
SVEIKI ATVYKĘ
 Sveiki atvykę į Panevėžį – šeimų miestą, kuriame ne tik 
gera gyventi, bet ir smagu pramogauti! 

 Kviečiame į kelionę palei Nevėžio upę, susipažįstant su 
vaikų ir suaugusiųjų pamėgtais objektais. Keliaukite maršrutu,  
atlikte užduotėles ir namo parsivežkite geriausius įspūdžius. 
Pasiruošę nuotykiams?

SU VAIKAIS! 

PER 

 PANEVĖŽĮ OBJEKTAI
 

PANEVĖŽIO MIESTO DAILĖS 
GALERIJA / Respublikos g. 3

55.72806, 24.35999 
  

Visi smalsuoliai privalo užsukti į galeriją ir 
pasinerti į keramikos pasaulį. Tai bene vienintelė 
galerija Lietuvoje, sukaupusi daugiausia 
šamotinės keramikos kūrinių – jų čia yra net 660! 
Nuo 1990 metų kas antrus metus galerija 
organizuoja tarptautinius keramikos 
simpoziumus, sukviečiančius menininkus iš viso 
pasaulio.  Galerijoje organizuojamos 
edukacinės-kūrybinės programos vaikams, kurių 
metu mažieji kūrėjai gali išlaisvinti savo fantaziją. 
       Suskaičiuok visus šamoto keramikos 
         kūrinius galerijos kiemelyje.  

  
PANEVĖŽIO APSKRITIES 

GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS 
VIEŠOJI BIBLIOTEKA / Respublikos g. 

26-4
55.72855, 24.36013

  
Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriuje 
knygų mokslams ar laisvalaikiui randa ir dideli, ir 
maži. Čia galima atrasti spalvotų, nespalvotų, 
plonų, storų, mažų ir didelių knygų. Kiekviena jų – 
unikali savo turiniu ir išvaizda.  Be to – čia slepiasi 
ir PATI DIDŽIAUSIA visos bibliotekos knyga 
vaikams! Ar rasi ją? 
        Išmatuok kokio dydžio yra didžiausia 
         bibliotekos knyga vaikams. 

 

RAKTŲ MEDIS / Birutės g. 5
55.72940, 24.35826

  
Mieste vykdžius kasinėjimo darbus, po žeme 
aptikta dėžė su septyniasdešimčia raktų. Visi jie 
buvo sukabinti ant šalimais augusio medžio, nuo 
to laiko vadinamo raktų medžiu. Pasak keramiko, 
kuris išgelbėjo medį nuo kirvio, raktai senovėje ne 
tik turėjo praktinę paskirtį (ką nors atrakinti), bet 
buvo naudojami ir kaip šeimos apsaugos 
simboliai. Dažnai šis medis dar vadinamas 
teisybės medžiu, todėl ieškantys teisybės palieka 
įkaltą raktą medyje. 
        Išsirink sau labiausiai patinkantį ant šio 
         medžio esantį raktą. 

 
TEATRAS „MENAS“ / Vasario 

16-osios g. 19
55.72985, 24.35879

  
Kad atvertum vaikų ir jaunimo teatro „Meno“ 
duris, pirmiausia teks pasisveikinti su ištikimu šio 
teatro bičiuliu – riteriu Don Kichotu, dieną ir naktį 
kantriai saugančiu šią meno tvirtovę. Teatras ir 
iškirtinis jo interjeras džiugina mažuosius 
žiūrovus, o teatro patalpose įsikūrusi kavinukė 
kviečia prisėsti ir jaukioje aplinkoje pasimėgauti 
užkandžiais bei gėrimais.
       Garsiai ištark „LABAS“ teatrą saugančiai    
         Don Kichoto skulptūrai. 

 
PANEVĖŽIO KRAŠTOTYROS 

MUZIEJUS / Vasario 16-osios g. 23
55.73019, 24.35842

  
Kaip gyveno pirmieji Panevėžio krašto gyventojai, 
kaip atrodė miestas prieš kelis tūkstantmečius,  
šimtmečius, metus? Šiame muziejuje, kur 
eksponatus galima ne tik apžiūrėti, bet ir 
pačiupinėti, ne tik sužinosi atsakymus į šiuos 
klausimus, bet ir turėsi galimybę išbandyti savo 
skaitymo įgūdžius, išgirsti įdomių pasakojimų, o 
savo drąsą išbandyti muziejaus rūsyje. 
       Po apsilankymo muziejuje tėveliams papa- 
         sakok apie eksponatą, kuris įsiminė   
         labiausiai. 

 
J. MASIULIO KNYGYNAS / 

Respublikos g. 21
55.73015, 24.35955

   
Tai seniausias knygynas Panevėžyje ir pirmasis 
lietuviškas knygynas mieste. Ar žinojai, kad prieš 
du šimtus metų lietuviškas knygas buvo 
uždrausta spausdinti, bet drąsūs rašytojai, 
knygnešiai tokias knygas rašė ir platino, slėpdami 
po žeme, sutartose vietose, bažnyčių varpinėse. 
Vienas jų buvo ir Juozas Masiulis, kuris ir įkūrė šį 
knygyną. Užeik ir išsirink sau patinkančia 
lietuvišką knygelę vaikams. 
       Kelintais metais buvo įkurtas šis knygynas? 
         Apžiūrėk knygyno pastatą iš išorės ir rask 
         atsakymą. 

 
LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS / 

Respublikos g. 30
55.73098, 24.36040

 
Tai vienintelis toks teatras ne tik Lietuvoje, bet ir 
visoje Europoje. Kiekvieną vasarą, pasikinkęs du 
arklius, vežimas su aktoriais išvyksta į gastroles 
po Lietuvos kaimus ir miestelius. Užsuk į teatrą ir 
pamatyk palubėse riedantį traukinuką, vitriną su 
ivairiausių pasakų personažų lėlėmis, kurias 
galima valdyti mygtukais.  
       Atspėk, kas šis dėdė su skrybėle prie teatro 
         įėjimo. 
 

KULTŪROS IR POILSIO PARKAS / 
Parko g.

55.73976, 24.33566
 

Palei atnaujintą, tiek šeimų poilsiui, tiek aktyviam 
laisvalaikiui puikiai pritaikytą Kultūros ir poilsio 
parką driekiasi Nevėžio krantinė. Čia pramogauti 
mėgsta tiek miesto gyventojai, tiek svečiai. 
Didelis parkas yra puikiai pritaikytas 
dviratininkams, riedutininkams ir pėstiesiems. Čia 
taip pat įrengtas 18 krepšių diskgolfo parkas bei 
bent kelios vaikų itin mėgstamos žaidimų 
aikštelės. 
        Surask kur parke slepiasi namelis, ant kurio
        pavaizduota kavos pupele.

 
KAVINUKĖ „KAPUČINO KAVOS IR 
ŠIMTALAPIŲ NAMAI“ / Parko g. 24

55.73711, 24.32323
  

Kultūros ir poilsio parke galite atrasti šimtalapių 
medžių, o čia pat įsikūrusioje kavinukėje 
pasivaišinti gardžiu šimtalapiu pyragu, kuris 
suteiks energijos leistis į tolimesnes pramogas.  
      Surask Nevėžio upę ir pėsčiųjų taku leiskis 
        link Senvagės. 

 
SENVAGĖ / Jakšto g. 18

55.73129, 24.36272 
  

Čia smagu pasivaikščioti, pasigrožėti miesto 
vaizdais. Mažieji keliautojai itin mėgsta kartu su 
savimi pasiimti grūdų ir sėklų, kad galėtų palesinti 
čia esančius paukščius. Senvagės teritoriją verta 
aplankyti ne tik šviesiuoju paros metu, bet ir 
vakare – šiltuoju sezonu Senvagės fontanas 
virsta į tikrą mini spektaklį su muzikos ir šviesų 
pasirodymais. 
        Surask, kur slepiasi Panevėžio miesto įkūrė- 
        jas Aleksandras. 

 
KUNIGAIKŠČIO ALEKSANDRO 

PAMINKLAS
55.72995, 24.36373 

 
T ai Panevėžio miesto įkūrėjas Aleksandras 
Jogailaitis – Lietuvos didysis kunigaikštis ir 
Lenkijos karalius. Jis 1503 m. dovanojo žemę tarp 
Lėvens ir Nevėžio upių Ramygalos klebonui su 
sąlyga, kad šioje teritorijoje būtų pastatyta 
bažnyčia. Taip pradėjo kurtis Panevėžio miestas. 
      Rankoje Aleksandras laiko bažnyčią. 
       Surask, kurioje Panevėžio vietoje ši 
       bažnyčia stovi iš tikrųjų.

 
JUOZO MILTINIO DRAMOS 

TEATRAS / Laisvės a. 5
55.72880, 24.36450

  
Panevėžys nuo seno garsus Juozo Miltinio 
dramos teatru. J. Miltinis buvo vienas iš pirmųjų 
teatro mokytojų Lietuvoje baigęs teatro studijas 
užsienyje ir savo kūrybą derinęs su pedagogine 
veikla. Pačioje miesto širdyje esančiame J. 
Miltinio teatre vyksta spektakliai tiek vaikams, tiek 
suaugusiems.  
      Visai netoliese teatro esančioje vaikų 
        žaidimų aikštelėje surask muzikinę dėžutę. 

  
LAISVĖS AIKŠTĖ
55.72616, 24.36228

  
Prieš kelis šimtmečius čia buvo tugaus aikštė, 
kurioje buvo prekiaujama arkliais, o atvykę 
prekiauti valstiečiai už prekyvietę susimokėdavo 
akmenimis. Aikštėje gausu senų pastatų 
menančių miesto istoriją. Pastatas adresu Laisvės 
a. 1 buvo pirmoji Panevėžio telefonų stotis ir 
viešbutis, o dabartinės vaistinės pirmajame 
aukšte prieš kelis šimtmečius buvo įsikūrusi 
pieninė. 
       Aplink aikštės gėlynus išklotos plytelės su 
        raidėmis. Atrask ir perskaityk jose  
        pasislėpusius žodžius. 

 

„PIENO BARAS“ / Laisvės a. 25
55.72831, 24.36179

 
Anksčiau tai buvo pieno parduotuvė „Karvutė”, o 
dabar čia veikia vaikų ir jų tėvelių itin mėgstama 
pieno produktų parduotuvėlė-kavinukė, vietinių 
vadinama tiesiog „pieno baru“. Jau prieš daugiau 
nei 20 metų miesto vaikai eidavo čia ragauti 
gardžių pieno kokteilių. Užsukite paskanauti 
grūdėtos varškės su plakta grietinėle ir razinomis, 
blynelių su bananais bei natūralių pieno ir ledų 
kokteilių ir jūs. 
       Išrink sau ir tėveliams po skaniausią 
        desertą.  
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užsakymu parengė 
VšĮ Panevėžio plėtros agentūra.
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VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS: 
Kultūros ir poilsio parke 
      - Vaikų žaidimų aikštelė (55.73672, 24.31975)
      - Vaikų žaidimų aikštelė (55.73696, 24.32863) 
      - Pagrindinė vaikų žaidimų aikštelė (55.73515, 24.33554) 
 
Laisvės aikštėje (55.72833, 24.36250)
 
Žaidimų aikštelė Senvagėje ( jau greitai) 
 
Žaidimų aikštelė Skaistakalnio parke (55.73205, 24.37589) 
 
Žaidimų aikštelė „Ekrano marių“ pakrantėje (55.73214, 24.38675) 
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