevėžio 
aplinkkelio g. 101, 
Bliūdžių k., Panevėžio r.

Tel. +370 615 80229 info@dainiaussodyba.lt Vietų skaičius 
kavinėje – 30

GANDRALIZDIS Jūros g. 20, 
Dembavos k., 
Panevėžio r.

Tel. +370 45 594422 info@gandralizdis.lt
www.gandralizdis.lt

Vietų skaičius 
kavinėje – 60

KARČEMA
RUŽAVA

Tilvyčio g. 171, 
Molainių k., 
Panevėžio r.

Tel. +370 600 51771 info.karciama@gmail.com Vietų skaičius 
kavinėje – 40

NIJUS Vadoklių g. 22, 
Ramygala, 
Panevėžio r. 

Tel. +370 685 43840 uabnijus@gmail.com Vietų skaičius 
kavinėje – 110

PRIE ŽIDINIO Gėlių g. 14, 
Ūliūnų k., 
Panevėžio r.

Tel. +370 676  47613 Vietų skaičius 
kavinėje – 50

PAS KATINĄ Smėlynės g. 222, 
Tičkūnų k., 
Panevėžio r.

Tel. +370 698 09851 piniava@paskatina.lt
www.paskatina.lt

Vietų skaičius 
kavinėje – 35

SMILTYNĖS
SODYBA

Smiltynės vs, Nr. 7, 
Panevėžio r.

Tel. +370 615 7 88 55, 
+370 45 55 34 55

info@smiltynessodyba.lt 
www.smiltynessodyba.lt

Vietų skaičius 
kavinėje – 60

SODYBĖLĖ Dariaus ir Girėno g. 13 A, 
Naujamiesčio mstl., 
Panevėžio r. 

Tel.  +370 686 84603

SVETAINĖ Lėvens g., 50, 
Karsakiškio k., 
Panevėžio r.

Tel. +370 658 33045 uabgesara@gmail.com

Vietų skaičius 
kavinėje – 32

29 – AS 
KILOMETRAS

Laisvės g. 4, 
Krekenavos mstl., 
Panevėžio r.

Tel. +370 685 63576 razauskienesimone@
gmail.com
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Vietų skaičius 
sodybėlėje – 60

Vietų skaičius 
kavinėje – 26
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BISTRAMPOLIO 
DVARAS ***

Bistrampolio g. 1, 
Kučių k., 
Panevėžio r.

Tel. +370 685 66151 manager@bistrampolis.lt
www.bistrampolis.lt

32 kambariai
66 vietos

ŠERMUTAS *** Aplinkelio g. 5, 
Šilagalio k., 
Panevėžio r.

Tel. +370 45 401010 hotel@sermutas.lt
www.sermutas.lt

33 kambariai
83 vietos

PAS KATINĄ **+ Smėlynės g. 222, 
Tičkūnų k., 
Panevėžio r.

Tel. +370 610 10066 piniava@paskatina.lt
www.paskatina.lt

12 kambarių
29 vietos

ĮSTROS *** Stanionių k.,
Paįstrio sen.,
Panevėžio r.

Tel. +370 45 554332, 
+370 618 39936

info@aviapark.lt 7 kambariai
11 vietų

NIJUS Sodų g. 3, 
Ramygala, 
Panevėžio r. 

Tel. +370 685 43840 uabnijus@gmail.com 2 kambariai,
10 vietų

PAS KATINĄ **+ Smėlynės g. 222, 
Tičkūnų k., 
Panevėžio r.

Tel. +370 610 10066 piniava@paskatina.lt
www.paskatina.lt

10 vietų

PAS RAPOLĄ

DAINIAUS 
SODYBA

Čiūrų g. 2, 
Čiūrų k., 
Panevėžio r.

Lėvens 5, 
Brėviškių k., 
Panevėžio r.

Tel. +370 641 51326

Tel. +370 617 17482

info@pasrapola.lt
www.pasrapola.lt

info@dainiaussodyba.lt
www.dainiaussodyba.lt

7 kambariai

56 vietos

ŠARVILIS

DAUKNIŪNŲ 
SODYBA

Bingio 7, 
Bygailių k., 
Panevėžio r.

Taikos g. 1 A, 
Daukniūnų k., 
Panevėžio r.

Tel. +370 655 04650

Tel. +370 682 29702

10 kambarių, 
35 vietos

12 kambarių,
60 vietų

NAMELIS 
DVIEMS 

KARČIAMA 
RUŽAVA

Čiūrų k., 
Krekenavos sen., 
Panėvežio r.

J. Tilvyčio g. 171, 
Molainių k., 
Panevėžio r.

Tel. +370 682 63884

Tel. +370 600 51771

mykolaiciai@yahoo.com

info.karciama@gmail.com

1 kambarys,
2 vietos

5 kambariai, 
12 vietų

ROJŪNŲ 
DVARAS 

LEONAVIČIENĖS 
LARISOS 
SODYBA

Rojūnų k., 
Ėriškių sen.,
Panevėžio r.

Topolių g. 9, 
Trakiškio k., 
Panevėžio r. 

Tel. +370 699 26489

Tel. +370  685 13479

www.rojunai.lt

lleonaviciene@gmail.com

16 kambarių, 
50 vietų

6 kambariai, 
10 vietų

VISAS 
DANGUS

LĖVENS 
KRANTAS

Žibartonių g. 2, 
Žibartonių k., 
Panevėžio r.

Dvaro g. 2,
Startų k.,
Panevėžio r.

Tel. +370 698 25683

Tel. +37061593791M O T E L I S
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B & B

K E M P I N G A S

K A I M O  T U R I Z M O  S O D Y B O S

K A I M O  T U R I Z M O  S O D Y B O S

sarvilis@inbox.lt

info@daukniunusodyba.lt

info@visasdangus.lt
www.visasdangus.lt

levenskrantas@gmail.com

4 kambariai,
20 vietų

8 kambariai, 
24 vietos

MIŠKAS KITAIP Linkės k., 
Karsakiškio sen., 
Panevėžio r.

Tel. +370 617 17482 info@dainiaussodyba.lt
www.dainiaussodyba.lt

17 kambarių, 
70 vietų

MIŠKO OAZĖ Lamatų vs., 
Karsakiškio sen., 
Panevėžio r.

Tel. +370 670 26206 5 kambariai, 
20 vietų

NIKOLAJEVKA Nikolajevkos g. 4, 
Nikolajevkos k., 
Panevėžio r.

Tel. +370 614 17233 nikolajevka@gmail.com
www.nikolajevka.lt

4 kambariai,
40 vietų

PAGOJO 
KAIMO 
SODYBA

Pagojo k., 
Miežiškių sen., 
Panevėžio r.

Tel. +370 633 95806 ritakaluinaite@gmail.com 3 kambariai, 
30 vietų

PALIŪNIŠKIO
DVARO
SODYBA

Vabalininko g. 1, 
Paliūniškio k., 
Panevėžio r. 

Tel. +370 615 42800, 
+370 618 68191

sodyba.miskooaze@
gmail.com

info@paliuniskiodvaras.lt
www.paliuniskiodvaras.lt

7 kambariai,
30 vietų

SARKSALIS Vareikių I k., 
Karsakiškio sen., 
Panevėžio r.

Tel. +370 685 50196 sarksalis@gmail.com 5 kambariai, 
20 vietų

SMILTYNĖS 
SODYBA

Berčiūnų k., 
Smiltynės vs. Nr. 7,
Panevėžio r.

Tel. +370 45 553455, 
+370 615 78855, 
+370 615 78866

23 kambariai,
92 vietos

UPULUPU Jutiškių k. 10, 
Paįstro sen., 
Panevėžio r.

Tel. +37068352805 titukasti@gmail.com
rcmadosstudija@gmail.
com

3 kambariai, 
40 vietų

VILA LORETA Abukauskinės k., 
Paįstrio sen.,
Panevėžio r.

Tel. +370 656 60643 loretavila1@gmail.com 5 kambariai, 
20 vietų

VILA 
SANŽILA

Sanžilės g. 2 G,
Bernatonių k., 
Panevėžio r.

Tel. +370 618 88632

info@smiltynessodyba.lt
www.smiltynessodyba.lt

vila.sanzila@gmail.com 9 kambariai, 
29 vietos
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VŠĮ PANEVĖŽIO PLĖTROS AGENTŪRA
PANEVĖŽYS DEVELOPMENT AGENCY
Laisvės a. 11, Panevėžys
+370 45 50 80 80
info@panevezysnow.lt
www.panevezysnow.lt

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
PANEVĖŽYS DISTRICT MUNICIPALITY
Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys
+370 45 58 29 46
savivaldybe@panrs.lt 
www.panrs.lt


