
OBJEKTAI
 

 „KALNAPILIO-TAURO GRUPĖ“ / 
Taikos al. 1

    
Ši alaus darykla yra seniausia veikianti Panevėžio 
įmonė! Jos istorija prasidėjo dar 1902 m., kai 
sausio 1-ąją vokiečių kilmės dvarininkas Albertas 
Foightas čia išvirė pirmąją alaus partiją. 
„Kalnapilis“ gali didžiuotis, kad yra vienintelė 
darykla Lietuvoje, nuo pat įkūrimo dienos 
nesustabdžiusi gamybos. 

  
CUKRAUS FABRIKAS / 

Įmonių g. 22
    

Per visą fabriko gyvavimo laikotarpį jame virė 
aktyvus kultūrinis gyvenimas, mat fabriko 
darbuotojai buvo susibūrę į ne vieną meno 
kolektyvą. Patyrinėkite gyvenamuosius namus 
kitapus gatvės, ant kai kurių plytų išlikę plytiniai 
ženklai. „KR“ arba „Kraštai“ – tai beveik šimtmetį 
dirbusios Pasvalio rajono Kraštų kaimo plytinės 
įspaudai. Parduotuvėse vis dar galima įsigyti 
„Panevėžio cukraus“ – tiesa, cukraus 
panevėžiečiai nebegamina, tai jau tik prekės 
ženklas, turintis garbingą istoriją

 
„ROQUETTE AMILINA“ / 

J. Janonio g. 12
   

Ne vienus metus Panevėžys buvo laikomas 
didžiausiu Lietuvos grūdų malimo centru. O 
viskas prasidėjo nuo pramoninio malūno Kranto 
gatvėje. Pergyvenęs karus ir nacionalizaciją, 
malūnas išsiplėtė į J. Janonio gatvę, o 
Nepriklausomybės metais tapo mums visiems 
puikiai pažįstama „Malsena“, dar vėliau virto į 
dabartinę krakmolo gamybos įmonę „Roquette 
Amilina“. Tai viena pažangiausių Panevėžio 
įmonių ir viena didžiausių šios srities įmonių 
Šiaurės Europoje.

 
„PANEVĖŽIO STIKLAS” /

Pramonės g. 10
    

1965-aisiais veiklą pradėjo Panevėžio stiklo 
fabrikas. Gana greitai jis tapo didžiausia statybinio 
stiklo įmone Baltijos šalyse. Čia dideliais kiekiais 
gamintas statybinis, vitrinų ir baldinis stiklas, 
ruberoidui reikalingas stiklūnas, stiklo apdailos 
plytelės. Bene atpažįstamiausias gaminys – 
kvadratiniai stiklo blokai. 1993 m. fabrike 
atidarytas meninio stiklo cechas, kuriame karjerą 
pradėjo stiklo menininkas Remigijus Kriukas. 

  
„PANEVĖŽIO AURIDA“ / 

Pramonės g. 8
    

Ši įmonė įsteigta 1959 m. ir pavadinta Panevėžio 
autokompresorių gamykla. Ji gamino automobilių 
kompresorius. Pirmoji gaminių partija buvo skirta 
automobiliams ZIL-120, o ilgainiui nuolatinių 
užsakovų sąraše atsirado „MAZ“, „GAZ“, 
„KamAZ“, vengrų „Ikarus“. Praplėtus gamyklą ji 
tapo vienintele tokio profilio įmone visoje SSRS. 
1969-aisiais iškilo įspūdingas 12 aukštų pastatas, 
jame buvo inžinerinis laboratorinis korpusas ir 
telkėsi administracija. Gamykla šiandien tęsia 
veiklą pavadinimu „Panevėžio Aurida“.

 

PANEVĖŽIO KRAŠTOTYROS 
MUZIEJUS /

Vasario 16-osios g. 23
 

Kurgi dar, jei ne kraštotyros muziejuje verta 
pradėti pažintį su miestu? 1925 m. įsteigtas 
Panevėžio kraštotyros muziejus yra vienas 
seniausių Lietuvos regioninių muziejų ir viena 
seniausių miesto kultūros įstaigų. Garsiųjų Moigių 
namuose įsikūrusiame muziejuje galėsite 
pakeliauti po Panevėžio istorijos puslapius, 
Panevėžio istorijai 1953–1990 m. skirtoje 
ekspozicijoje išvysti, kokiais gaminiais garsėjo 
Panevėžys, pamatyti to meto darbininkų namų 
virtuvės interjerą.  

 
KONSERVŲ FABRIKAS / 

Kranto g. 12
    

Raudonų plytų pramoninio komplekso pastatai 
pačioje miesto širdyje dažnam praeiviui suža- 
dina smalsumą. Didžiulis kompleksas, tipiškas 
XIX–XX a. pramoninės architektūros pavyzdys – 
buvęs konservų fabrikas. Pastatai statyti dar 1880 
m. carinės Rusijos valstybinio degtinės monopolio 
pilstyklai. Konservų fabrikas čia pradėjo veikti tik 
1944 m. Jame buvo gaminami pokariu trūkstami 
konservuoti maisto produktai, kurie vėliau po visą 
šalį išvežioti arkliniu transportu. Šiandien „Kranto 
12“ pavadinta jauki kavinė įsikūrusi būtent šiuose 
pastatuose.  

 
BERELIO RUBINŠTEINO

MALŪNAS / 
Kranto g. 24

 
Tai buvo modernus pramoninis malūnas, jis 
priklausė privačiam asmeniui – žydų kilmės B. 
Rubinšteinui. Malūne pagaminti kvietiniai miltai 
ženklinti prekės ženklais, kuriuose buvo 
vaizduojamas lokys su miltų maišu ir užrašu 
„Meškų miltai“. Šiandien malūno pastate miltų jau 
niekas nebemala. Pastatas rekonstruotas ir 
pritaikytas viešbučio, restorano, SPA reikmėms. 

 
MIELIŲ IR SPIRITO FABRIKAS / 

Respublikos g. 82
    

Šiandien šį fabriką mena išlikę keli raudonų plytų 
statiniai. Jame buvo gaminami ne tik alkoholiniai 
gėrimai ar mielės, bet ir angliarūgštės, buitinės 
chemijos priemonės, net odekolonas. Be to, 
valstybės užsakymu dalis papildomai išvalyto 
spirito buvo tiekiama ir medicinos reikmėms.   

SIAUROJO GELEŽINKELIO 
KOMPLEKSAS / 
Geležinkelio g. 23 

Tel. +370 612 26 140
    

Nors dažnas lietuvis nepavadintų Panevėžio 
geležinkeliečių miestu, iš tiesų šis miestas yra 
istorinio traukinio – siauruko – namai. Panevėžio 
siaurojo geležinkelio stotis unikali – joje vienoje 
vietoje jungiasi net dviejų rūšių – platieji ir siaurieji 
– geležinkeliai. XIX a. pab. siauruku buvo 
gabenami įvairūs kroviniai, netrukus vežami ir 
keleiviai. Vis tik ilgainiui siauram ir palyginti lėtam 
traukinukui tapo sunku konkuruoti su 
greitesnėmis transporto priemonėmis – tiek 
plačiuoju geležinkeliu, tiek autotransportu, tad 
galiausiai tapo naudojamas tik kaip 
istorinis-turistinis traukinys. Dabar čia vykdomi 
užsakomieji ir šventiniai reisai, rengiamos 
edukacinės programos.  

 
MĖSOS KOMBINATO 

VALGYKLA /
 Smėlynės g. 85 

Tel. +370 454 60 103
    

XIX a. pirmąją pusę mena viena didžiausių to 
meto miesto gamybinių įmonių – Panevėžio 
mėsos kombinatas. Veiklą jis pradėjo 1931 m. kaip 
akcinė bendrovė „Maistas“. Mėsos kombinato jau 
nebeišvysime, šiandien likę vos keli pastatai, 
vienas – administracinis, jame nuo maždaug 
1974-ųjų tebeveikia valgykla, kurioje vis dar 
garuoja karbonadai, verda sriubos, pilstomas 
kompotas ir pardavinėjamos nuostabaus skonio 
spurgos. Įžengę į vidų pateksite į laiko mažai 
pakeistą valgyklėlę, kurioje nuo pat atidarymo 
šeimininkauja ir visus lankytojus su šypsena 
pasitinka valgyklos vadovė Zita. 

 
„LINAS“ / 

S. Kerbedžio g. 23
    

Linų apdirbimo pramonė Panevėžyje pradėta 
vystyti dar XIX a. pab., tačiau fabrikas įkurtas tik 
1957 m. Po daugiau nei dvidešimtmečio įmonė 
pristatoma jau kaip Panevėžio Tautų draugystės 
ordino linų gamybinis susivienijimas „Linas“. Šiam 
susivienijimui taip pat priklausė Biržų fabrikas 
„Siūlas“ ir Plungės „Linų audiniai“. Šiandien 
įvairius lino audinius ir dirbinius įmonė ne tik 
eksportuoja į įvairias pasaulio šalis, bet ir 
parduoda nedidelėje šalia fabriko įkurtoje 
firminėje parduotuvėje „Gija“.

 
„EKRANO“ GAMYKLOS 

TERITORIJA / 
Elektronikos g. 1

     
„Ekranas“ buvo viena didžiausių gamyklų visoje 
Lietuvoje ir vienas didžiausių spalvinių kineskopų 
gamintojų Europoje. Šalia gamyklos 1980 m. 
suformuotas tvenkinys, kuris buvo naudojamas 
technologiniams procesams. Šiandien tvenkinys 
ir jo teritorija kairiajame krante yra miesto 
gyventojų ir svečių itin pamėgta laisvalaikio zona. 
Nebeveikiančios gamyklos pastatuose kuriasi 
kitos įmonės, o jos teritorija virto didžiausia 
galerija po atviru dangumi Lietuvoje pavadinimu 
„Dabarties Ekranas“. Šios galerijos autoriai Vaida 
Andrijauskaitė ir Danas Hermouetas ant beveik 
600 kvadratinių metrų pramoninių pastatų sienų 
sukūrė didelio formato fotografines freskas su jas 
papildančiomis garsinėmis istorijomis, kurios 
kviečia leistis į Panevėžio pramonės praeities ir 

dabarties sankirtas per buvusių „ekraniečių“ 
prisiminimus.  dabarties sankirtas per buvusių 
„ekraniečių“ asmeninius prisiminimus.  

 
MENINIO STIKLO STUDIJA 

„GLASREMIS“ / 
Meistrų g. 9 

Tel. +370 611 57 198
   

Kūrybingų žmonių rankose pasitelkus ugnį ir 
karštį stiklas virsta meno kūriniais. 2000 m. 
Panevėžyje įkurta moderni stiklo gamybos 
technologijų studija didžiuojasi meistryste ir 
pasiekimais tarptautinėse parodose bei mugėse. 
Jos įkūrėjas – nuo 1985 m. Lietuvą pasaulinėse 
parodose garsinantis stiklo menininkas Remigijus 
Kriukas. Be masinės produkcijos čia gimsta 
originalūs meno dirbiniai, rengiamas tarptautinis 
„GlassJazz” meninio stiklo simpoziumas, o 
kūrybinį procesą gali stebėti kiekvienas 
panorėjęs. 

 
„AUKŠTAITIJOS VANDENŲ“ 

POŽEMINIS REZERVUARAS / 
Velžio kl. 13 

Tel. +370 650 36 608
   

Po žeme – meno erdvė. Panevėžį vandeniu 
sovietmečiu aprūpinęs ir jau du dešimtmečius 
neeksploatuotas įspūdingas statinys – požeminis 
vandens rezervuaras – dabar prieinamas 
lankytojams, tereikia iš anksto suderinti atvykimą. 
Iš šio rezervuaro, kuriame tilpo 2 500 kubinių 
metrų vandens, nuo 1974-ųjų maždaug 30 m. 
miestui būdavo tiekiamas geriamasis vanduo. 
Dabar ši vieta virto netradicine meno erdve. 
Pirmasis joje parodą simboliniu pavadinimu 
„Vandens veidas“ surengęs prancūzų 
fotomenininkas Danas Hermouetas didelio 
formato fotografijose atskleidė pašalinių akims 
nematomas vandentiekininkų darbo subtilybes.

 
MUILO FABRIKAS („NAUJOJI 

RINGUVA“) / 
Staniūnų g. 1

    
Akcinė bendrovė „Lietuvos muilas“ Panevėžyje 
įsteigta 1933 m. Per dieną čia būdavo 
pagaminama apie 3 000 kilogramų muilo. Pirmoji 
fabriko gaminta produkcija buvo muilas 
pavadinimu „Skalbėja“. Vėliau asortimentą 
papildė tualetiniai muilai „Gražuolė“, „Bitutė“, 
„Migdolinis“, „Kokosinis“. Šiandien „Naujosios 
Ringuvos“ produkcija išlieka labai populiari – 
kiekvienos parduotuvės lentynose vietą randa 
panevėžiečių pagaminti skalbikliai, tualetiniai ir 
ūkiniai muilai, dėmių valikliai.

 Panevėžys  dažnai  tituluojamas pramonės miestu. Čia 
susipina pramonės tradicijos, kultūros inovacijos, miesto 

istoriją menantis paveldas, teatrų magija, muzikos viražai, 
keramikos formos ir fotografijos menas. Tai suteikia plačias 

kūrybines galimybes miesto gyventojams ir svečiams pramonę 
pamatyti kitu kampu, išgirsti turtingą Panevėžio pramonės istoriją, 

geriau suprasti pramonės architektūrinę ir technologinę vertę. 
 Nekantraujame jums pristatyti pramoninį Panevėžį, tad 
parengėme maršrutą, supažindinantį su pramoniniais 
miesto objektais. Skaitykite istorijas, pasinaudokite 
žemėlapiu, o jei apie pramoninius objektus norite ne 
tik skaityti, bet ir išgirsti – būtinai  pasinaudokite  
audiogidu „Panevėžys.  Pramonės galiūnų pėdomis“ 
mobiliojoje programėlėje „Gatvės gyvos“. 

SVEIKI
ATVYKĘ

panevezysnow

PanevezysNOW

panevezysnow.lt

 

Turizmo informacija:
VšĮ Panevėžio plėtros agentūra
Laisvės a. 11, Panevėžys
info@panevezysnow.lt

+370 615 40973
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 AB „NAUJOJI RINGUVA“ 
FIRMINĖ PARDUOTUVĖ / 

Staniūnų g. 1, 
II–V: 9.00–18.00, VI: 9–14.00

  
„Naujoji Ringuva“ – viena didžiausių švaros 
prekių gamintojų Lietuvoje. Kviečiame apsilankyti 
firminėje parduotuvėje ir įsigyti kosmetikos bei 
buities priemonių: skalbiamųjų ir tualetinių muilų, 
dušo želės, šampūnų, skystųjų muilų, skalbiklių.
 

AB „PIENO ŽVAIGŽDŽIŲ“ 
FIRMINĖ PARDUOTUVĖ / 

Laisvės a. 25, 
I–V: 7.30–19.00, VI: 8.00–17.00

  
Kas nežino prekinio ženklo „Nykštukas“? 
Firminėje parduotuvėje rasite platų asortimentą 
pieno produktų palankiomis kainomis. Taip pat 
unikalų produktą – sūrelių masę, kurią ypač 
mėgsta mažieji smaližiai. Čia veikia kavinukė, 
kurioje galite išgerti pieno kokteilių, paskanauti 
varškės su šokoladu ar ledų su želė gabaliukais. 
Panevėžiečių ši parduotuvėlė vadinama „Pieno 
baru“ arba „Karvute“. 
 
 „PANEVĖŽIO EGLĖS“ 

FIRMINĖ KONDITERIJOS 
GAMINIŲ PARDUOTUVĖ / 

Savanorių g. 11, 
I–V: 8.00–17.00, VI: 8.00–14.00

    
Visi panevėžiečiai puikiai žino, kur įsigyti 
skaniausių „Panevėžio eglės“ šakočių – firminėje 
jų gaminių parduotuvėje. Čia gaminamos 

AB „LINAS“ FIRMINĖ 
PARDUOTUVĖ „GIJA“ / 

Kerbedžio g. 23, 
I–V: 9.00–18.00, VI: 10.00–14.00

    
Parduotuvėje rasite visą „Lino“ gamykloje 
gaminamą produkcijos asortimentą. Linas – nuo 
senų laikų lietuvių vertinamas audinys, 
naudojamas ne tik drabužiams. Čia siūloma įsigyti 
įvairių lininių audinių, verpalų, taip pat jau pasiūtų 
lininių namų tekstilės gaminių bei lininių drabužių.  
 
 UAB „DEVOLD“ FIRMINĖ 

PARDUOTUVĖ „DEVOLD 
OUTLET“ / J. Janonio g. 66, 

I–V: 10.00–18.00, VI: 10.00–16.00
   

Merinosų vilna puikiai žinoma ir vertinama dėl 
savybių, o firminėje parduotuvėje rasite gaminių 
iš jos: nuo apatinio trikotažo iki namų tekstilės. 
Norinčiuosius pasiruošti šaltajam metų sezonui 
kviečiame padaryti tai būtent čia – Panevėžyje.
 

produkcijos asortimentas labai didelis – galima 
rasti daugiau nei 120 skirtingų gaminių. 
Konditerijos parduotuvėje pardavinėjami plokš- 
tainiai, vyniotiniai, pyragai, pyragaičiai, sausainiai, 
bandelės, tortai bei šakočiai. Pastarieji gaminami 
pagal senas tradicijas ir yra labai mėgstami 
pirkėjų.    
 

 „SUPERGARDEN“ / 
Ramygalos g. 149 E, I–V: 8.00–17.00

  
„Supergarden“ – lietuvių jau pamėgtas prekės 
ženklas. Jų produkcija – liofilizuoti maisto 
produktai – yra gaminami būtent Panevėžyje. Ar 
teko ragauti šaltyje džiovinto sūrio? O net ir 
vasarą netirpstančių ledų? Kviečiame nepraleisti 
progos apsilankyti firminėje parduotuvėje ir 
patiems įsitikinti, koks platus čia siūlomų 
liofilizuotų produktų asortimentas. Čia galėsite 
įsigyti šaltyje džiovintų vaisių, uogų, daržovių, taip 
pat mėsos, užkandžių, kavos, arbatos. 
  
  PREKYBOS CENTRAS 

„VASARIS“ / Aukštaičių g. 88, 
I–VII: 8.00–20.00

   
Čia rasite rankų darbo su meile pagamintų 
konditerijos ir kulinarijos gaminių. Visi „Vasario“ 
produktai yra švieži ir kokybiški, gaminant 
nenaudojama dirbtinių maisto priedų. 
Asortimente yra daugiau nei 900 gaminių: 
vegetariškų, veganiškų, europietiškos ir kitų 
pasaulio virtuvių, tradicinių lietuviškų, Aukštaitijos 
regiono patiekalų ir maisto produktų. Užsukite ir 
paskanaukite!
 

MENINIO STIKLO STUDIJA 
„GLASREMIS“ / Meistrų g. 9, 
I–V: 8.00–17.00, VI: 10.00–18.00

 
Stiklo gaminiai šioje stiklo studijoje formuojami 
rankomis. Į jų kokybę kreipiamas labai didelis 
dėmesys, naudojamos tik aukštos kokybės 
žaliavos ir medžiagos. Pagrindinė studijos 

produkcija: įvairių dydžių, formų ir savito dizaino 
dekoratyviniai stiklo gaminiai, stiklinės ir 
kombinuotos interjero bei eksterjero detalės. 
Stiklo gaminius kuria du įmonės dizaineriai – 
Remigijus Kriukas ir Indrė Stulgaitė-Kriukienė. 
Šalia pagrindinės gamybos kuriami ir unikalūs 
autoriniai darbai.
 
 PANEVĖŽIO SENAMIESČIO 

GALERIJA / Vasario 16-osios g. 11, 
I–V: 9.00–18.00, VI: 10.00–15.00

 
Galerijoje rasite įvairių lietuvių ir užsienio 
menininkų darbų, interjero detalių, namų kvapų. 
Užsukę į Senamiesčio galeriją tikrai rasite, ko 
parvežti lauktuvių iš Panevėžio, o gal ir kuo 
papuošti savo namus ar pradžiuginti dovana 
draugus.    
 
 J. MASIULIO KNYGYNAS / 

Respublikos g. 21, 
I–V: 9.00–18.00, VI: 9.00–14.00

   
Panevėžio miesto centre esantis Juozo Masiulio 
knygynas – seniausias lietuviškas knygynas 
visoje Lietuvoje. Viešėdami Panevėžyje būtinai 
čia užsukite ne tik įsigyti knygų ar kanceliarinių 
prekių, bet ir pasižvalgyti po senojo knygyno 
interjerą. Viduje likę seno knygyno elementai: 
prieškariu tapytas J. Masiulio portretas, Vytauto 
Didžiojo paveikslas.
 
 AUTOMOBILIŲ TURGUS 

ARBA BLUSTURGIS / 
Pramonės g. 10B, VI–VII: 9.00–15.00

 
Ne vienas turbūt yra girdėjęs, kad Panevėžyje 
veikia mašinų turgus, tačiau čia galima įsigyti ne 
tik automobilių, bet ir įvairiausių sendaikčių: nuo 
servizų ir žaislų iki batų ir drabužių. Jeigu ne ką 
nors nusipirkti, tai bent pasivaikščioti čia nors 
kartą tikrai būtina. Turint laiko ir kantrybės galima 
rasti netikėčiausių dalykų!
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Leidinį parengė VšĮ Panevėžio plėtros 
agentūra, įgyvendindama Panevėžio 
miesto savivaldybės finansuojamą 
projektą „Panevėžio pramonės legenda: 
istorija, tradicijos, žmonės“. 2021

Bendras maršruto ilgis ～ 20 km
200 m

  Kviečiame ne tik keliauti po 
Panevėžio miestą ieškant pramoninio 
miesto atspindžių, bet ir prisiliesti prie 
to, ką gamina Panevėžio pramonės 
įmonės. Dalis turi firmines parduo- 
tuves, kuriose galima įsigyti mieste 
pagamintos produkcijos patraukliomis 
kainomis ar rasti unikalių produktų, 
kurių nėra prekybos centrų lentynose.


