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Lankytinos vietos Panevėžio rajone

Parko plotas – 11 968 ha. Teritorija driekiasi abipus Nevėžio slėnio, aprėpia dalį Krekenavos,
Upytės, Naujamiesčio ir Ramygalos seniūnijų bei
dalį Surviliškio seniūnijos Kėdainių rajone. Čia išlikęs Nevėžio senslėnis su daugybe intakų ir senvagės liekanų. Plyti moreninės lygumos, vietomis
[paįvairintos aliuvinės kilmės banguotu ir kauburiuotu paviršiumi. Parke vyrauja drėgni, daugiausia mišrūs medynai, vietomis yra ąžuolynų bei
uosynų. Randama daugiau kaip 800 augalų bei
gyvūnų rūšių, tarp jų nemažai retų ir saugomų.
Iš buvusių 20 dvarų parko teritorijoje likę tik sodybų fragmentai. Išlikę Linkavičių-Slabados, Ūdrų
dvarų architektūros ansambliai, Daniliškio ir Rodų
dvarų terasiniai parkai, Levaniškio dvaro parkas.
Krekenavos regioninio parko lankytojų centre

Krekenava Regional Park
teikiama profesionali informacija apie Krekenavos regioninio parko gamtos ir kultūros paveldo
vertybes, lankytinas vietas, pažintinio turizmo ir
poilsiavimo galimybes. Centre veikia nuolatinė
ekspozicija, parodos, organizuojami edukaciniai,
gamtiniai ir kultūriniai renginiai. Galima užsisakyti
ekskursijas, žygius pėsčiomis, dviračiais, baidarėmis po Krekenavos regioninį parką, teikiamos ekskursijų vadovo (gido) ir žygio vadovo paslaugos.
Krekenavos regioninio parko direkcija
ir lankytojų centras
Dobrovolės k. 2, Krekenavos sen., Panevėžio r.
Tel.: +370 45 45 40 40, +370 45 59 36 48
El. p.: krekenavoslc@zebra.lt, krekenavosrp@zebra.lt
Darbo laikas: I–IV 8–17, V 8–15.45
pietūs 12–12.45 val., VI 9 – 16 val.

The park occupies an area of 11 968 ha. The area
stretches alongside both sides of Nevėžis Valley
and covers a part of Krekenava, Upytė, Naujamiestis and Ramygala Elderships as well as a part
of Surviliškis Eldership in Kėdainiai District. The
park preserves Nevėžis Valley with many with
numerous tributaries and old river-bed. There
are moraine plains, in some places diversified
with undulating and hilly terrain of alluvial origin.
The park is dominated by moist, predominantly
mixed timber stands, with oaks and ash-trees
growing in some places of. More than 800 plant
and animal species, including a number of rare
and protected ones, are found here. Only remaining fragments of homesteads remind of the
former 20 manors of the park. Extant objects include Linkavičiai-Slabada and Ūdrai manor architectural ensembles, Daniliškis and Rodai estates
terraced parks, and Levaniškis manor park.

Krekenava Regional Park Visitor Centre provides
professional information about the values of the
natural and cultural heritage of Krekenava Regional Park, its places of interest as well as educational tourism and recreation opportunities. The
Centre holds a permanent display and exhibitions, organises educational, natural, and cultural
events. You can book tours, hiking, biking, and
kayaking in Krekenava Regional Park and receive
tour leader (guide) and hike leader services.
Krekenava Regional Park Directorate
and Visitor Centre
Dobrovolė Village 2, Krekenava Eldership
Panevėžys District
Phone: +370 45 45 40 40; +370 45 59 36 48
E-mail: krekenavoslc@zebra.lt; krekenavosrp@zebra.lt
Opening hours: Monday–Thursday 8:00–17:00
Friday 8:00–15:45,
lunch break 12:00–12:45, VI 9 – 16 val.

Sightseeing attractions in Panevėžys District
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Tai vienas įspūdingiausių Panevėžio rajono
objektų. Europos stumbrai įrašyti ne tik į Lietuvos, bet ir į tarptautinę „Raudonąją knygą“. Dar
XVI a. visoje Europoje plačiai paplitę stumbrai
Lietuvoje buvo išnaikinti iki 1854 m.. Iš Rusijos
Prioksko rezervato 1969 m. atvežti pirmieji du
belovežiniai stumbrai. Stumbryne atvestiems
stumbriukams pagal tarptautinį susitarimą duodami vardai, prasidedantys GI.1973 m. iš aptvarų
į Pašilių mišką buvo išleisti 5 stumbrai. Šiuo metu
aplink stumbryną klajoja apie 42 stumbrai.
Pašilių stumbrynas
Petriškių k., Krekenavos sen., Panevėžio r.
Tel.: +370 45 59 33 39, +370 686 16 434
el. p. krekenava@panmu.lt, www.panuredija.lt
Darbo laikas: II-V 9-16 val., VI-VII 10-18 val.
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Bison Kennel

Upytės piliakalnis (Čičinsko kalnas)

„Mėnulio akmens“ parkas

This is one of the most spectacular objects in
Panevėžys District. European bisons are entered
not only in the Lithuanian, but also in the international “Red List”. Bisons, which widely occurred in Europe yet in the sixteenth century, were
killed off in Lithuania before 1854. The first two
Belavezha bisons were brought from Russia’s
Prioksko Reserve in 1969. According to a international agreement, small bisons born in the
bison kennel are given names beginning with
GI. In 1973, 5 bisons were set free to Pašiliai Forest from the fenced area. Currently, around 42
bisons wander around the bison kennel.

Archeologijos paminklas. Tai 3 ha plotą užimanti kalva su 4–5 m aukščio stačiais šlaitais. Kalvos
viršuje išlikęs apie 4,5 m ilgio ir 2,5 m aukščio
pylimas. Kalva apaugusi medžiais. Manoma, kad
XIII–XVI a. čia buvo Upytės žemės centras. Ši pilis
buvo sunkiai įveikiama kliūtis Livonijos ordino kariuomenei, XIV a. ne kartą niokojusiai kraštą.

Tai senas dvaro parkas ir lauko skulptūrų ekspozicija (skulpt. Alfridas Pajuodis)

Upytė Mound (Čičinskas Hill)

Moon Stone Park

It is an archaeological monument. The hill with
4-5 m high steep slopes occupies an area of 3
hectares. An approximately 4.5 m long and 2.5
m high embankment has remained at the top of
the hill. The hill covered with trees. It is believed
that the centre of Upytė Land was here in the
thirteenth-sixteenth centuries. The castle was a
formidable obstacle to the army of the Livonian
Order, which repeatedly devastated this land in
the fourteenth century.

It is an old manor park with an outdoor sculpture
exhibition (sculptor Alfridas Pajuodis).

Pašiliai Bison Kennel
Petriškiai Village, Panevėžys District
Phone: +370 45 59 33 39; +370 686 16 434
E-mail: krekenava@panmu.lt; www.panuredija.lt
Opening hours: Tuesday-Friday 9:00-16:00
Thursday-Sunday 10:00-18:00.

Leonardavo k., Krekenavos sen.
Tel. +370 658 30 692
El. p. info@pajuodis.lt, www.pajuodis.lt

Leonardavas Village, Panevėžys District
Phone: +370 658 30 692
E-mail: info@pajuodis.lt; www.pajuodis.lt
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Vienas iš reikšmingiausių dvarų Šiaurės Lietuvoje.
Bistrampolio dvaras nuo XVII a. pab. du su puse
šimtmečio priklausė bajorų Bistramų giminei. Jų
giminaitis buvo Nobelio premijos laureatas lenkų
rašytojas Henrikas Senkevičius (1846–1916), kuris
dvare kūrė istorinę trilogiją. Dvarininkai buvo sukaupę 2 000 knygų, turtingą giminės archyvą ir
meno kūrinių kolekciją. Naujieji mūriniai dvaro
rūmai baigti statyti 1850 m. Dviejų aukštų rūmai
su arkada ir kolonomis pagrindiniame fasade yra
stačiakampio formos, suplanuoti įstrižai pasaulio
ašių atžvilgiu, klasicistinio stiliaus. Iki šių dienų išliko dar 10 kitų dvaro sodybos ansamblio pastatų,
kurių seniausi yra 1820 m. Aplinkui – didelis XIX a.
pr. parkas, 3 tvenkiniai ir kapinės.
Sutvarkyti centrinių dvaro rūmų fasadai, atstatyta ledainė. Buvusioje dvaro elektrinėje įkurtas
knygnešystės muziejus, jame eksponuojamas
kryžius, po kuriuo mirė knygnešys Jurgis Bielinis.
Ant Birutės kalno atstatytas parko paviljonas. Rūmuose veikia viešbutis, kavinė-restoranas. Išlikusiame žirgyne įrengta koncertinė salė.
Veikia šiuolaikiškas žirgynas. Kviečiama pajodinėti, nuomojami gardai.

Bistrampolis Manor ensemble and park
Bistrampolio dvaras, Kučių kaimas, Panevėžio r.
Kavinė-restoranas: darbo laikas 10–22 val.
tel. + 370 45 45 40 35
Sporto aikštyno rezervavimas – tel.. +370 45 45 40 35
Pobūvių, konferencijų ir fotosesijų rezervavimas
Tel.: + 370 699 99 085, + 370 45 45 40 38
El. paštas manager@bistrampolis.lt
Informacija apie viešbutį ir kambarių rezervavimas
Tel.: +370 685 66 151; + 370 45 45 40 38
El. paštas hotel@bistrampolis.lt
Bistrampolio festivalio ir kitų kultūrinių
renginių klausimais kreiptis:
Tel. + 370 45 45 40 36, + 370 685 78 348, + 370 656 61 100
El. paštas: info@bistrampolis.lt, j.ezerskiene@gmail.com

It is one of the most distinguishing manors in the Northern
Lithuania. From the end of the seventeenth century, Bistrampolis manor was owned by the Bistram nobles family. Henryk Sienkiewicz (1846–1916), a Nobel Prize-winning Polish
novelist, who created his historical trilogy in the manor, was
their relative. Landlords collected 2 000 books, an abundant
family archive and a collection of pieces of art. The construction of the new brickwork manor palace was completed in
1850. The two-storey palace with an arcada and columns at
the main façade is rectangular-shaped, with a lay-out diagonally to the globe axes, in classical style. Another 10 buildings of the manor palace ensemble have been preserved
up to date, with the oldest of them dating back to 1820. The
nearby area is occupied by a large park of the beginning of
the nineteenth century, 3 ponds and a cemetery.
The façade of the central manor palace is properly arranged, and the icehouse is restored. The former power plant
of the manor accommodates the Knygnešystė (Lithuanian
Book-Smuggling) Museum which also displace the cross under which knygnešys Jurgis Bielinis died. The park pavilion
is restored on Birutės Hill. In the palace, there is a hotel and
café-restaurant. A concert hall is equipped in the extant horse stable.
A modern riding stable invites you to ride horses. Horsebox
service is provided.

Bistrampolis Manson, Kučiai Village
Panevėžys District
Café-restaurant:
Opening hours: 10:00–22:00
Phone: + 370 45 45 40 35
Sports-ground booking
Phone: +370 45 45 40 35
Banquets, conferences
and photographing booking
Phone: + 370 699 99 085; + 370 45 45 40 38
E-mail: manager@bistrampolis.lt
Hotel information and room booking
Phone: +370 685 66 151; + 370 45 45 40 38
E-mail: hotel@bistrampolis.lt
On issues of Bistrampolis Festival and
other cultural events, please address:
Phone: + 370 45 45 40 36,
+ 370 685 78 348; + 370 656 61 100
E-mail: info@bistrampolis.lt,
j.ezerskiene@gmail.com

Sightseeing attractions in Panevėžys District
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Buvusio dvaro sodybos pastatai statyti XIX a. vid.,
išdėstyti pagal klasicizmo ir romantizmo stilių reikalavimus, priderinti prie reljefo. Išlikę 8 statiniai.
Nuo 1787 m. dvaras priklausė Kerbedžių giminei.
Čia gimė inžinierius, tiltų statytojas Stanislovas
Kerbedis (1810–1899). Gyvendamas dvare savo
garsiąją drugelių kolekciją pradėjo rinkti gamtininkas Valerijonas Straševičius (1885–1968).

Naudvaris Manor ensemble and park

The buildings of the former manor were built in
the middle of the nineteenth century. Their layout is arranged in accordance with the requirements of the classical and romantic styles and
are tailored to the terrain. Eight buildings have
survived. Since 1787, the manor was owned by
the Kierbedź family. Engineer, bridge builder
Stanisław Kierbedź (1810–1899) was born here.
When living in the manor, naturalist Walerian
Straszewicz (1885–1968) began amassing his famous collection of butterflies.
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Krekenavos švč. M. Marijos
Ėmimo į dangų mažoji bazilika
Smilgių šv. Jurgio bažnyčia

Tai Panevėžio rajono architektūros perlas – medinė kryžminio plano trijų navų bažnyčia, pastatyta
1764 m. Didžiausia jos vertybė – centrinis rokoko
stiliaus altorius (vietinis meistras Jonas BalčiusBalčiauskas). Atspindi baroko epochos XVII–XVIII
a. medinę architektūrą.

Smilgiai g. George Church

The wooden cruciform church with three naves
built in 1764 is an architectural gem of Panevėžys District. Its biggest asset is the central altar in
the style of Rococo (created by local artist Jonas
Balčius-Balčiauskas). The church reflects Baroque
wooden architecture of the seventeenth – eighteenth centuries.

Rodų dvaro savininkai Aleksiejus ir Stanislovas
Vizgirdai-Vizgirdavičiai 1484 m. pastatė medinę
bažnyčią. Žemaičių kapitulos arkidiakonui (vyskupo padėjėjui katedroje) Jurgiui Talaičiui 1527
m. dovanota Krekenavos klebonija su visu turtu.
XVIII a. pirmojoje pusėje bažnyčia sudegė. Arkidiakonas Antanas Valavičius 1736 m. bažnyčią
atstatė. 1886 m. į Krekenavą paskirtas klebonas
Pranciškus Žukauskas ėmė rūpintis mūrinės bažnyčios statyba. Pagal architekto Ustino Golinevičiaus projektą dabartinė mūrinė bažnyčia pastatyta 1902 m. Nuo senų laikų Krekenava garsėjo
Dievo Motinos paveikslu. Bažnyčia istoristinė, su
neogotikos elementais, stačiakampio plano, dvibokštė, su siauresne ir žemesne apside, vidus
trijų navų.

Krekenava Minor Basilica
of the Assumption of the Blessed
Virgin Mary

Aleksiejus and Stanislovas Vizgirdas-Vizgirdavičius, the owners of Rodai manor, built a wooden church in 1484. Krekenava parish with all
its property was donated to Jurgis Talaitis, the
archdeacon (assistant bishop at the cathedra)
Samogitian Chapter, in 1527. In the first half of
the eighteenth century, the church burned
down. Archdeacon Antanas Valavičius restored
the church in 1736. Pastor Pranciškus Žukauskas,
who was appointed to Krekenava in 1886, took
care of the construction of a brick church. The
current brick church was built according to the
project of architect Ustinas Golinevičius in 1902.
Since ancient times, Krekenava has been famous
for its painting of Our Lady. The church is built
in the style of Historicism with Neo-Gothic elements. It has a rectangular lay-out, two turrets,
with a narrower and lower apse, and the interior
consisting of three naves.

Sightseeing attractions in Panevėžys District
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Knygnešiai
(Lithuanian Book-Smugglers) and
Juozas Tumas-Vaižgantas Museum

Unikalus ir vienintelis Lietuvoje knygnešių muziejus įsikūręs vaizdingose Krekenavos apylinkėse,
Ustronės vienkiemyje esančios sodybos klėtyje.
Čia XIX a. buvo Garšvių knygnešių bendrovės
susibūrimų vieta, slepiama draudžiama spauda.
Ekspozicija įkurta 1987–1991 m. Svirnas susijęs
ir su rašytojo, švietėjo J. Tumo-Vaižganto gyvenimu ir veikla, jam 1902–1905 m. klebonaujant
Vadaktėliuose. Jo atminimui įkurta ekspozicija.
Vadakties slėnyje auga retas augalas – miškinis
česnakas.

The unique, one-of-a-kind in Lithuania, Knygnešiai (Lithuanian Book Smugglers) Museum is based in the picturesque surroundings of Krekenava,
in the homestead barn of the isolated farmstead
of Ustronė. In the nineteenth century, it was the
gathering place of Garšviai book-smugglers’ community and also hidden storage of the banned
press. The display was established in 1987–1991.
The barn is also associated with the life and activities of writer and educator Juozas Tumas-Vaižgantas, namely with the period when he was the
parson in Vadaktėliai in 1902–1905. A display is established here in commemoration of him. A rare
plant – wood garlic – grows in Vadaktis Valley.

Ustronės k., Krekenavos sen., Panevėžio r.
Tel. +370 698 71 162
www.panrbiblioteka.lt, darbo laikas II–V 9–17 val.

Ustronės Village, Panevėžys District
Phone: +370 698 71 162, www.panrbiblioteka.lt
Opening hours: Tuesday–Friday 9:00–17:00
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Rašytojos Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės muziejus

Puziniškis lietuvių kultūros istorijoje žinomas kaip
XIX a. pab. – XX a. pr. tautinio judėjimo, lietuvybės puoselėjimo centras, žymios kultūros, visuomenės veikėjos, pedagogės, rašytojos Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės (1861–1943) gimtinė. 2009 m.
pastatas rekonstruotas ES lėšomis. Muziejus lankytojams primena to laikmečio dvasią, pasakoja
apie G. Petkevičaitės-Bitės gyvenimą. Puziniškyje
įkomponuotas mažas kampelis, skirtas vaikų rašytojui, pedagogui Matui Grigoniui. Muziejuje veikia
edukacinės programos. Puziniškio dvare vyksta
įvairūs kultūriniai renginiai. Nuo 1983 m. teikiama
G. Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija, kurios
laureatais yra tapę daug žymių Lietuvos rašytojų.
Puziniškio k., Smilgių sen., Panevėžio r.
tel.: +370 45 58 70 50, +370 611 26 604
el. p. info@panrbiblioteka.lt
Darbo laikas: II–VI 10–14 val., I, VII – poilsio dienos
Galima lankyti iš anksto susitarus, kaina 1–2 Lt

Writer Gabrielė
Petkevičaitė-Bitė Museum

Puziniškis is known in the history of Lithuanian
culture as the centre of national movement and
fostering of the Lithuanian spirit at the end of the
nineteenth century – beginning of the twentieth
century and also as the birthplace of outstanding
cultural and public figure, teacher, and writer Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861–1943). The display
was established in 1987. In 2009, the building
was reconstructed from the EU funds. The museum talks about the life of Petkevičaitė-Bitė. Puziniškis incorporates a small corner dedicated to
children’s writer and teacher Matas Grigonis. The
museum offers educational programmes. Puziniškis Manson holds various cultural events. The
literature prize named after Gabrielė PetkevičaitėBitė has been awarded since 1983. Many famous
Lithuanian writers have become its winners.
Puziniškis Village, Panevėžys District
Phone: +370 45 58 70 50; +370 611 26 604
E-mail: info@panrbiblioteka.lt
Opening hours: Tuesday–Saturday 10:00–14:00
Mondays and Sundays – days off. Visits are possible
upon preliminary agreement; price: LTL 1–2

Sightseeing attractions in Panevėžys District
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1979 m. įkurtas liaudies buities muziejus – etnografinė XIX a. pab.–XX a. pr. valstiečio sodyba. Sodybą sudaro 6 pastatai, atkelti iš įvairių Panevėžio
krašto vietų.

Smilgiai Ethnographic Farmstead

The museum of ethnography – a peasant’s
farmstead of the end of the nineteenth century – beginning of the twentieth century was
established in 1979. The farmstead consists of 6
buildings brought here from different places of
Panevėžys region.
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Klemenso Sakalausko kolekcija

Klėtelėje eksponuojamos unikalios gramofonų, lygintuvų, ąsočių, sviestmušių, verpimo ratelių ir kt.
kolekcijos. Yra nemažai kitų unikalių eksponatų.
Saulėtekio g. 7, Piniavos k., Panevėžio sen
Tel. +370 687 48 167. Lankoma iš anksto susitarus

Klemensas Sakalauskas’ Collection

In the barn, unique collection of gramophones,
irons, jugs, butter churns, spinning circles and
so on are exhibited. There are also many other
unique items.
Saulėtekio g. 7, Piniava Village, Panėvežys District
Phone: +370 687 48 167. Visits are arranged upon
preliminary agreement

Rapolo akmuo (Krekenavos sen.)

Linų muziejus vėjo malūne

Rapolas Stone (Krekenava Eldership)

Stultiškių k., Panevėžio r.
Tel.: +370 45 55 55 03, +370 615 43 097
lankoma iš anksto susitarus, kaina 2–4 Lt

Yra Krekenavos girininkijoje, dešiniajame Linkavos upelio krante, 450 m į pietus nuo kelio Krekenava–Ramygala. Akmuo pilkos spalvos, 4,0 x 3,5
m dydžio, 3,2 m aukščio.
It is situated in Krekenava Forest District, on the
left bank of the river Linkava, 450 m southwards
from the road Krekenava–Ramygala. The stone
is of grey colour, 4.0 m x 3.5 m in size and 3.2 m
in height.

Muziejus įkurtas vėjo malūne, statytame 1880 m.
Malūnas 4 aukštų, kepurinis, su pasukama prieš
vėją kepure. Veikia edukacinės programos (galima pamėginti nubraukti linų galvutes, minti,
brukti ir šukuoti pluoštą, austi).

Linen Museum in the Windmill

The museum is founded in the windmill built in
1880. The cap-type windmill has 4 floors. Its cap
rotates with upwind. The museum offers educational programmes (you can try to brush away
flax heads, to break, thrust, and comb fibre as
well as to weave).
Stultiškiai Village, Panevėžys District
Phone: +370 45 55 55 03; +370 615 43 097
Museum tours are arranged
by preliminary agreement; price: LTL 2–4

Sightseeing attractions in Panevėžys District
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Įstros Aviaparkas Aircraft Museum

Vienintelis Lietuvoje lėktuvų muliažų muziejus
po atviru dangumi. Eksponuojami kariniai naikintuvai, mokomieji naikintuvai bei sraigtasparniai,
naudoti apie 1980 metus.
Muziejus veikia bet kokiu oru, visais metų laikais.
Leidžiama fotografuoti ir filmuoti. Tai pat yra galimybė apžiūrėti sraigtasparnį MIG iš vidaus, jame
pasėdėti bei nusifotografuoti.

It is the only open-air aircraft moulage museum
in Lithuania. The display presents warfare fighter
aircrafts, training fighters and helicopters which
were in service around 1980.
The museum operates in all weathers, during all
seasons of the year. Photographing and video
shooting is permitted here. You can also examine the MIG helicopter from inside, to sit in the
cabin and take pictures.

Stanionių k., Panevėžio r.,
Tel. +370 45 55 43 32, +370 616 86 996,
info@aviapark.lt, www.aviapark.lt
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Stanioniai Village, Panevėžys District
Phone: +370 45 55 43 32; +370 616 86 996
info@aviapark.lt; www.aviapark.lt

Miežiškių senovinių
eglutės žaisliukų muziejus

2010 metais, Miežiškių miestelio bibliotekininkė
Violeta Karklytė pakvietė miežiškiečius padovanoti senovinius eglės žaisliukus ir jų atributiką
parodai „Prisiminus vaikystės eglutę“. Per 3 metus kolekcija pasipildė naujais eksponatais. Šiuo
metu kolekciją sudaro 1 090 egz., senų eglutės
papuošalų ir atributikos.
Muziejaus steigėjas – Miežiškių gyventojų bendruomenė. Panašaus muziejaus nėra ne tik Lietuvoje, tačiau ir kitose Baltijos šalyse.
Senovinių eglės žaisliukų muziejus, Nevėžio g. 26 a
Miežiškiai, Panevėžio rajonas Lt 38117
Facebook: Senovinių eglutės žaisliukų muziejus
El.p.: zaisliukumuziejus@gmail.com
Lankoma iš anksto susitarus

Museum of ancient Christmas
Bauble’s in Miežiskiai.

In 2010, Miežiškis town librarian Violeta Karklytė
invited all townsfolk to give away ancient Christmas bauble’s for an exhibition ,,Remembering
a Christmas Tree“. In 3 years time, the collection
was supplemented with new exhibits. Right
now, the collection consists of 1090 exhibits of
ancient Christmas bauble’s and other Christmas
attributes. Founder of the museum – Community of Miežiškis townspeople. There is no other
museum like tihis not only in Lithuania but in other Baltic countries as well.
Museum of ancient Christmas Bauble’s in Miežiškiai
Nevėžis st. 26 a., Miežiškiai, Panevėžys region, LT-38117
Facebook: Senovinių eglutės žaisliukų muziejus
el.p.: zaisliukumuziejus@gmail.com
Visits are arranged upon preliminary agreement

Sightseeing attractions in Panevėžys District

Įstros aviaparko lėktuvų muziejus
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Vandens turizmo pramogos Panevėžio rajone

Daugiakamienė Kalnelio pušis. Gamtos paveldo objektas. Maršruto pradžia, informacinis
stendas.
Poilsiavietė. Ežerokšnio, vadinamo Bedugne,
pakrantėje įrengta pavėsinė ir kt.
Kiršinas – dešinysis Nevėžio intakas. Patogu
pradėti kelionę vykstantiems keliu iš Naujamiesčio (sukti į kairę prieš tiltą). Upelio lankos – natūralios pievos – Natura 2000 teritorija. Ties Kiršinu prasideda Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio
draustinis.
Vandens malūno liekanos. Brasta. Čia buvęs
medinis tiltas. Už brastos esančią salą reikėtų apiplaukti kairiuoju kraštu.
Murmulių dvaras. Daugiau nei šimto metų mediniai pastatai, senas sodas. Plaukdami regėsite į
Nevėžio slėnį atgręžtą namo dalį su priebutį remiančiomis kolonomis.
Nevėžio atodanga. Kairiajame upės krante nuo
šlaito matomas vienas raiškiausių upės vingių
parke.

Atokvėpio vieta. Kairysis krantas, Krivulių k.
Buvusio Slabados malūno užtvanka. Nors malūno jau nelikę, užtvanka iš riedulių ir ąžuolo rąstų
jau daugiau nei 100 metų tramdo upės tėkmę.
Čia reikės išlipti ir perkelti baidares. Geriausia eiti
kairiuoju kraštu.
Pasroviui upe už 1 km buvusioje Dobrovolės
dvarvietėje įsikūręs Krekenavos regioninio
parko lankytojų centras.
Krekenava. Miestelis pasitinka didingais bažnyčios bokštais. Krekenava istoriniuose šaltiniuose
pirmą kartą paminėta 1409 m. Garsi Krekenavos
švč. M. Marijos ėmimo į dangų mažoji bazilika,
plačiai žinoma stebuklingu Dievo Motinos paveikslu. 1915–1918 m. klebonijoje gyveno kunigas, poetas Maironis. Miestelio centre aikštė ir
gatvių tinklas – urbanistinis draustinis. Po tiltu
plaukti dešiniu kraštu.
Švenčiuliškių kaimas. Už tilto kairiajame krante
driekiasi senovinis kaimas su šimtametėmis sodybomis. Žydų kapinės mena buvusią Krekenavos žydų bendruomenę.
Varnakalnio miške prie Krekenavos girininkijos
įrengtas mokomasis-pažintinis „Girinio takas“. Pakeliui – Švenčiuliškių kapinaitės, kraštotyrininko
Jono Žilevičiaus rūpesčiu išpuoštos girnapusėmis. Iki pažintinio tako apie 1,2 km.
Poilsiavietė. Dvi viena nuo kitos per 0,3 km
nutolusios poilsiavietės, kiek atokiau – dar viena
poilsiavietė ir apžvalgos bokštelis. Įspūdingas
senas mišrus pušynas – saugoma kertinė miško
buveinė.
Linkavičių-Slabados dvaras. Dešinysis krantas
prie Lokaušėlės žiočių. Prie Nevėžio yra malūno
užtvankos fragmentai. Ties Linkavičiais-Slabada
Nevėžio vaga šakojasi į dvi dalis, suformuoja di-

džiulę salą, o toliau vėl susijungia į vieną ir lėtai
nuvingiuoja tolyn.
Jasnagurkos (Skaistkalnės) vandens malūno
liekanos. Likę tik malūno pamatai.
Barinės kapinynas. Už 0,1 km link sodybos.
Daniliškis. Kairiajame Nevėžio slėnio šlaite yra
Daniliškio dvaras su taisyklingai suplanuotu
parku, kuriame driekiasi įspūdinga liepų alėja –
saugomas gamtos paveldo objektas. Netoliese
kapinaitėse yra Platono Jankausko (1860–1941)
kapas-koplytėlė.
Liaudės žiotys. Prie Liaudės upės žiočių seniau
buvusi Sosų pilis, žinoma iš kryžiuočių kronikų.
Dešiniajame Liaudės krante yra išlikęs pilies kalnas, vadinamas Bakainių piliakalniu. Nevėžio vagoje ties Liaudės žiotimis guli nemažas akmuo,
dugnas čia šiurkštus, akmenuotas, vanduo sraunus, viena po kitos eina rėvos.
Brasta. Patogus privažiavimas prie upės.
Burvelių alkakalnis. Įspūdinga kalva stūkso
kairiajame krante, o upės vaga slėnyje formuoja
nedidelę salą. Čia žygis regioninio parko teritorija
baigiasi, bet sėkmingai keliauti galima ir toliau.
Baidarių nuoma:
Kaimo turizmo sodyba „Pas Rapolą“,
tel.: + 370 641 51 326; + 370 685 44 349,
info@pasrapola.lt, www.pasrapola.lt
ŽŪB „Papalčiai“, tel.: + 370 614 07 664,
+ 370 687 43 603, zubpapalciai@erdves.lt
Kaimo turizmo sodyba „Smėlynės sodyba“,
el. +370 55 34 55, 8 615 78 855,
info@smiltynessodyba.lt, www.smiltynessodyba.lt
Žygių organizavimas:
Krekenavos regioninio parko direkcija,
tel.: + 370 45 59 36 48, + 370 45 40 40

Vandens turizmo pramogos Panevėžio rajone
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Vandens turizmo trasa Nevėžio upe

Kaimo turizmo sodyba. Ramutės ir Rigoleto
Mykolaičių sodyba Čiūrų kaime. Dėl paslaugų
reikėtų tartis iš anksto.
Brasta. Čia buvęs medinis tiltas. Teks perkelti
baidares. Kažkada čia buvo vandens malūnas.
Vadaktėliai. Vienintelis parke kabantis „beždžionių“ tiltas. Prie tilto patogu išlipti į krantą. Iki
Vadaktėlių – apie 0,7 km. Upės slėnyje driekiasi
saugomi natūralių pievų plotai – Natura 2000
teritorija. 1902–1905 m. Vadaktėliuose kunigavo
Juozas-Tumas Vaižgantas. Medinė bažnytėlė –
architektūros paminklas. Kapinaitėse yra žymių
žmonių (knygnešio Kazio Ūdros ir kt.) kapų.
Kaimo sodyba „Pas Rapolą“. Sodyba įsikūrusi
pamiškėje, Nevėžio slėnyje. Dėl paslaugų reikėtų tartis iš anksto.
Ūdrų dvaras. Čia buvęs medinis tiltas. Iki dvaro
– 0,2 km. Dvaras dar buvo vadinamas Mažaisiais
Vadaktais. Iš 11 buvusių sodybos pastatų likę septyni.
Atokvėpio vieta. Vadaktai. Nuo Nevėžio iki Ustronės viensėdžio 1,5 km. Svirne įrengtas Knygnešių ir Juozo Tumo-Vaižganto muziejus. Norint
plaukti toliau, teks įveikti akmenų kliūtį – buvusio
vandens malūno užtvanką.
Leonardavo dvaras. Iš dvaro pastatų likęs tik
vienas. Didžiausia buvusio dvaro vertybė – parkas. Yra Alfrido Pajuodžio „Mėnulio akmens“
skulptūrų parkas. Iki dvaro apie 1,0 km. Patogus
privažiavimas prie upės.
Atokvėpio vieta. Maudykla. Dešinysis krantas
ties Ąžuolytės k. Yra patogus privažiavimas.
Poilsiavietė. Kairioji pakrantė ties Mučiūnų k.
Nevėžio ir Upytės santaka. Čia yra keletas raiškių
Nevėžio upės senvagės liekanų – pasagos pavidalo ežerokšnių.
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Water Tourism Entertainments in Panevėžys District

Multi-trunk Kalnelis Pine. An object of natural
heritage. The beginning of the route equipped
with an information stand.
Rest area. A pavilion and other facilities are
equipped at the lakeside, the so-called Abyss.
Kiršinas – a right-side tributary of Nevėžis. It
is a convenient place to start the route form those who go by the road from Naujamiestis (turn
left before the bridge). The water-meadows of
the river – natural grasslands are a Natura 2000
site. Nevėžis Middle-Reach Landscape Reserve
begins at Kiršinas.
Remains of a watermill. Ford. Here you will find
the former wooden bridge. The island situated
over the ford should be sailed around from the
left side.
Murmuliai Manor. More than a hundred yearold wooden buildings; the old garden. While
sailing, you will view the part of the house, with
the columns supporting the porch, facing Nevėžis Valley.
Nevėžis exposure. On the left bank of the river,
one of the remarkable river meanders in the park
is seen.
Rural tourism homestead. Ramutė and Rigoleto Mykolaitis’ homestead in Čiūrai Village. Services should be discussed in advance.
Ford. Here, you will find the former wooden
bridge. Canoes will have to be moved over. Once
upon a time there was a watermill.
Vadaktėliai. The only hanging “Monkey Bridge”
in the park. The place near the bridge is convenient to disembark. The distance to Vadaktėliai is
about 0.7 km. The river valley contains protected

natural grassland areas – a site of Natura 2000.
In 1902–1905, Juozas Tumas-Vaižgantas served
as a priest in Vadaktėliai. The wooden church
is an architectural monument. The cemetery is
the place of eternal rest to some famous people
(knygnešys Kazis Ūdra and others).
Farmstead “Pas Rapolą”. The homestead is
located at a forest skirt, in Nevėžis Valley. Services
should be discussed in advance.
Ūdrai Manson. Here, you will find a former
wooden bridge. The distance to the manor is
0.2 km. The manor used to be called Mažieji Vadaktai (The Little Vadaktai). Out of the 11 former
farmstead buildings, seven have remained.
Resting place. Vadaktai. The distance from
Nevėžis to Ustronė isolated farmstead is 1.5 km.
The barn is equipped as Knygnešiai (Lithuanian
Book-Smugglers) and Juozas Tumas-Vaižgantas
Museum. In order to proceed further, you will
have to overcome the stone obstacle - a former
watermill dam.
Leonardavas Manson. Only one building has
survived in the manor. The park is the biggest
asset of the former manor. Here, you will also
find the Moon Stone Sculpture Park created by
Alfridas Pajuodis. The distance to the manor is
around 1.0 km. Convenient access to the river.
Resting place. Bathing space. A convenient approach is found on the left bank against Ąžuolytė Village.
Rest area. Left bank at Mučiūnai Village.
Nevėžis and Upytė confluence. Here, you will
find some remarkable remains of the old riverbed of Nevėžis – small horseshoe-shaped lakes.
Resting place. Left bank, Krivūlių Village.
Former Slabada Watermill Dam. Although
the watermill has not survived, the dam of boul-

ders and oak logs restrains the river flow for
more than 100 years already. Here, you will have
to disembark and move over your canoes. It is
better to proceed on the left bank.
Krekenava Regional Park Visitor Centre is
established in the former Dobrovolė manor 1 km downstream.
Krekenava. The town welcomes its guests with
glorious church towers. The first mentioning of
Krekenava in historical sources dates back to
1409. The famous Krekenava Minor Basilica of
the Assumption of the Blessed Virgin Mary is widely known owing to its miraculous painting of
Our Lady. In 1915–1918, priest and Maironis lived
in the parsonage. The square and the network of
streets in the town centre form an urban reserve.
Take the right side to sail under the bridge.
Švenčiuliškiai Village. Over the bridge, on the
left bank, there is an old village with centuriesold homesteads. The Jewish cemetery remind
about the former Krekenava Jewish community.
The educational and familiarisation Wood Path
is equipped in Varnakalnis Forest, near Krekenava Forest District administration. Along the way,
you will see Švenčiuliškiai cemetery which is decorated with millstones owing to the care of ethnographer Jonas Žilevičius. The distance to the
familiarisation path is around 1.2 km.
Rest area. There are two rest areas located from
each other within 0.3 km. A little father, there is
one more rest area and an observation tower.
The impressive old mixed pine forest is a protected woodlands key habitat.
Linkavičiai-Slabada Manor. The right bank at
the mouth of Lokaušėlė. Fragments of a watermill dam are found at Nevėžis. Near LinkavičiaiSlabada, the bed of Nevėžis branches into two

parts thus forming a large island and then merge
into one again and slowly meanders father.
Jasnagurka (Skaistkalnė) watermill remains.
Only the foundation of the watermill has survived.
Barinė Necropolis. It is located 0.1 km toward the
homestead.
Daniliškis. Daniliškis Manor is located on the
left slope of Nevėžis Valley. An impressive limetree alley – a protected object of natural heritage
– stretches over the park with a regular lay-out.
At the nearby cemetery, there is the tomb-chapel of Platonas Jankauskas (1860–1941).
Liaudė mouth. Near the mouth of Liaudė, you
will find the former Sosai Castle which is known
from Crusader chronicles. The castle hill, called
Bakainiai Mound, has survived on the right bank
of Liaudė. In the riverbed of Nevėžis against the
mouth of Liaudė, there is a large stone. The bottom here is rough and rocky, water is swift, and
one riffles go one after another.
Ford. Convenient approaches to the river.
Burveliai Sacred Hill. The impressive hill
stands on the left bank, and the river bed forms
a small island in the valley. The route through the
territory of the Regional Park ends here, but you
can successfully continue your trip.
Canoe rent: Rural Tourism Farmstead “Pas Rapolą”;
phone: + 370 641 51 326; + 370 685 44 349,
info@pasrapola.lt; www.pasrapola.lt
ŽŪB Papalčiai, phone: + 370 614 07 664;
+ 370 687 43 603; zubpapalciai@erdves.lt
Rural Tourism Farmstead “Smėlynės Sodyba”;
phone: +370 55 34 55; 8 615 78 855;
info@smiltynessodyba.lt; www.smiltynessodyba.lt
Organisation of canoeing:
Krekenava Regional Park Directorate;
phone: + 370 45 59 36 48; + 370 45 40 40

Water Tourism Entertainments in Panevėžys District
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Water tourism
route in the Nevėžis River
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The path was equipped in Varnakalnis Forest of
Krekenava Forest District in 2003. The purpose of
the path is to familiarise visitors, in a natural environment, with the forest, its structure and work
carried out here as well as to educate people to
behave along with nature in a civilised manner.
All information provided at five stations: “Tree
spices most frequently occurring in the forests
of the region”, “Forest storeys”, “Forest restoration and plantation protection measures”, “Generation and sanitary fellings”, and “Main fellings
and timber measurement”. The wood housepavilion located at the end of the path exhibits
photographs of forest animals and birds as well
as drawings and creative works of young forest
visitors. The view of the scenic valley and cliff of
the Linkava River opens from the observation
tower. You can sit on the benches at the stations
and to rest at the fireplace in the valley.

(VTUPOZT

+VPEB

Įrengtas 2003 m. Krekenavos girininkijos Varnakalnio miške. Tako tikslas – natūralioje aplinkoje
supažindinti lankytojus su mišku, jo struktūra bei
jame vykdomais darbais, pratinti žmones kultūringai elgtis gamtoje. Visa informacija pateikta
penkiose stotelėse: „Dažniausiai krašto miškuose
sutinkamos medžių rūšys“, „Miško ardai“, „Miško
atkūrimas ir želdinių apsaugos priemonės“, „Ugdomieji ir sanitariniai kirtimai“, „Pagrindiniai miško kirtimai ir medienos apmatavimas“. Tako pabaigoje esančiame Girinio namelyje-pavėsinėje
eksponuojama miško žvėrių ir paukščių nuotraukos, jaunųjų miško lankytojų piešiniai, kūrybiniai
darbai. Iš bokštelio-regyklos atsiveria vaizdingas
Linkavos upelio slėnis ir skardis. Galima prisėsti ant stotelėse esančių suolelių, pailsėti slėnyje
prie laužavietės.

Educational and Familiarisation
Wood Path (Krekenava Forest District)
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Mokomasis-pažintinis „Girinio takas“
(Krekenavos girininkija)
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Naudinga informacija

Viešbutis
Bistrampolio
dvaras***

Kučių k.
Panevėžio r.

Tel. +370 685 66151
Faks. +370 45 454038

El. p. manager@bistrampolis.lt
www.bistrampolis.lt

32 kambariai
66 vietos

Viešbutis
Šermutas ***

Šilagalio k.
Panevėžio r.

Tel. +370 45 401010
Faks. +370 45 401015

El. p. hotel@sermutas.lt
www.sermutas.lt

33 kambariai
83 vietos

Viešbutis
Pas katiną**
+ Kempingas*

Miškininkų g. 2 Tel. +370 610 10066
Piniavos k.			
Panevėžio r.

El. p. piniava@paskatina.lt
www.paskatina.lt

15 kambarių
30 vietų

šalia magistralės
Via Baltica

Svečių namai
Maksvitiškių k.
Tel.: +370 45 589381, 		
Berželis	
Panevėžio r.		
+370 698 19885, 		
			
+370 687 6139

5 kambariai
10 vietų

Kaimo turizmo sodybos
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Smiltynės sodyba

Berčiūnų k.
Tel. +370 45 553455,
Panevėžio r.		
+370 615 78855

El. p. info@smiltynessodyba.lt
www.smiltynessodyba.lt

Budrienės Dalios
sodyba

Samanynės g. 7 Tel. +370 45 551800		
Vaivadų k.		
+370 650 80666		
Panevėžio r.

4 kambariai
15 vietų

Kariniauskienės
Danguolės sodyba

Samanynės g.
Tel. +370 614 11415		
Vaivadų k.		
+370 682 46783
Panevėžio r.

5 vietos

Paliūniškio
dvaro sodyba

Vabalninko g.
Tel. +370 615 42800
Paliūniškio k.		
+370 618 68191
Panevėžio r.

Leonavičienės
Larisos sodyba

Topolių g. 9
Tel. +370 45 588663		
Trakiškio k.		
+370 685 13479		
Panevėžio r.

El. p. paliuniskiodvaras@gmail.com
www.paliuniskiodvaras.lt

23 kambariai
92 vietos

Šarvilis	

Bygailių k.
Tel. +370 655 04650
El. p. vilius@kateka.lt
Panevėžio r.				

Mykolaičio
Čiūrų k.
Rigoleto sodyba Panevėžio r.

Tel. +370 682 63884		

9 kambariai
40 vietų
7 vietos

Pas Rapolą

Čiūrų k.
Tel. +370 641 51326
Panevėžio r.			

El. p. info@pasrapola.lt
www.pasrapola.lt

7 kambariai

Dainiaus	
sodyba	

Brėviškių k.
Tel. +370 617 17482
Panevėžio r.			

El. p. info@dainiaussodyba.lt
www.dainiaussodyba.lt

48 vietos

Orseidės	
dvaras	

Šilagalio vnk.
Tel. +370 699 41777
Panevėžio r.			

El. p. info@orseidesdvaras.lt
www.orseidesdvaras.lt

38 vietos

Nikolajevka	

Nikolajevkos k. Tel. +370 614 17233
Panevėžio r.			

El. p. info@nikolajevka.lt
www.nikolajevka.lt

40 vietų

Visas dangus	

Žibartonių k.
Tel. +370 698 25683
Panevėžio r.			

El.p. info@visasdangus.lt
www.visasdangus.lt

20 vietų

Miško oazė	

Lamatų vs.
Tel. +370 670 26206
Karsakiškio sen.			
Panevėžio r.		

El. p. sodyba.miskooaze@gmail.com 40 vietų
www.miskooaze.lt		

useful information

Apgyvendinimo paslaugos Panevėžio rajone

40 vietų
6 kambariai
10 vietų
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Panevėžio turizmo informacijos centras
Laisvės a. 11, tel. +370 45 50 80 80
El. paštas: info@panevezysinfo.lt, pantic@takas.lt
www.panevezysinfo.lt
www.panrs.lt
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