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 PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ,
Laisvės a. 20, +370 45 501 360,
www.panevezys.lt

 VŠĮ PANEVĖŽIO PLĖTROS AGENTŪRA 
Laisvės a. 11, +370 45 508 080, 
www.panevezysinfo.lt

  AUTOBUSŲ STOTIS Savanorių a. 5, 
+370 45 468 733,www.panevezioautobusai.lt

 GELEŽINKELIO STOTIS S. Kerbedžio g. 9, 
+370 45 463 615, www.litrail.lt

Dviračių trasų žemėlapį išleido VšĮ Panevėžio 
plėtros agentūra bendradarbiaujant su Panevėžio 
klubu ,,Dviračiai“ įgyvendinant Panevėžio miesto 
savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektą 
,,Panevėžys – dviračių miestas“. 
Maketas: Rita Vabolytė
Spauda: ,,Amalkeros leidyba“

PANEVĖŽIO 
DVIRAČIŲ TRASOS

   Ar žinojote, kad Panevėžio Žydroji 
dviračių trasa buvo pirmasis dviračių

takas atidarytas Lietuvoje?
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   SKAISTAKALNIO PARKAS
Pats seniausias miesto parkas „Skaistakalnis“ – tai žalumos oazė pačiame Panevėžio centre.
Parko pavadinimo prasmė – pagoniška. Senovėje „skaistus“ buvo tapatinamas su žodžiu
„šventas“. Taigi skaistakalnis turėjo reikšti šventą kalną.  

   SENVAGĖ  A.Jakšto g. 18
Didysis miesto akcentas, įsikūręs kairiajame Nevėžio krante. Čia galima rasti gausybę 
dekoratyvinių skulptūrų, vaikų žaidimų aikštelę, didžiulį fontaną ir mėgautis nuostabia 
panorama – tik spėk dairytis!

   PANEVĖŽIO BENDRUOMENIŲ RŪMAI Kranto g. 28 www.pankultura.lt
Tai vienas didžiausių daugiafunkcių kultūros centrų Lietuvoje. Čia vyksta teatrų spektakliai,
koncertai, edukacinės programos ir įvairūs renginiai. Šalia esančiame parkelyje galima gėrėtis
gamta, Nevėžio upe bei čia esančiomis skulptūromis.

   SENIAUSIAS MIESTO PASTATAS Kranto g. 21, +370 45 596 181, 
   www.paneveziomuziejus.lt
Gausiai lankomas seniausias miesto pastatas Kranto gatvėje – buvęs Upytės pavieto teismo
archyvas, pastatytas 1614 m. Tai seniausias išlikęs archyvo pastatas Lietuvoje.

   KULTŪROS IR POILSIO PARKAS Parko g.
Palei modernizuotą Kultūros ir poilsio parką driekiasi Nevėžio krantinė, čia aktyviai laisvalaikį
leidžia tiek miesto gyventojai, tiek svečiai. Didelis parkas yra puikiai pritaikytas dviratininkams,
riedutininkams ir pėstiesiems. Čia taip pat įrengtas 18 krepšių diskgolfo parkas bei didelė
žaidimų aikštelė vaikams.

   „SLAPTAS BUNKERIS“ (LAZERIŲ PRAMOGŲ CENTRAS) J. Janonio g. 30A
Lazerinių ginklų mūšis bus įsimintina pramoga visiems ieškantiems, kur iškrauti energiją 
ir pasisemti adrenalino.

   BERČIŪNŲ LIETUVOS KANKINIŲ BAŽNYČIA
Panevėžio priemiestyje esantis Berčiūnų miestelis vilioja gražiu parku ir Nevėžio bei Sanžilės
pakrantėmis. Čia pastatyta naujoji Lietuvos kankinių bažnyčia, nuo kurios iki senosios
 bažnyčios pamatų driekiasi keturiolikos Kryžiaus kelio stočių – koplytstulpių.

   AUKŠTAITIJOS SIAURASIS GELEŽINKELIS Geležinkelio g. 23, +370 612 26 140,
   www.siaurukas.eu
Panevėžį galima drąsiai vadinti miestu prie istorinio siaurojo geležinkelio. Siaurukas 
Aukštaitijoje pradėtas tiesti 1891 m. Iš pradžių siauruku buvo gabenami įvairūs kroviniai, 
netrukus vežami ir keleiviai. Dabar iš Panevėžio miesto geležinkelio stoties galima keliauti 
pasirinkus šventinę ar edukacinę kelionę. Lankytojams atvira siaurojo geležinkelio garvežinė, 
kurioje rengiamos edukacinės programos.

   PANEVĖŽIO FOTOGRAFIJOS GALERIJA Vasario 16-osios g. 11, +370 45 467 551,
   www.arspanevezys.lt
Panevėžio fotografijos galerijoje pristatoma meninė fotografija. Čia nuolat rengiamos
Panevėžio, Lietuvos ir užsienio fotomenininkų parodos.

   PANEVĖŽIO TEATRAS „MENAS“ IR SKULPTŪRA „DON KICHOTAS“ 
   Vasario 16-osios g. 19, +370 45 468 935 www.teatrasmenas.lt/
Nuo 1991 m. miesto centre veikiantis teatras „Menas“ miesto svečius ir gyventojus stebina
pozityvia kūryba, teigiančia gyvenimą, žmogų ir tikrąsias vertybes. Teatro kiemelyje puikuojasi
žymiojo „Don Kichoto“ skulptūra.

   PANEVĖŽIO KRAŠTOTYROS MUZIEJUS Vasario 16-osios g. 23, +370 45 596 181,
   www.paneveziomuziejus.lt
Panevėžio kraštotyros muziejuje renkama, saugoma, tiriama ir eksponuojama Panevėžio 
miesto ir apskrities archeologinė, etnografinė ir istorinė medžiaga. Muziejuje saugoma viena 
didžiausių šalyje egzotiškų drugelių ir vabzdžių kolekcija. Tarp daugybės kitų eksponatų galima 
pamatyti ir mamuto iltis, Berčiūnų pilkapyno radinius, pirmąsias lietuviškas monetas, olandiškų 
talerių lobį ir XIX a. dviratį.

   RAKTŲ MEDIS, prie Birutės g. 8
Keliais tūkstančiais raktų pasipuošęs uosis – unikalus objektas Birutės gatvėje. Raktai ant šio
medžio imti kabinti ne atsitiktinai. Po kasinėjimų šalia uosio buvo aptikta dėžė 
su septyniasdešimčia raktų, tad visi jie ir buvo sukabinti. Dabar šis medis traukia ne tik turistus, 
bet ir šeimyninės laimės ieškančius jaunavedžius, kurie ant medžio kabina raktus, tikėdamiesi, 
kad tai jiems atneš sėkmę.

   PANEVĖŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJA, KERAMIKOS PAVILJONAS Respublikos g. 3, 
   +370 45 584 803, www.arspanevezys.lt
Miesto dailės galerija – stambiausias vizualiojo meno centras Aukštaitijos regione. 
Čia organizuojamos parodos, kaupiami meno kūrinių rinkiniai, organizuojami edukaciniai 
ir kultūriniai renginiai. Keramikos paviljone eksponuojami akmens masės kūriniai iš Panevėžio 
tarptautinių keramikos simpoziumų kolekcijos. Tai didžiausia tokio pobūdžio šiuolaikinės 
keramikos kolekcija Rytų Europos regione.
.

. 

LANKYTINI OBJEKTAI:
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  G. PETKEVIČAITĖS-BITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA Respublikos g. 14
Ši inovatyvi miesto biblioteka plėtoja įvairią kultūrinę veiklą. Čia verta užsukti ne tik
knygų mylėtojams, bet ir visiems, norintiems paganyti akis į įspūdingą ir moderniai atnaujintą
bibliotekos pastatą ir jo erdves – konferencijų salę, koncertų erdvę, menų skaityklą. Bibliotekoje
taip pat veikia įvairios parodos ir ekspozicijos.

  PASIPRIEŠINIMO SOVIETINEI OKUPACIJAI IR SĄJŪDŽIO EKSPOZICIJA Respublikos g.17, 
  +37045 596 181, www.paneveziomuziejus.lt
Moderniai įrengta nuolatinė ekspozicija atspindi pasipriešinimą sovietinei okupacijai Panevėžio
krašte 1940–1990 m. Čia eksponuojami tremtinių bei kalinių daiktai, fotografijos, parodyta
partizaninė kova, neginkluotas pilietinis pasipriešinimas, Sąjūdžio veikla bei nepriklausomos
valstybės atkūrimas. 

  PANEVĖŽIO LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS Respublikos g. 30, +370 45 511 236,
  www.leliuvezimoteatras.lt/
Panevėžio lėlių vežimo teatras – vienintelis toks teatras Europoje! Daugybę metų teatro
kolektyvas kiekvieną vasarą, išvyksta į gastroles po Lietuvos kaimus ir miestelius. Į teatro 
vežimą telpa visas spektaklis, vežimas tampa ir scena, ir virtuve, ir miegamuoju. Teatre vykdomos 
edukacijos, kurių metu galima iš arčiau susipažinti su teatro veikla, lėlių valdymo technikomis 
bei jų gamyba.

  PAMINKLINĖ SKULPTŪRA HANSUI KRISTIANUI ANDERSENUI Respublikos g. 30
Visai šalia Lėlių vežimo teatro 200-ųjų gimimo metinių proga pastatyta skulptūra danų rašytojui,
poetui ir knygų vaikams autoriui H. K. Andersenui. Sėdinčio H. K. Anderseno skulptūra sukurta 
taip, kad vaikai galėtų atsisėsti jam ant kelių.

  KINO CENTRAS „GARSAS“ Respublikos g. 40, www.garsas.lt
Tai seniausias kino teatras mieste. „Garso“ pavadinimą šis kino teatras pelnė kai 1939 m. 
pirmasis pradėjo rodyti įgarsintus kino filmus. Tuo metu tai buvo vienintelis ir prestižinis 
kino teatras Panevėžyje. Šiomis dienomis kino teatre galima žiūrėti europietišką, 
nekomercinį kiną, dalyvauti susitikimuose su kino kūrėjais. Teatre taip pat organizuojami kino 
pažinimo renginiai, edukacinės programos. 

  LAISVĖS AIKŠTĖ
Čia verda miesto gyvenimas! Panevėžio širdyje esanti Laisvės aikštė – bendruomeninių renginių,
susibūrimų ir laisvalaikio centras. Čia įkurtos erdvės renginiams, jaukios kavinukės ir parduotuvės
kviečia gėrėtis miesto vaizdais ir kasdienybe.

  PAMINKLAS LIETUVOS DIDŽIAJAM KUNIGAIKŠČIUI ALEKSANDRUI Senvagė
2003 m. pastatytas monumentas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Panevėžio miesto įkūrėjui
Aleksandrui. Šalia skulptūros esantis skverelis – miesto gyventojų mėgstama poilsio vieta, nuo
kurios atsiveria puikus vaizdas į Senvagę

  JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS IR PAMINKLAS JUOZUI MILTINIUI Laisvės a. 5,
 +370 45 584 599 www.miltinio-teatras.lt
Šio teatro istorija siejasi su nepaprastai talentingu menininku, legendiniu lietuvių teatro
režisieriumi Juozu Miltiniu. Modernus teatro pastatas Laisvės aikštėje iškilo XX a. septintajame
dešimtmetyje. Čia kūrybinė teatro bendruomenė išgyveno savo didžiosios šlovės metus. 
Šalia Juozo Miltinio dramos teatro – įspūdingas monumentas, skirtas pačiam teatro įkūrėjui 
Juozui Miltiniui atminti.

  GALERIJA „GALERIJA XX“ Laisvės a. 7, +370 45 586 830, www.galerijaxx.lt
Laisvės aikštėje įsikūrusi „Galerija XX“ pristato  šiuolaikinių lietuvių ir užsienio autorių kūrybą,
rengia bendras parodas su kitomis Panevėžio miesto galerijomis, organizuoja tarptautinius
plenerus, užsiima edukacine veikla bei reprezentuoja Panevėžio miestą kultūriniuose projektuose
tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

  KRISTAUS KARALIAUS KATEDRA Katedros a. 1 www.paneveziokatedra.lt
Panevėžiui 1926 m. tapus vyskupijos centru, per trejus metus pastatyta klasicizmo ir baroko
bruožų turinti katedra. Jos fasadą puošia trijų metrų aukščio popiežių Pijų XI ir arkivyskupą 
Jurgį Matulaitį-Matulevičių vaizduojančios skulptūros.

  S. STANKŪNO GALERIJA „MENŲ NAMAI“ Ramygalos g. 30, +370 45 431 303,
  www.sigitasstankunas.lt
Sigito Stankūno „Menų namai“ yra atviri visiems lankytojams. Čia sukaupta meno kūrinių iš
Stankūnų šeimos kolekcijos, eksponuojami Panevėžio ir kitų miestų dailininkų kūriniai. 
Rengiamos parodos,  kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį organizuojami muzikiniai vakarai,
kurių metu Sigitas atlieka savo kūrybos dainas.

  SKULPTŪRA „LAISVĖS DAINA“
Prie Vilniaus – Velžio kelio sankryžos šis paminklas buvo pastatytas XX a. viduryje. Tuo metu tai
buvo pagrindinis įvažiavimas į miestą. Skulptūra vaizduoja moterį, aukštyn pakeltose rankose
laikančią laisvės vėliavą, ir yra skirta Panevėžio išvadavimo iš fašistinių okupantų 30-osioms
metinėms atminti.

   „EKRANO“ MARIOS
Šis šalia buvusios „Ekrano” gamyklos esantis tvenkinys – vietinių miesto gyventojų itin mėgiama
vieta vasaros metu. Šalia užtvankos yra poilsiavietė, paplūdimys, vaikų žaidimų aikštelės,
laužavietės, atnaujintas pėsčiųjų ir dviračių takas.

   VANDENLENČIŲ PARKAS „WAKEPANEVĖŽYS“ Pajuostės pl. 27A, +370 690 55 553,
   www.wakepanevezys.business.site/
Šalia Ekrano marių įkurtas „WakePanevėžys“ parkas – erdvė vandens pramogų mėgėjams. 
Čia galima išbandyti vandenlenčių trasą, paplaukioti irklentėmis, vandens dviračiais ir maloniai
leisti laiką, mėgaujantis dinamišku vaizdu ant vandens.

   „CIDO“ ARENA Parko g. 12, +370 45 440 252; +370 609 01 038, www.cidoarena.lt
Ši daugiafunkcė arena – pramogų ir sporto kompleksas, talpinantis iki 7000 žiūrovų. 
Didžiausias arenos išskirtinumas yra viduje įrengtas dviračių trekas, kuris yra vienintelis 
Baltijos šalyse dengtas trekas ir įeina į geriausių pasaulio trekų penketuką.

   JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJA IR SAUSIO 13-OSIOS SKVERAS Respublikos g. 47,
   Panevėžys, +370 45 46 14 21, www.jbgimnazija.lt 
Istorinės J. Balčikonio gimnazijos muziejuje yra 13 000 eksponatų: dokumentai, nuotraukos,
mokytojų ir mokinių parašytos knygos, atsiminimai ir kita medžiaga apie mokyklą, įkurtą 1727 m.
Šalia gimnazijos įsikūręs istorinis Sausio 13-osios skveras – vieta, kur beveik prieš 
tris dešimtmečius žmonės rinkosi saugoti telegrafo.

   MENINIO STIKLO STUDIJA „GLASREMIS“ Meistrų g. 9, +370 45 430 403, +370 686 66 844,
   www.glasremis.lt
Nuo 1985 m. Lietuvą pasaulinėse parodose garsinančio stiklo menininko Remigijaus Kriuko
meninio stiklo studijoje gimsta originalūs meno dirbiniai, o visi panorėję joje apsilankyti gali stebėti
visą kūrybinį procesą.

   PRAMONĖS RAJONAS
Pramonės žiedo dviračių takas juosia pramoninį miesto rajoną, kuriose įsikūrusios tokios pramonės
įmonės, kaip „Panevėžio stiklas“, „Viking Malt“, „Panevėžio Aurida“, „Kriautė“, „Schmitz Cargobull
Baltic“, „Roquette Amilina“ ir „Lietkabelis“.

   „ROBOLABAS“    PANEVĖŽIO „MINTIES“ GIMNAZIJA Kniaudiškių g., 40, www.robo-labas.lt/
Panevėžio „Minties“ gimnazijoje įsikūrusiame robotikos centre „RoboLabas“ vaikai ir suaugusieji
susipažįsta su robotika, kuria, konstruoja ir programuoja robotus, čia rengiamos ir robotų
varžybos. „RoboLabas“ centre taip pat veikia atviros inžinerinės kūrybinės dirbtuvės, kuriose
lankytojai gali technologines idėjas paversti realybe.

   PREKYBOS IR PRAMOGŲ CENTRAI „RYO“ Vakarinės g. 61 IR „BABILONAS“ 
Klaipėdos g. 143a
Šalia vienas kito esančiuose prekybos ir pramogų centruose „RYO“ ir „Babilonas“ – gausu 
restoranų, kavinių, parduotuvių ir erdvių pramogoms, kuriomis lepintis galima bet kokiu oru.

   PANEVĖŽIO MUZIKINIS TEATRAS Nepriklausomybės a. 8, +370 614 86 921,
   www.paneveziomuzikinis.lt
Muzikinių spektaklių tradicija Panevėžyje gyvuoja nuo XX a. pradžios, kai 1904 m. panaikinus
lietuviškos spaudos draudimą, pradėjo busti visuomenės kultūrinė ir tautinė savimonė. 
Teatras stato muzikinius spektaklius iš pasaulinės  klasikos repertuaro, pagrindiniams vaidmenims 
atlikti kviečiami profesionalūs dainininkai bei kiti kūrėjai: režisieriai, dirigentai, scenografai iš 
Lietuvos ir užsienio.

   ŠV. TREJYBĖS BAŽNYČIA Nepriklausomybės a. 12
Ši akmenų mūro, romantinio klasicizmo stiliaus bažnyčia su vienu bokštu yra seniausia iš mieste 
esančių bažnyčių. Bažnyčios šventoriuje galima pamatyti Juozo Lebednyko ir Alfrido Pajuodžio 
skulptūras.

   STAČIATIKIŲ KRISTAUS PRISIKĖLIMO CERKVĖ J.Tilvyčio g. 6
Ši medinė Panevėžio cerkvė pastatyta 1892 metais. Cerkvėje istoriniu požiūriu įdomios šventųjų
ikonos, tapytos maždaug prieš šimtmetį.
DVIRAČIŲ IR PASPIRTUKŲ NUOMA, REMONTAS:

1. Viešbutis ROMANTIC**** (Dviračiai tik viešbučio klientams) Kranto g. 24, +370 616 16 170,
www.romantic.lt
2. UAB „Dvirteka“ (nuoma) Klaipėdos g. 34, +370 657 44 843, www.dvirteka.lt
3. „Go City“ (elektrinių paspirtukų ir dviračių nuoma) Respublikos g. 28, +370 653 33 303
4. MB „EMbazė“ (elektrinių paspirtukų ir dviračių nuoma) Parko g. 35, +370 637 58 128
5. „Sportomanai“ (dviračiai, dviračių servisas) Respublikos g. 37, +370 634 08 865; 
+370 60419 654 www.sportomanai.lt
6. „Dviračių oazė“ (dviračių servisas) Staniūnų g. 66, +370 614 76 310, www.dviraciuoaze.lt
7. UAB „Sigmas“ (dviračiai, dviračių servisas) Darbo a. 5, +370 638 34 098
8. Dviračių valda (dviračiai, dviračių servisas) Smėlynės g. 12, +370 45 596 457; +370 682 62542
9. UAB „Risera“ (Paspirtukų nuoma vasaros sezonu) Kultūros ir poilsio parkas, prie Parko g. 16A, 
+370 686 78 999


