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14. Burveliai sacred hill

14. Burvelių alkakalnis

13. Krekenava regional park visitors center

13. Krekenavos regioninio parko lankytojų centras

12. Tourist resting place near Slabada mill dam

12. Slabados malūno užtvankos poilsio aikštelė

11. Pašiliai bison reserve

11. Pašilių stumbrynas

10. „Moon stone“ sculpture park

10. „Mėnulio akmens“ skulptūrų parkas

8. Flax museum, 9. The museum of Juozas Tumas-Vaižgantas
and book smugglers Ustronė

Muziejus (8. Linų, 9. Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešių)

4. Multi-trunk pine

4. Daugiakamienė pušis

3. Naujamiestis Karaite cemetery

3. Naujamiesčio karaimų kapinės

Mound (2. Papušiai, 5. Tarnagala)

Piliakalnis (2. Papušių, 3. Tarnagalos)

Rural tourism villages (1. “Smiltynė”, 6. R.Mykolaitis, 7. Pas Rapolą)

Kaimo turizmo sodyba
(1. „Smiltynės sodyba“, 6. R. Mykolaičio, 7. „Pas Rapolą“)

Krekenava regional park boundaries

Krekenavos regioninio parko ribos

Vehicle tourism tracks

Autoturizmo trasa

Bicycle tourism tracks

Dviračių turizmo trasa

Nevėžis river water tourism track

Vandens turizmo trasa
Nevėžio upe

Tourist resting place

Turistų atokvėpio vieta
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Berčiūnų apylinkės

Kaimo turizmo sodyba „Smiltynės sodyba”
Papušių piliakalnis, vad. Pilale
I tūkstantmetis – II tūkstantmečio pradžia

A Berčiūnų pilkapynas, vad. Švedkapiais (II–V a.)
B Berčiūnų Lietuvos kankinių bažnyčia.

Pastatyta 1997 m., arch. Algimantas Šironas

C
B

C Stogastulpių memorialas „Kryžiaus kelias”.

A

Stogastulpiai, vaizduojantys Kristaus kančios į Golgotos kalną
stotis, jungia naująją bažnyčią su senosios pamatais

D Dekoratyvinė skulptūra „Nevėžis”,

Pastatyta 1979 m., skulpt. Bernardas Bučas

E Nevėžninkų koplyčios liekanos.

Neoromantizmo stiliaus dvaro koplyčia,
pastatyta XIX a. antroje pusėje

Rural tourism homestead “Smiltynė homestead”
Papušiai mound, called Pilalė
I millenium – the beginning of the II millenium

C

A Berčiūnai barrow site, called “Švedkapiai”

B

in Lithuanian (II–V c.)

B Berčiūnai Lithuanian Martyrs’ Church.

Built in 1994-1997, architect A. Šironas

C “Way of the Cross” memorial with pillar sculptures (“stogastulpiai”).
The pillar sculptures, depicting the stations of Christ suffering
on the Golgotha hill, connect the new church with
the foundations of the old one

D
E

D Decorative sculpture “Nevėžis”, Built in 1979, author Bernardas Bučas
E The remains of the Nevėžninkai Church.

Neo-romanticism style manor chapel, built in the second half
of the XIX c.

D
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Naujamiesčio
apylinkės

A
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D
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Naujamiesčio karaimų kapinės. Poeto Šelumielio Lopato (1904–1923),
literato ir vertėjo Jokūbo Malecko (1889–1952) kapai
Daugiakamienė pušis
Tarnagalos piliakalnis, vad. Čičinsko kalnu
Linų muziejus
R. Mykolaičio kaimo turizmo sodyba
Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos muziejus
Senosios Naujamiesčio kapinės. Angelo skulptūra, 1863–1864 metų sukilimo dalyvio
Saturnino Jakubovskio (1836–1917), mokytojo Juozo Palukaičio (1883–1918), knygnešio
Kazimiero Juozaičio (1849–1926), gamtininko Alfonso Palionio (1905–1957) kapai
Naujamiesčio kultūros centras-dailės galerija
Naujamiesčio Šv. Apaštalo Mato bažnyčia. Pastatyta 1908 m.
Liberiškio buv. dvaro sodyba
Koplytėlė su Kristaus, nešančio kryžių, skulptūra baudžiavos panaikinimui atminti
Upytės amatų centras
Vadaktėlių buv. dvaro sodybos fragmentai
Naujamiestis Karaite cemetery. The graves of the poet
Šelumielis Lopato (1904–1923), writer and translator
Jokūbas Maleckas (1889–1952)
Multi-trunk pine
Tarnagala mound, called Čičinskas hill
Flax museum
G
R. Mykolaitis’ rural tourism homestead
Chronicle of the Lithuanian Catholic Church Museum
The old cemetary of Naujamiestis. Angel sculpture, the graves of the participant
of the 1863–1864 rebellion Saturninas Jakubovskis (1836–1917), teacher Juozas Palukaitis (1883–1918),
book smuggler Kazimieras Juozaitis (1849–1926), nature scientist Alfonsas Palionis (1905–1957)
Naujamiestis culture center-art gallery
St. Matthew the Apostle Church of Naujamiestis. Built in 1908
Former manor of Liberiškis
Chapel with a sculpture of Christ carrying a cross, in commemoration
of the abolition of serfdom
Upytė crafts’ centre
Fragments of former manor of Vadaktėliai
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Vadaktų kaimo
apylinkės
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1. Ustronės Juozo Tumo-Vaižganto
ir knygnešių muziejus
2. Leonardavo dvaro sodybos fragmentai
3. Nepriklausomos Lietuvos užsienio
reikalų ministro Juozo Urbšio sodyba
„Mėnulio akmens” skulptūrų parkas
Kaimo turizmo sodyba „Pas Rapolą”
Vadaktėlių buv. dvaro sodybos fragmentai
Knygnešių Kazimiero Ūdros (1857–1937)
ir Augustės Ūdraitės (1861–1953) kapas
Garšvių k. senosios kapinės
Ūdrų dvaro sodybos fragmentai
Vadaktų buv. dvaro sodyba
Monumentalus Vinco Svirskio kryžius
Rodų II dvaro sodyba
Rodų II dvaro sodybos
koplyčia-mauzoliejus
Stogastulpis
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1. Ustronė museum of Juozas
Tumas-Vaižgantas and the book smugglers
2. Fragments of Leonardavas manor
3. The homestead
of the Independent Lithuania’s Minister
of Foreign Affairs Juozas Urbšys
Moon Stone sculpture park
Rural tourism homestead “Welcome at Rapolas”
Fragments of former manor of Vadaktėliai
Graves of the book smugglers Kazimieras Ūdra
(1857–1937) and Augustė Ūdraitė (1861–1953)
The old cemetary of Garšviai village
Ūdrų manor fragments
Former manor of Vadaktai
Monumental Cross of Vincas Svirskis
Rodų II manor
The chapel-mausoleum of the Rodų II manor
Pillar sculpture (Stogastulpis)
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Krekenavos apylinkės

Krekenavos regioninio parko lankytojų centras
Slabados malūno užtvankos poilsio aikštelė

A Krekenavos Švč. M. Marijos

Ėmimo į dangų mažoji bazilika

B Klebonijos pastato liekanos 1915–1918 m.

gyveno kunigas ir poetas Maironis
Krekenavos mstl. aikštė – urbanistinis paminklas
Švenčiuliškių pušis, žydų senosios kapinės
Švenčiuliškių kaimo kapinės
Varnakalnio miškas
Girinio takas, Linkavos upės atodanga,
akmuo Rapolas, žvėrių aptvarai
G Pašilių stumbrynas
H Barinės kapinynas (X–XIV a.)
I Pašilių II kaimo koplytėlė

C
D
E
F

G
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F
Krekenava Reigional Park visitors’ center
Tourist resting place near Slabada mill dam

A Krekenava Minor Basilica of the Assumption
of the Blessed Virgin Mary

B The remains of the rectory building

H
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The priest and poet Maironis lived here in 1915–1918
Krekenava small town square - urban monument
Švenčiuliškės pine, the old Jewish cemetery
Švenčiuliškės village cemetary
Varnakalnis forest
Girinis track, Linkava river exposure,
Rapolas stone, wild animal enclosures
Pašiliai bison site
Barinė cemetary (X–XIV c.)
Chapel of the Pašiliai II village
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2. Bakainių piliakalnis,
datuojamas II tūkst. pradžia – XIV a.

2. Bakainiai mound, dating back to the beginning of the
II millenium – XIV c.
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Burveliai sacred hill, also called Koplyčkalnis (Chapel
hill), Mlečka hill

A Barinės kapinynas (X–XIV a.)
B Daniliškio dvaro sodybos fragmentai
C Prof. Platono Jankausko (1860–1941)

E

2

1. Burvelių alkakalnis, vad. Koplyčkalniu,
Mlečkos kalnu

kapas-mauzoliejus
Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus
bažnyčia, pastatyta 1791 m.
Dievdirbio Vinco Svirskio (1835–1916)
kapas Surviliškio kaimo kapinėse
Pirmojo už Lietuvos laisvę žuvusio
savanorio Povilo Lukšio gimtinė Kazokų k.
Šventybrasčio Kristaus atsimainymo
bažnyčia ir varpinė, pastatyta 1774 m.
1863 m. sukilėlių kapai Šventybrasčio k.

F
G
H

Barinė cemetary (X–XIV c.)
Daniliškis manor fragments
The tomb-mausoleum of Prof. Platonas Jankauskas
(1860–1941)
Surviliškis Church of Crucified Jesus, built in 1791
The grave of the religious sculpture craftsman Vincas
Svirskis (1835–1916) in the Surviliškis village cemetary
Kazokai village, the homeland of Povilas Lukšys, the first
volunteer soldier who died for the freedom of Lithuania
Šventybrastis’ Church of the Transfiguration, with a
belfry, built in 1774
The graves of the 1863 rebels
in Šventybrastis village
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Kazokų kaimo
apylinkės
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LINŲ MUZIEJUS
Stultiškių vėjo malūnas stovi nuo 1880 m. Įdomu tai, kad malūnas tuomet buvo pastatytas aplink galingą pušį, kuri vėliau
nupjauta ir prie kamieno pritvirtintos girnos. Senokai savo tikrąją paskirtį praradęs statinys 1994 m. restauruotas ir pritaikytas turistinėms reikmėms. Dabar trijuose Stultiškių malūno
aukštuose veikia Linų muziejus, kuriame vedami edukaciniai
užsiėmimai apie lino kelią.
FLAX MUSEUM
Stultiškės windmill stands since 1880. One interesting thing
is that the mill was at first built around a mighty pine which
was later sawn, and a quern-stone was fitted to the trunk.
Having lost its true purpose long time ago, in 1994 the structure was restored and adapted for tourism. Now the three
floors of the Stultiškės mill house a Flax Museum where educational activities about the road of the flax are held.
UPYTĖS PILIAKALNIS, VADINAMAS ČIČINSKO KALNU
Piliakalnis įrengtas prie Vešetos ir Uostrauto upelių santakos,
pelkėtų pievų supamoje kalvoje. Kalvos šlaitai statūs, iki 6 m
aukščio. Kalvos šiaurės rytų dalyje yra natūrali 85 m ilgio, 25 m
pločio, 6 m gylio įduba.
Manoma, kad čia buvo Upytės žemės, minimos nuo XIII a., centras. Upytės pilis buvo dar XVI a. viduryje. Papilyje XVII–XVIII a.
stovėjo Upytės dvarininko Vladislovo Sicinskio (1614–po 1673)
dvaras.
Piliakalnį išgarsino padavimai apie nedorėlį poną Čičinską ir jo
prasmegusi dvarą.
UPYTĖ MOUND, ALSO CALLED ČIČINSKAS HILL
The mound is located at the confluence of Vešeta and Uostrautas streams, on a hill surrounded by marshy grassland. The
slopes of the hill are steep, up to 6 m high. On the north eastern part of the hill there is a natural 85 m high, 25 m wide and
6 m deep ground recess.
This place is thought to have been the centre of the Upytė region, mentioned in the XIII century. Upytė castle was alreayd
built in mid XVI century. During the XVII-XVIII centuries, an estate of Vladislovas Sicinskis, the Upytė’s landlord (1614–after
1673), stood here.
The mound is famous due to the stories about a mean lord
Čičinskas and his sunken estate.

PAPUŠIŲ PILIAKALNIS
Papušių piliakalnis yra Nevėžio senvagės kairiajame krante.
Aikštelė keturkampė. Manoma, kad pylimas juosė visą piliakalnio aikštelę, tačiau rytinėje ir pietinėje pusėse buvo nuplautas
Nevėžio. Šlaitai vidutinio statumo, 1,5 m aukščio.
PAPUŠIAI MOUND
Papušiai mound is on the left bank of Nevėžis wash. The ground
is square. It is believed that walls surrounded the whole upper
site of the mound but on the eastern and souther sides they
were washed away by Nevėžis river. The slope steepness is average, 1.5 m high.
BURVELIŲ ALKAKALNIS
Burvelių alkakalnis yra kairiajame Nevėžio krante. Tai įspūdinga medžiais apaugusi kalva. Ją supa pelkėtos pievos. Manoma,
kad praeityje kalva buvo saloje. Alkakalnyje išlikę koplyčios
pamatų fragmentai. Jis dar vadinamas Mlečkos kalnu, Mileškalniu ar Koplyčkalniu. Pasakojama, kad XVI a. kalvoje buvo
supiltas pilkapis bajoro Jono Konstantino Mlečkos atminimui.
Spėjama, kad jam ir buvo pastatyta koplyčia.
BURVELIAI SACRED HILL
Burveliai sacred hill is on the left bank of Nevėžis river. This is
an impressive wooded hill. It is surrounded by marshy grassland. It is thought that, in the past, the hill was on an island.
Fragments of chapel foundation remain on the sacred hill. The
hill is also called Mlečka hill, Mileškalnis or Koplyčkalnis. It is
said that in the XVI c. a barrow was made for the memmory of
the noblemen Jonas Konstantinas Mlečka. The chappel is supposed to be built for him as well.
USTRONĖS JUOZO TUMO-VAIŽGANTO
IR KNYGNEŠIŲ MUZIEJUS
Unikalus ir vienintelis Lietuvoje knygnešių muziejus įkurtas
Ustronės vienkiemyje esančios sodybos klėtyje. Svirne įrengtas Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešystės muziejus. Ir dabar
dar išlikusi sumaniai įrengta slėptuvė draudžiamai lietuviškai
spaudai slėpti.
USTRONĖ MUSEUM OF JUOZAS TUMAS-VAIŽGANTAS
AND THE BOOK SMUGGLERS
A unique and the only Lithuanian museum of book smugglers
is located at the Ustronė homestead. The museum of Juozas
Tumas-Vaižgantas and the book smugglers is set inside the
barn. An original ably equipped hideout of the forbidden
Lithuanian press has remained there until this day.

KREKENAVOS REGIONINIO PARKO LANKYTOJŲ CENTRAS
Krekenavos regioninio parko lankytojų centras – vartai į Krekenavos regioninį parką. Centre įrengta nuolatinė ekspozicija
„Nevėžio upės senvagių įvairovė“, kurioje moderniomis technologijomis atskleidžiamas saugomos teritorijos išskirtinumas, supažindinama su gamtos ir kultūros vertybėmis, pažintinio turizmo ir poilsiavimo galimybėmis.
KREKENAVA REIGIONAL PARK VISITORS’ CENTER
The visitors’ center is the gate to the Krekenava regional park.
A permanent exposition “The Variety of the Old Nevėžis Riverbeds” is held where, with the help of modern technologies,
the uniqueness of this protected area is revealed. Visitors also
learn about its natural and cultural heritage, educational and
recreational tourism possibilites.
PAŠILIŲ STUMBRYNAS
Pašilių stumbrynas įkurtas 1969 m., įrengus 50 ha ploto aptvarus. Tuomet iš Rusijos Prioksko rezervato atvežta stumbrų
pora. Dabar dviejuose aptvaruose (50 ha plote) gyvena apie
20 stumbrų. Visi bandos gyvūnai įrašyti į tarptautinę kilmės
knygą ir turi vardus, prasidedančius raidėmis Gi: Girinis, Gintaras, Girbaitė ir kt.
PAŠILIAI BISON SITE
Pašiliai bison site was established in 1969 by erecting fences
covering a territory of 50 ha. Then a pair of bisons was brought
from the Russian Prioksk reserve. Now around 20 bisons live in
two enclosures (in the area of 50 ha). All animals in the herd are
included in the international book of origin and have names
that start with letters Gi: Gi: Girinis, Gintaras, Girbaitė etc.
„MĖNULIO AKMENS“ SKULPTŪRŲ PARKAS
„Mėnulio akmens“ skulptūrų parkas – šiuolaikinio meno ekspozicija po atviru dangumi. Įkurtas įstabaus landšafto Leonardavo dvarvietės parko teritorijoje. Instaliuota dekoratyvinės
akmens skulptūrų, žemės meno ir kt. meno objektų. Kasmet
vyksta meno simpoziumai, kūrybinio jaunimo stovyklos, parodos ir festivaliai.
MOON STONE SCULPTURE PARK
Moon stone sculpture park is a contemporary art outdoor exhibition. It is located in marvelous landscape, in the territory of
Leonardavas estate park. One can find decorative stone sculptures, land art and other art objects. Art symposiums, youth
camps, exhibitions and festivals are held in the Moon stone
park every year.

SLABADOS MALŪNO UŽTVANKA
Slabados malūnas pastatytas XIX a. Užtvankos ilgis apie 50 m.
Greta užtvankos dešiniajame Nevėžio krante išlikę buvusio
malūno pamatai. Užtvanka ardoma vandens jėgos, vanduo
plūsta dešiniąja vagos puse.
SLABADA MILL DAM
Slabada mill was built in the XIX c. Its length is around 50 m.
On the right bank of Nevėžis river, by the dam, the foundation of the former mill has remained until this day. The dam is
eroded by the force of water which flows on the right side of
the riverbed.
KALNELIO DAUGIAKAMIENĖ PUŠIS
Kalnelio daugiakamienė pušis – 20 m aukščio šakotas medis.
Trys kamienai (apimtis 1,3 m, 2,5 m, 2,4 m) apaugę daugybe
kreivų šakų. Tai valstybės saugomas botaninis gamtos paveldo
objektas.
KALNELIS MULTI-TRUNK PINE TREE
Kalnelis multi-trunk pine is a branchy 20-m-high tree. Many
curved branches grow on the three trunks (1.3 m, 2.5 m, 2.4
m girth). This is a state-protected object of natural botanical
heritage.

Kontaktai / contacts

Lankytinos vietos / places of interest
Krekenavos seniūnija
LT-38306 Panevėžio r.
Krekenavos mstl., Birutės g. 6
tel. + 370 45 59 31 72
el. p. krekenavos@panrs.lt
www.panrs.lt

„Smiltynės sodyba“
LT-38058 Panevėžio r.
Berčiūnų k.
tel.: + 370 45 55 34 55, + 370 615 78 855
el. p. info@smiltynessodyba.lt
www.smiltynessodyba.lt

Naujamiesčio seniūnija
LT-38335 Panevėžio r.
Naujamiesčio mstl., S. Nėries g. 14
tel. + 370 45 59 95 44
el. p. naujamiescio@panrs.lt
www.panrs.lt

Rigoleto Mykolaičio sodyba
LT-38302 Panevėžio r.
Krekenavos sen., Čiūrų k.
tel. + 370 698 50 848
el. p. mykolaiciai@yahoo.com

Upytės seniūnija
LT-38291 Panevėžio r.
Upytės k., Ėriškių g. 8
tel. +370 45 55 55 14
el. p. upytes_seniunija@panrs.lt
www.panrs.lt
Krekenavos regioninio parko
lankytojų centras
LT-38301 Panevėžio r.
Krekenavos sen., Dobrovolės k. 2
tel.: + 370 45 45 40 40, + 370 604 97 164
el. p. krekenavoslc@zebra.lt

NAUJAMIESČIO KARAIMŲ KAPINĖS
Naujamiesčio karaimų kapinės įkurtos XV–XVII a. Jų teritoriją
žymi seni paminkliniai akmenys – stelos, kuriose dar įskaitomi
įrašai hebrajų rašmenimis, o tekstai – karaimų kalba. Senojoje
kapinių dalyje galėjo būti laidojamos ir 1710 m. maro aukos. Tai
vienos iš trijų karaimų kapinių, be Vilniaus ir Trakų, veikiančių
Lietuvoje. Pagal dydį jos yra antros Lietuvoje, po Trakų.
NAUJAMIESTIS KARAITE CEMETERY
The Naujamiestis Karaite cemetary appeared during XV-XVII c.
Old monumental stones - stellas - mark its territory, on which
entries in Hebrew alphabet are still legible, while the texts are
written in Karaite language. The victims of the plague in 1710
could have been buried in the old part of the cemetery. It is
one of three Karaite cemeteries in Lithuania, the other two are
in Vilnius and Trakai. This cemetery is the second biggest in
Lithuania, after the Trakai one.

Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčia
LT-38357 Panevėžio r.
Naujamiesčio sen., Berčiūnų k.
el. p. algirdas.dauknys@gmail.com
Naujamiesčio Šv. apaštalo Mato bažnyčia
LT-38301 Panevėžio r.
Naujamiesčio sen.,
Naujamiesčio mstl., S. Nėries g. 1
tel. + 370 45 55 49 25
el. p. raikaz@nkm.lt
Krekenavos Švč. M. Marijos
Ėmimo į dangų mažoji bazilika
LT-38306 Panevėžio r.
Krekenavos sen.,
Krekenavos mstl., Bažnyčios g. 18
tel. + 370 45 59 32 58
el. p. krekenavosbazilika@gmail.co
www.krekenavosbazilika.lt

Kaimo turizmo sodyba „Pas Rapolą“
LT-38302 Panevėžio r.
Krekenavos sen., Čiūrų k.
tel. + 370 641 51 326
el. p. info@pasrapola.lt
www.pasrapola.lt
Panevėžio r. Naujamiesčio kultūros
centras-dailės galerija
LT-38335 Panevėžio r.
Naujamiesčio sen.
tel., faks. + 370 45 59 95 33
Juozo Tumo-Vaižganto
ir knygnešių muziejus
LT-38301 Panevėžio r.
Krekenavos sen., Ustronės vnk.
tel. + 370 698 71 162
el. p. sekretore@panrbiblioteka.lt
www.panrbiblioteka.lt
Linų muziejus
LT-38295 Panevėžio r.
Upytės sen., Stultiškių k.
el. p. eriskiukc@gmail.com
tel. + 370 615 43 097
VĮ Panevėžio miškų urėdijos
stumbrynas
LT-38305 Panevėžio r.
Krekenavos sen., Petriškių k.
el. p. krekenava@panmu.lt
tel. + 370 45 59 33 39; + 370 686 16 434

A m a l k e r o s l e i dy b a , 2 014

T u r i z m o

t r a s o s

N e v ė ž i o

u p ė s

a p y l i n k ė s e

