Panevėžyje
ir aplink

PANEVĖŽIO
MUZIKINIS TEATRAS
Panevėžio muzikinis teatras
ruošia virtualių koncertų ciklą
„Antradienio koncertai“.
Kviečiame sekti jų Facebook

PANEVĖŽIO JUOZO
MILTINIO DRAMOS
TEATRAS
Išduosime nedidelę paslaptį – teatras
planuoja turėti virtualų turinį, kuriuo
būtinai pasidalinsime, kai tik jis atsiras, o
šiuo metu jie keliauja į virtualų tarptautinį
teatrų festivalį ir lapkričio 19 dieną
rodys spektaklį „Kelionė į Edeną“.
Spektaklis nemokamas, visą informaciją
rasite čia >>>

paskyrą, kur bus skelbiama
informacija >>>

LĖLIŲ VEŽIMO
TEATRAS
Lėlių vežimo teatro spektakliai
persikelia į youtube platformą!
Spektaklius karantino metu
galėsite stebėti nemokamai, o
repertuarą rasite čia >>>
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PANEVĖŽIO
KRAŠTOTYROS
MUZIEJUS

UPYTĖS TRADICINIŲ
AMATŲ CENTRAS
Jau visai netrukus bus galima išvysti
virtualią Lietuvos tautodailininkų
sąjungos narės sertifikuoto tautinio
paveldo produkto amatininkės Gitos
Kolosovienės popieriaus karpinių
parodą. Sekite Upytės tradicinių amatų
centro Facebook paskyrą >>>, o mes, kai
tik turėsime nuorodą, įkelsime ją čia.

Panevėžio kraštotyros muziejus yra paruošęs
daugiau nei 10 virtualių parodų, jas rasite
čia >>> . Taip pat muziejaus puslapyje rasite
skaitmeninę biblioteką, kur skelbiami
šiuolaikinių istorinių tyrimų rezultatai, vienoje
vietoje sutelkti vertingiausi istorikų darbai ir
suteikiama prieiga prie retų, vertingų ir dažnai
sunkiai pasiekiamų istorijos šaltinių.
Skaitmeninė biblioteka >>>

MENINIO STIKLO
STUDIJA GLASREMIS
Ar teko stebėti kaip gaminami stiklo
dirbiniai? Jau antrą dešimtį gyvuojanti
meninio stiklo studija „Glasremis“
dalijasi akimirkomis iš rugsėjo
mėnesį vykusio festivalio, kur akies
krašteliu galite žvilgtelėti į patį procesą

PANEVĖŽIO MIESTO
DAILĖS GALERIJA
Panevėžio miesto dailės galerija
siūlo pamatyti 46 autorių,
dalyvavusių Panevėžio
tarptautiniuose keramikos
simpoziumuose 2008–2019
metais, kūrinių fotografijas >>>

>>>
Apie studiją >>>
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PANEVĖŽIO RAJONO
SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI
BIBLIOTEKA
Informacija bibliotekos lankytojams >>>
Panevėžio rajono savivaldybės viešoji
biblioteka kviečia į interaktyvią kelionę po
Panevėžio rajoną >>>

PANEVĖŽIO APSKRITIES
GABRIELĖS PETKEVIČAITĖSBITĖS BIBLIOTEKA

Bibliotekoje taip pat rasite virtualias galerijas
>>> ir virtualias knygas >>>
Visų Panevėžio rajono bibliotekų kontaktus
rasite čia >>>

Knygas (ne daugiau kaip 10 vnt.) rekomenduojama
užsakyti:
Iš centrinių rūmų bibliotekos el. kataloge, telefonu
(8 45) 46 54 97 ir el. paštu abonementas@pavb.lt.
Jas atsiimti reikia per 3 dienas.
Iš Vaikų literatūros skyriaus telefonu (8 45) 43 56
77 ir el. paštu vaikai@pavb.lt
Daugiau informacijos >>>
Virtualūs renginiai bibliotekos youtube kanale, jų
anonsus rasite čia >>>, o anksčiau vykusių renginių
įrašus čia >>>

PANEVĖŽIO ELENOS
MEZGINAITĖS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Viešosios bibliotekos, Parko,
Šiaurinė, "Židinys", "Šaltinėlis",
"Žiburėlis", Smėlynės bibliotekų ir
vaikų literatūros skyriaus "Žalioji
pelėda" darbo laikai ir
užsakymų sąlygos čia >>>
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BISTRAMPOLIO
DVARAS

KULTŪROS IR
POILSIO PARKAS

Bistrampolio dvaras kviečia
užsukti į žirgyną >>>, pamaitinti

UPYTĖS IR
LIBERIŠKIO
DVARAI
Beveik pusvalandžio trukmės
LRT laida „Atspindžiai“,
pasakojanti Upytės ir
Liberiškio dvarų istoriją >>>

danielius >>>, pasivaikščioti po

Čia jūsų laukia 4 km pėsčiųjų

teritoriją, pasigrožėti

ir dviračių takas, sutvarkyta ir

skulptūromis. Apie dvarą >>>

atverta Nevėžio pakrantė su
apžvalgos aikštelėmis, vaikų

ANGOROS
OŽKOS

ANGELŲ SLĖNIO
SKULPTŪRŲ
PARKAS

Angoros ožkų ūkio Facebook

Aplankykite Angelų slėnio

paskyroje rasite daug

skulptūrų parką po atviru

naudingos medžiagos apie

dangumi Miežiškiuose >>>

žaidimo aikštelės.

EKRANO
MARIOS
Nauji pėsčiųjų ir dviračių
takai, šunų vedžiojimo
aikštelės. Čia tikrai smagu
pasivaikščioti pakrante net
iki Pajuostės plento tilto.

moherį ir galėsite įsigyti čia
auginamų ožkų vilnos siūlų >>>
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#WALK15 MARŠRUTAI
PANEVĖŽYJE
Kviečiame parsisiųsti į telefoną #walk15
programėlę ir susirasti net 7 Panevėžio plėtros
agentūros paruoštus maršrutus: Kultūrinio
paveldo žingsniu, Kultūros žingsniu, Mahilos
maršrutai, Panevėžio širdis, Vėjo ir kultūros
apsuptyje, Žingsniuok su šeima ir Žydų paveldo

KREKENAVOS
REGIONINIS PARKAS
Krekenavos apžvalgos bokštas, pojūčių takas,

pėdsakais. Taip pat UAB „Novo Nordish
Pharma“ – Panevėžys ir #walk15 –
Sveikatingumo trasa.
Apie programėlę >>>

Bakainių ir Upytės piliakalniai, Pašilių
stumbrynas, Girinio ir Nevėžio senvagių
pažintiniai takai, kabantys tiltai Surviliškyje ir

ŽALIOJI GIRIA

Vadaktėliuose, Murmulių atodanga – ir tai tik

Žalioji giria – miškas Panevėžio ir

mažoji dalis Krekenavos regioninio parko objektų,

Pasvalio rajonuose, 11 km į šiaurės

kuriuos galite aplankyti su šeima.

rytus nuo Panevėžio, abipus kelio į

Žemėlapis >>>

Vabalninką. Smagu pasivaikščioti

Dviračių ir automobilių maršrutai >>>

po teritoriją, pasimėgauti gamta.

Lankytinos vietos >>>

„Vilktupio“ teritorijoje yra graži

Pažintiniai takai >>>

aikštelė, kur patogu palikti
automobilį, yra pavėsinės, šaltinėlis.
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Lietuvoje
MO MUZIEJUS
MO muziejus sekmadieniais
kviečia į virtualius šeimų

PALANGOS
GINTARO
MUZIEJUS

sekmadienius >>> , renginius

UKMERGĖS
KRAŠTOTYROS
MUZIEJUS
Ukmergės kraštotyros muziejus
kviečia aplankyti virtualias
parodas >>> ir pažiūrėti video
archyvus >>>

>>>, virtualius turus >>>
Taip pat čia rasite pamokas,
anksčiau vykusių pokalbių įrašus,

Virtualioje kelionėje po

istorijas >>>

Palangos gintaro muziejų jus
lydės gidas >>>

LIETUVOS
JŪRŲ
MUZIEJUS
Jūrų muziejus pristato 11
virtualių parodų >>>

LIETUVOS
NACIONALINĖ
FILHARMONIJA
Lietuvos nacionalinė
filharmonija kviečia pasižiūrėti
koncertų įrašus >>>

ĮVAIRIOS
VIRTUALIOS
PARODOS
Lietuvos nacionalinis muziejus >>>
Muziejai.lt >>>
Archyvai >>>
E muziejai >>>
Lietuvos integrali muziejų informacinė
sistema >>>
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Lietuvoje

AUDIO
KNYGOS
Leidykla „Vyturys“ yra

BURBIŠKIO
DVARAS
Anykščių regioniniame parke,
netoli Rubikių ežero esantis
Burbiškio dvaras kviečia į
virtualią ekskursiją >>>
Daugiau informacijos apie patį
dvarą rasite čia >>>

paruošusi visą sąrašą
audio knygų >>>

EKONOMIKA PER 31
VALANDĄ
Lietuvos laisvosios rinkos institutas dar per pirmąjį
karantiną leido nemokamai naudotis vadovėliu
„Ekonomika per 31 valandą“ >>>, įkėlė 29 smagias
pamokas >>> bei 46 lietuviškai įgarsintus
filmukus ekonominėmis temomis >>>

ILZENBERGO
DVARAS
Ilzenbergo dvaras
kviečia į virtualų
turą >>>

LIUBAVO
DVARAS

Taip pat institutas kviečia rinktis jų nemokamas

Jei smalsu kaip veikia

autorių knygas apie ekonomikos krizes, kainas,

malūnas, Liubavo dvaro

konkurenciją, rinką ir moralę bei daug kitų >>>

elektronines knygas ir skaityti visur, kur patogu!
F. A. von Hayek, F. Bastiat, M. N. Rothbard ir kitų

puslapyje rasite trumpus
informacinius filmukus apie
malūno technologijas >>>
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Lietuvoje
JAUNIEJI
GAMTOS
REINDŽERIAI
Jaunieji gamtos reindžeriai
kviečia prisijungti visus
smalsuolius ir gamtos

LRT MEDIATEKA
LRT mediatekoje galite rasti
įvairių lobių:
knygų >>>
spektaklių >>>
koncertų >>>

ĮVAIRŪS DARBELIAI IR
UŽDUOTĖLĖS
MAŽIESIEMS
Įvairių užduotėlių, idėjų ir instrukcijų

mylėtojos bei kartu spręsti

įvairiems darbeliams su mažaisiais pilnas

užduotis >>>

KAMEROS
REALIUOJU
LAIKU

internetas, štai keletas iš jų:
>>>
>>>
užduotėlės pagal amžių >>>
LRT pamokėlės >>>

Jei negalite išvykti iš namų,
stebėkite kas vyksta Vilniuje,
Klaipėdoje, Panevėžyje ir
Palangoje realiuoju laiku >>>
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Pasaulyje

MIČIGANO
MOKSLO
CENTRAS

BRITISH
MUSEUM
Virtualūs turai po
skirtingas muziejaus
galerijas >>>

Pasidairykite po

LOUVRE

Mičigano mokslo centrą
>>>

Vienas žinomiausių

BUCKINGHAM
PALACE

Paryžiaus muziejų
kviečia į virtualius
turus >>>

VATIKANO
MUZIEJUS
Virtualus turas po
Vatikano muziejų >>>

NATURAL
HISTORY
MUSEUM OF
UTAH

Ar kada svajojote
pasidairyti po karalienės
rūmus? Dabar galite tą
padaryti virtualiai >>>

pamokos vaikams anglų kalba. Jų

ĮVAIRŪS
MUZIEJAI

tvarkaraštį rasite čia >>>

Virtualūs turai po 12

Nemokamos virtualios istorijos

pasaulio muziejų >>>
Virtualios pasaulio
muziejų galerijos >>>
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Pasaulyje

SAN DIEGO
ZOOLOGIJOS
SODAS
Čia galite ne tik stebėti gyvūnus
realiuoju laiku >>>, bet ir sužinoti

ŠONDONGO URVAS
Galimybė neišeinant iš namų jaustis lyg

daugiau apie kiekvieną iš jų >>>,
spręsti užduotėles >>> ir žaisti
žaidimus >>>

patekus į kitą pasaulį – Šondongo urvas –
didžiausias grotinis urvas pasaulyje,
esantis centriniame Vietname, Phong Nha-Ke
Bango nacionaliniame parke, vilioja
ekstremalias keliones mėgstančius turistus
iš viso pasaulio.
Urvas buvo atrastas 2009 m., o pirmieji
turistai jį aplankė 2013 m.
Šio urvo požemiuose vietos pakaktų vienam
iš Niujorko kvartalų su visais 40 aukštų
dangoraižiais >>>

SPACE CENTER
HOUSTON
NASA pasiekiama vienu mygtuko

MONTEREY
BAY
AQUARIUM
Susipažinkite su
akvariumo gyventojais
>>>

spustelėjimu – parsisiųskite
nemokamą programėlę ir
mėgaukitės virtualiais turais,
nuotraukomis ir pasakojimais >>>
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Pasaulyje

METROPOLITAN
OPERA
Sekite Metropolitan operos
twitter paskyrą, kur jie dalinasi

PRO
PASAULIO
LANGUS

limituotą laiką galiojančiomis
nuorodomis į pasirodymus
>>>

Smalsu pasidairyti pro
langus pasaulyje?
Galite tą padayti virtualiai
>>>

KAMEROS
RALIUOJU
LAIKU
Stebėkite įvairių šalių
miestus realiuoju laiku
>>> taip pat >>>

THE SHOWS
MUST GO ON!
Kiekvieną penktadienį
transliuojami legendiniai
miuziklai ir šou >>>, kurių
įrašus galima peržiūrėti visą
savaitgalį po transliacijos
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