Panevėžio plėtros agentūros komanda kviečia į kelionę po
Panevėžio pramonės istoriją ir dabartį. Pramoninis turizmas
– sparčiai pasaulyje populiarėjanti turizmo kryptis,
pristatanti pramonės gamybą ir įvykius. Ši turizmo šaka apima
apsilankymus veikiančiose įmonėse ir pramoninį paveldą,
pasiūlantį lankytojams patirtį, susijusią su produktais, jų gamybos procesais, pritaikymu ir istorija. Pramonės paveldo objektuose galima mėgautis meno kūriniais ir spektakliais.
Panevėžys garsėja savo pramone ir kviečia atrasti dar
(ne)pažintą miestą! Seniausia miesto pramonės įmonė
„Kalnapilis“ yra vienintelė įmonė Lietuvoje, nuo įkūrimo nepakeitusi savo ūkinės veiklos ir tęsusi tradicinį alaus
gamybos procesą, o buvusiame muilo fabrike su vienu katilu
per dieną buvo pagaminama net 3000 kilogramų muilo.
Bėgant laikui ir keičiantis aplinkybėms, kai kurios erdvės,
anksčiau naudotos pramonei, dabar duris atveria ir kultūrai.
2020 metais UAB „Aukštaitijos vandenys“ požeminiame
rezervuare surengė parodą „Vandens veidas“, vykdo
edukacijas.
Aukštaitijos siaurukas nuolat organizuoja ekskursijas, edukacijas, degustacijas ir šventes.
Panevėžyje sparčiai vystoma pramoninio turizmo kryptis, tad
tikimės, kad netrukus galėsime jums pasiūlyti daugiau įdomių
patirčių. Šiame leidinyje rasite įdomiausius Panevėžio
pramonės objektus. Kviečiame su jais susipažinti artimiau,
pasiskaityti apie jų istoriją ir pamatyti juos savo akimis –
„Pamatyk Lietuvoje“ platformoje ir programėlėje ,,Walk15’’
rasite pramoninio turizmo Panevėžyje maršrutus.
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Muilo fabrikas, Staniūnų g. 1
Muilo gamyba Panevėžio muilo fabrike buvo
Pradėta 1933 m. Per dieną čia buvo pagaminama 3000 kilogramų muilo. Muilo gamybos procesas buvo atliekamas rankomis.
Produktų paklausa ir gamyba sparčiai augo
ir fabrikas plėtėsi. Muilo fabrike buvo ir kiti
skyriai, kuriuose buvo gaminamas ratų
tepalas bei aukštos kokybės juodas,
geltonas ir baltas batų kremas.
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„Vilnies“ spaustuvė, Bataliono g. 5
Tai seniausia veikusi spaustuvė Panevėžyje.
1935 m. Naftalio Feigenzono spaustuvę pardavus iš varžytinių, toje pačioje vietoje, Bataliono
gatvėje, panaudojant tuos pačius įrenginius,
buvo atidaryta „Vilnies“ spaustuvė. Kaip
1935 m. rašė „Panevėžio garsas“, jų metu už
1 200 litų kelių žydų buvo nupirktos dvi
spausdinimo mašinos, peilis popieriui pjauti,
šriftas ir kiti reikmenys. Dabartinėje Panevėžio
Bataliono gatvėje šiuo adresu išlikusio namo
jau nėra, likusi tik jo siena.
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Bankų veiklos užuomazgos Panevėžio
mieste atsirado XIX a. antroje pusėje. 1930 m.
pradėta banko rūmų statyba. 1931 m. sausio
1 d. buvo sudaryta sutartis su Juozu Zikaru
dėl 12 skulptūrų ir dviejų ornamentų sukūrimo
šiame pastate. Buvo sukurta 12 „Atlantų“
skulptūrų ir rozete operacijų salėje bei ornamentinis pagražinimas su Vyčiu Respublikos
gatvės fasade. Įdomu tai, kad 1932 m. banko
pastate pastatytas pirmasis telefono automatas Panevėžio mieste.
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Konservų fabrikas, Kranto g. 12
Ant Senvagės kranto pastatytas raudonplytis
pastatas, buvęs konservų fabrikas – tipiškas
XIX-XX a. pramoninės architektūros pavyzdys.
Nors šis pastatas gerai žinomas kaip konservų
fabrikas, dar anksčiau čia buvo valstybės
degtinės monopolio Panevėžio pilstykla.
Konservų fabrikas čia įkurtas buvo tik vėliau.
Jame buvo gaminami pokariu Panevėžyje trūkstami konservuoti maisto produktai, kurie buvo
išvežiojami arkliniu transportu.
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„Kalnapilis“, Taikos al. 1
„Kalnapilio“ alaus darykla – pati seniausia
Panevėžio įmonė ir viena stambiausių alaus
daryklų Lietuvoje, sėkmingai veikianti nuo
1902 m. Šią alaus daryklą įkūrė vokiečių
kilmės dvarininkas Albertas Foigtas, todėl iš
pradžių ji turėjo vokišką pavadinimą
,,Bergschlosschen’’ (liet. pilaitė ant kalvos).
Iki alaus daryklos isteigimo, per metus
Panevėžio mieste buvo suvartojama
8
tūkstančiai
kibirų
degtinės
už
62 tūkstančius rublių. Alaus daryklos
įsteigimu buvo siekiama sumažinti stipriųjų
alkoholinių gėrimų vartojimą.

Spirito gamykla, Respublikos g. 82
Panevėžyje spirito pramonė prasidėjo dar
1890 m., kai pačioje vyskupo Motiejaus
Valančiaus skelbiamos blaivybės eroje
Troškūnų dvarininkas Stanislovas Montvila
mieste įkūrė mielių ir spirito fabriką. Šiame
fabrike buvo gaminami alkoholiniai gėrimai,
mielės, angliarūgštės, buities chemijos
prekės, odekolonas. XX a. pabaigoje –
XXI a. pradžioje apie 70 % čia pagaminto
spirito buvo eksportuojama į Kazachiją,
Latviją bei kitas šalis, o apie 30 % buvo
sunaudojama vaistams, actui, alkoholiniams
gėrimams, parfumerijos prekėms Lietuvoje.
XX a. pradžioje šiame fabrike sunkiomis
sąlygomis po 13 val. per parą už mažą atlygį
triūsė daugiau nei 100 darbininkų, tarp kurių
buvo net ir vaikai.
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Ar kada teko ragauti žymiojo panevėžietiško
„Čičinsko“
kepsnio?
Šis
patiekalas
Panevėžyje toks mėgstamas, kad turi net ir
savo vardo restoraną – „Čičinsko“ užeiga.
Šis restoranas buvo pastatytas apie 1890
metus. Iki pat šių dienų nepakito pastato
architektūra, išlikę senoviniai kalvių darbai.
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Panevėžio plėtros agentūra – naują veiklos etapą pradedanti komanda, kurios tikslas – atrasti ir atskleisti regione
slypintį potencialą. Verslo investicinių sąlygų gerinimas,
turizmo plėtros skatinimas, miesto įvaizdžio kūrimas ir žinomumo didinimas – visos pajėgos telkiamos po vienu stogu
tam, kad padėtume priimti sprendimą investuoti, plėsti
verslą, keliauti, studijuoti ar dirbti čia, Panevėžyje.
Agentūros tikslas – konkurencingas, pažangia pramone,
talentingais ir gabiais žmonėmis bei išskirtiniais turizmo
objektais garsėjantis Panevėžys.
Leidinys parengtas įgyvendinant Panevėžio miesto
savivaldybės finansuojamą turizmo skatinimo projektą
„Pramoninio turizmo inicijavimas ir vystymas Panevėžyje“ .
+370 45 508080
+370 616 39793
info@panevezysnow.lt
VšĮ Panevėžio plėtros agentūra
Laisvės a. 11, LT-35200 Panevėžys, Lietuva
www.panevezysnow.lt

