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„NEkur NAV tik 
lABi uN SkAiSti 
kā ANīkščoS.“ 
Antāns Žukausks-Vienolis 

(Antanas Žukauskas-
Vienuolis)

ANĪKŠČI – 
ZAĻā liEtuVAS VirSotNE!

Anīkšči – Anīkšči - mazs zemes 
stūrītis, kur daba un vēsture 
ir salikusi visu, ar ko ir bagāta 
Lietuva. 

Šeit guļ svarīgākais Lietuvas 
akmens, šeit tek garākā Lietuvas 
upe, šeit stiepjas augstākā 
baznīca, stiepjas Baltijā vienīgā 
Gaisa taka – un tie vēl nav visi šīs 
puses augstumi.
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hIstory

Anīkšči – pilsēta ziemeļaustrumu Lietuvā, Utenas ra-
jonā, 33 km uz rietumiem no Utenas, Anīkšču kalnu 
grēdā (95-112 m virs jūras līmeņa).

Arheoloģiskie izrakumi liecina, ka pirmie iedzīvotāji 
Anīkšču apkārtnē dzīvojuši no 9000. g. p. m. ē. Pirmo 
reizi Anīkšči minēti 1440. g. (atsevišķos avotos jau 
1422. g.) kā Lietuvas dižkunigaikšča Anīkšču muiža 
– tobrīd Lietuvas dižkunigaikštis Kazimirs (Kazimie-
ras) Anīkšču muižu bija nodevis vadīt Radvilam As-
tikaičum (Radvila Astikaitis). 1442.-1452. g. uzcelta 
pirmā Anīkšču koka baznīca. XV gs. otrajā pusē tiek 
minēta Anīkšču pilsētiņa, vēlāk arī Anīkšču pagasts. 
1507. g. noteiktas virsmācītāja zemes robežas. 1516. 
g. ieguva pilsētas tiesības, Anīkšču muiža ar pilsētiņu 
iemainītas Mikolajam Radvilam (Mikalojus Radvila).

1566. g. pilsētiņa dega, nodega baznīca, kura neilgi 
pēc tam uzcelta no jauna. 1671. g. Anīkšču baznīca 
nodega vēlreiz (no jauna uzcelta līdz 1677. g.). XVIII g. 
sākumā karā ar zviedriem sagrauts tilts pār Šventoju 
(no jauna uzcelts XVIII g. beigās). 1792. g. 17. janvārī 
karalis Staņislavs Augusts (Stanislovas Augustas) 
piešķīra pilsētas tiesības (1795. g. tās likvidēja) un 
ģerboni. Ģerbonī attēlots pašvaldības priekšvakarā 
Anīkščos uzceltais tilts, izrotāts ar tiltu aizbildņa un 
sargātāja no ūdens nelaimēm sv. Jāņa Nepomuka 
(Jonas Nepomukas) statuju.

XIX g. pirmajā pusē, pilsētiņai strauji attīstoties, šeit 
jau bija mūra baznīca ar zvanu torni, divas sinagogas. 
Apspiežot 1831. g. sacelšanos, pilsētiņa piederēja 
Krievijas impērijas valsts īpašumam. 1863. g. sa-
celšanās laikā šeit darbojās ieroču darbnīca. 1898. 
g. caur Anīkščiem uzbūvēts šaursliežu dzelzceļš 
Paņevēža-Švenčonēļi. 1902. g. uzcelta hidroelek-
triskā stacija, 1909. g. vecās baznīcas vietā uzcelta 
liela neogotikas stila baznīca.

No 1929. g. darbojas vīna biedrība. 1938. g. atjaunotas 
pilsētas tiesības. 1941. g. vācieši iznīcināja ap 1500 
iedzīvotāju (galvenokārt žīdu). 1944. g. pilsētā noti-
ka sīvas cīņas starp nacistiem un padomju sistēmas 
pārstāvjiem. 1946. g. 3. augustā pilsēta nokļuva rajo-
na pakļautībā. 1968. g. atvērta smilšu bagātināšanas 
rūpnīca „Kvarcas”, uzcelta kultūras pils (arhitekts 
R. Šileika), Miera dzīvojamo māju kvartāls. 1988.-
1992. g. Anīkščos darbojās bērnu dzelzceļš maršrutā 
Anīkšči-Rubiķi. 

1992. g. apstiprināts jaunais Anīkšču ģerbonis. 2006. 
g. ar valdības lēmumu pilsētai pievienota daļa ap-
kārtējo ciemu. 2012. g. Anīkšči izvēlēti kā Lietuvas 
kultūras galvaspilsēta.

В 1792 году город получил официальный герб

vēsture
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jANVāriS
13.01. lietuvas Brīvības cīnītāju dienai veltīti pasākumi 
Anīkšču rajonā

FEBruāriS
16.01. lietuvas valsts atjaunošanas dienai veltīti 
pasākumi Anīkšču rajonā

MAijS
Maija-septembra mēn. klasiskās mūzikas festivāls 
„Mūzikas nedēļas nogales Anīkščos” Mākslas centrā
1.-7.05. dizaina nedēļa Anīkšču mākslas inkubatorā-
mākslas studijā
4.-5.05. starptautiskā zinātniskā-praktiskā memoriālo 
muzeju konference „Memoriālais muzejs: ceļš uz grāmatu” 
Muzejā
4.-6.05. starptautiskais peldēšanas sprinta festivāls 
„Anīkšči - 2017” Baseinā
11.-14.05. starptautiskais lietuvas amatierteātru 
festivāls „Artimi” kultūras centrā
13.-14.05. piedzīvojumu sacensības „Sprīdīša triatlons - 
2017” Anīkšču pilsētā

jūNijS
3.06. republikas tradicionālās kultūras un zirgu sporta 
svētki „Skrien, skrien, zirdziņ!” Ņūroņu ciemā, Anīkšču 
seņūnijā 
7.-11.06. starptautiskā Mākslas terapijas un radošo 
improvizāciju nometne-festivāls „Vēlēšanās” troškūnos
23.06. tradicionālie jāņu (līgo) svētki rakstnieka jāņa 
Biļūna (jono Biliūno) viensētā-muzejā, Ņūroņu ciemā, 
Anīkšču seņūnijā

PAsāKumu KAleNdārs 2017*

jūlijS
6.07. Valsts (lietuvas karaļa Mindauga (Mindaugas) 
kronēšanas) dienas pasākumi Anīkšču rajonā
14.-16.07. starptautiskais alternatīvās mūzikas 
festivāls „devilstone” Anīkšču dainuvas ielejā
16.07. S. darjusa (S. darius) un S. Ģirēna (S. 
girėnas) lidojumam pāri Atlantijas okeānam veltīta 
piemiņas stunda „un izauga ozols” pie Puntuka 
akmens
21.-23.07. Pilsētas svētku pasākumi. 
Starptautiskais floristikas paklāju konkurss Anīkšču 
pilsētā
Jūlija mēn. koncerts „Pa ceļam uz mūzikas 
Parnasu” Mūzikas skolā

AuguStS
15.08. Marijas debesbraukšanas svētki Zirga 
muzejā, Ņūroņu ciemā
17.-19.08. nacionālais bardu festivāls „Purpura 
vakars” Anīkšču dainuvas ielejā

SEPtEMBriS
9.-11.09. radošo industriju festivāls CErAMiCS 
FESt lt Anīkšču mākslas inkubatorā-mākslas 
studijā
23.09. ražas svētki. rudens ekvinokcija. tūrisma 
nakts Anīkščos

oktoBriS
13.-20.10. lietuvas profesionālo teātru nacionālās 
dramaturģijas festivāls „garāmejoši - 2017” 
kultūras centrā

NoVEMBriS
28.-29.10. Eiropas dokumentālo filmu festivāls 
E-doX kapelā-pasaules anīkštēnu radošajā centrā

dECEMBriS
decembra mēn. „Balto svētku” pasākumu cikls AkC

Katra mēneša 19. dat. kultūras pasākums Anīkšču mākslas centrā.* Pasākumu programma var būt precizējama un papildināma

ikgadējie pasākumi
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APsKAtes  
VIetAs

Meklējat vēsturi? Šeit stāvēja 
Mindauga (Mindaugas) pils Voruta. 

Vēlaties dabu? Šeit šalc mežs, kura 
nosaukumu zina katrs lietuvietis. 

Vēlaties izklaides?  
Šeit ripo šaursliežu vilciens. 

Vēlaties iespaidus?  
Sveicināti Anīkščos!

EkSkurSijAS 
ANīkšču PuSĒ Ar 
gidu
Ceļojam pa Anīkšču pusi 
kopā! Maršruti Anīkšču pusē 
pēc Jūsu izvēlētā maršruta un 
vēlmēm. Saistībā ar ekskursijām 
sazinieties pa tālr. +370 659 
00319, +370 608 03166,  
tic@infoanyksciai.lt

Ceļojiet ar Muzeja ekskursiju 
vadītāju, ja vēlaties labāk iepazīt 
Anīkšču pusi un ietaupīt laiku. Pēc 
ceļotāju vēlmēm ekskursijas laikā 
tiek apmeklēti muzeji un citas 
Anīkšču puses apmeklētākās 
vietas: Puntuka akmens Anīkšču 
silā, J. Biļūna (J. Biliūno) kaps 
Ludišķu kalnā.
Tāpat, varat iegādāties divu 
dienu Anīkšču kulturālā 
apmeklējuma biļeti. Ar šo biļeti 
piedāvājam ekskursiju ar gidu 
deviņās Muzeja ekspozīcijās: 
A. Baranauska (A. Baranausko) 
klētiņā, A. Vienoļa-Žukauska  
(A. Vienuolio-Žukausko),  
B. Buivīdaites (B. Buivydaitės), 
J. Biļūna, L. un S. Didžuļu 
(Didžiulių) memoriālajos 
muzejos, S. Petraškas (S. 
Petraškos) akmens glezniecības 
ekspozīcijā Šeimīnišķēļu 
pilskalna vēsturiskajā kompleksā, 
Šaursliežu dzelzceļa un Zirga 
muzejos. Lūdzam par šīm 
ekskursijām vienoties iepriekš pa 
tālr. +370 381 58015,  
+370 613 12282 vai e-pastu  
info@baranauskas.lt.

VAi ZiNāt, kA...
2016. g. 18. janvārī 
Anīkšču gaisa taka 
ieguva starptautisku 
atpazīstamību. Apvienoto 
nāciju Pasaules tūrisma 
organizācijas 12. reizi 
rīkotajā prestižu tūrisma 
inovāciju un meistarības 
apbalvošanas ceremonijā 
Madridē, grupā „tūrisma 
inovācijas iestādēs”, gaisa 
takai piešķirta pirmā vieta.
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ANĪKŠČU KAPLIČA – PASAULES ANĪKSTIEŠU DAIĻRADES CENTRS 
Vilniaus iela 36, Anīkšči, tālr. +370 381 54432, +370 686 47096, 
anyksciukoplycia@gmail.com, www.amenucentras.lt, 
GPS: 55.521561, 25.097622 (WGS)
Netālu no Anīkšču centra, vecā parka ieskauta, stāv orģināla ēka, kura harmoniski apvie-
no veco un jauno arhitektūru. Šī senā Anīkšču kapsētas kapela ir viena no nedaudzajām 
ēkām, kura izdzīvoja Anīkščos XIX gs. vidū. Tiek uzskatīts, ka tā tika uzcelta 1858.g. uz  
Burbiškio muižas īpašuma grāfa Venclavovičiaus ģimenes kapličas.
DARBA LAIKS: maijs- septembris: I – IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45 , VI 10:00-16:00,
oktobris-aprīlis: I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45

KOKU VAINAGU TAKA (MEDŽIŲ LAJŲ TAKAS) 
GPS: 55.485095, 25.060364 (WGS) tālr +370 684 53736 info@anyksciuparkas.lt, 
www.lajutakas.lt, http://anyksciuparkas.lt/parko-lankytojams/medziu-laju-takas
Anīkšču sila līkumotā Koku vainagu taka – pirmā Austrumeiropā. Taka koku vainagu 
līmenī vijas 300 m garumā un vienmērīgi paceļas līdz 21 m augstumā. Vainagu takā ir 
13 pieturas, kas ir paredzētas, lai sajustu A. Baranauska apdzejotā sila valdzinājumu: 
redzētu, sadzirdētu, saostu... Pieturas nepastarpināti palīdzēs sajust un iepazīt Lietuvas 
mežu dažādību, uzzināt, ar ko svarīgi un interesanti ir pa ceļam redzamie Anīkšču sila augi. 
Četrpadsmitajā pieturas, pašā skatu torņa augšā (torņa skatu laukums ir ierīkots 34 m 
augstumā), skatam paveras visa Sventājas loka (Šventosios vingis) panorāma, virs meža 
paceļas Lietuvā augstākās divu torņu Sv. Mateja Anīkšču baznīcas (Šv. Mato Anykščių baž-
nyča) torņi. Pa koku vainagu taku ieteicams pastaigāties visos gadalaikos un no augstuma 
vērot pārmaiņas dabā dažādos gadalaikos. 
DARBA LAIKS: jūnijs-oktobris: I–V, VII 9:00-18:00, VI 9:00-19:00  novembris: katru dienu 
9:00-17:00, decembris-marts: I-V 9:00-17:00, VI-VII 10:00-15:00, aprīlis-maijs: katru dienu 
9:00-17:00. 

ANĪKŠČU SV. MATEJA BAZNĪCA
Vilniaus iela 8, Anīkšči, GPS: 55.524267, 25.100587 (WGS)
Neogotikas, dvīņu torņu, būvēts 1909 g. (arh. N. Andrejevas). Ta ir augstākā dvīņu torņu 
baznīca Lietuvā, viņas torņu aukstums ir 79 metri, un iespaidīgākais Anīkšču panorāmas 
sats, baznīcu grezno oriģinālas vitrāžas  (autors A. Mackėlaitė, 1971.-1988. g.). Dievnams 
ir bagāta ar mākslas pieminekļiem: koka Krusta ceļa pieturvietas (tēlnieks R. Idzelis, 
1981.-1988. g.), skulptūra „Jēzus no Nācaretes“ (autors V. Vildžiūnas, 1992.g.) skulptūra 
„Sv. Ģimene „- piemineklis veltīts slaveno anīkščiešu vecāku piemiņai (tēlnieks A. Kmie-
liauskas, 1986.g.), Marijas skulptūra (autors R. Kazlauskas, 1990.g.) 

ANĪKŠČU SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA MATEJA BAZNĪCAS  
TORŅA SKATU LAUKUMS
Vilniaus iela 8, Anīkšči, tālr.+370 381 51447, +370 630 08100 angelumuziejus@gmail.com, 
www.amenucentras.lt, GPS: 55.524178, 25.102075 (WGS)
Anīkšču Sv. Mateja baznīca ir īpaša ne tikai ar savu augstumu, mākslas darbiem, bet arī 
ar skatu torni, kas ierīkots baznīcas labajā tornī, 33 metru augstumā. Uzkāpjot pa 186 
pakāpieniem, var izbaudīt brīnišķīgo Anīkšču apkārtnes panorāmu un uzzināt baznīcas un 
apskatāmo vietu vēsturi. 
DARBA LAIKS: maijs-oktobris 10:00-18:00, novembris-aprīlis: I-IV 10:00-17:00, V-VI 
10:00-16:00

ANĪKŠČU MĀKSLU INKUBATORS
J. Biliūno iela 53, Anīkšči, tālr. +370 381 20190, verslas@res.lt, 
www.anyksciumenai.lt, GPS: 55.529037, 25.119649 (WGS)
Sabiedriskā iestāde Anīkšču mākslu inkubators – mākslu studija – tā ir iestāde, kas ap-
vieno dažādu sfēru māksliniekus. Tas ir pirmais mākslu inkubators Aukštaitijā. Iestādes 
pamatdarbība – iekārtu un telpu noma radošajai uzņēmējdarbībai, palīdzot darbības 
attīstībā, produktu pārdošanā, jaunu klientu piesaistē. Tiek veicināta mākslinieku erudīcija 
uzņēmējdarbībā – organizējot dažādas apmācības, seminārus par tirgdarbību, menedž-
mentu un citām tēmām. Mākslinieku darbnīcas ir atvērtas apmeklētājiem vai potenciāla-
jiem pircējiem. Mākslu inkubatorā iespējams iznomāt telpas konferencēm, izstādēm, kon-
certiem, sarīkojumiem.

BURBIŠĶU MUIŽA
Parko iela 1B, Burbiškis, Anīkšču rajons, tālr. +37069959909, +37069931597 
burbiskis@burbiskis.lt, www.burbiškis.lt, GPS: 55.501558, 25.216622 (WGS)
Burbišķu muiža atrodas Anīkšču reģionālajā parkā, netālu no Rubiķu ezera, 8 km no 
Anīkšķiem. Gleznainajā Anīkštas upes kreisajā krastā no tālienes skatu piesaista iespai-
dīga ēka – XIX gs. arhitektūras piemineklis, neoklasicisma epohas pērle, kas apbur ar 
smalkumu un eleganci. Graciozi piekļāvies parks, kurā ir saglabājušies vairāk kā 30 sugu 
koki un krūmi, iekļāvušies krastmalas ainavā kā  labi kopta miera oāze. Burbišķu muiža, 
ko 1853. gadā uzcēla Lietuvas – Polijas augstmaņu Venclovaviču dzimtas, joprojām ir 
viena no skaistākajām Anīkšču apkārtnē. Tiem, kas vēlas pamatīgāk iepazīties ar muižas 
vēsturi, piedāvājam ekskursiju, kuras laikā varēsiet uzzināt Burbišķu muižas  un tās ap-
kaimes vēsturi, redzēt muižas istabas, zāles vai arī pasēdēt kādu laiku muižā darbojošās 
pamatskolas solā. Profesionāls gids iepazīstinās ar muižas iedzīvotāju dzīves gājumiem un 
„tenkām“, aicinās apmeklēt skatu torni un citas interesantas muižas vietas. 

OKULIČIūTėS MUIŽIŅA 
Paupio iela. 10, Anīkšči, GPS: 55.526965, 25.103913 (WGS)
Anīkšču centrā, Sventājas upes krastā, XIX gs. pirmajā pusē uzcelta neoklasicisma pils 
(vecākā ēka pilsētā), kuras pirmais īpašnieks bija saimniece Okuličiūtė. Muižiņu apmeklēja arī 
muižnieku reformas, kurā vēlāk atradās nemiernieku štābs, tajā bija ierīkos slepenais ieroču  
arsenāls. Blakus bija iestādīts liels parks, kurā auga retu sugu koki un dekoratīvie krūmi.

PĪTEŅU DĀRZIŅŠ
Sadeiķu ciems, Andronišķa seņūnija, Anīkšču raj., tālr. +37061600451, +37061671304, ligi-
ta.mo@gmail.com GPS: 55.651166, 25.098342 (WGS)
20. gadsimta sākuma viensētā apmeklēsit pīteņu muzeju, iepazīsities ar 19.-20. gadsimta 
mājsaimniecības lietām, tā laika sadzīvi, iemācīsities pīt groziņu vai citu lietu. Rezervāta teritorijā 
apskatīsit dabas pieminekļus, dzirdēsit leģendas. Jūs gaida iepazīšanās ar lietuviešu biškopības 
pirmsākumiem, zālīšu lasīšanas īpatnībām. Nogaršosit īstu meža medu ar zāļu tēju.

ANĪKŠČU REĢIONĀLĀ PARKA APMEKLĒTĀJU CENTRA
J.Biļūno iela 55, Anīkšči, tālr. +370 609 01597, info@anyksciuparkas.lt, 
www.anyksciuparkas.lt, GPS: 55.529398, 25.119916 (WGS)
Ekspozīcijas pamattēma – dabas un kultūras mantojums, kas atklājas daudzos literāra-
jos darbos.  Tos, kam tuva ir literatūra, sagaida ieskaņoti fragmenti no pazīstamākajiem 
Anīkščus daudzinošiem literārajiem darbiem. Ērti iekārtojušies uz mīkstajiem „akmeņiem“, 
varēsiet pārskatīt pastāvīgi papildinātajos videoterminālos esošās animācijas un doku-
mentālās filmas, dažādus videomateriālus par Anīkšču pusi. Par visu zem viena jumta! 
DARBA LAIKS: maijs-septembris: I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45, VI 10:00-17:00; 
oktobris- aprīlis: I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45

APSKATES VIETAS
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SV. ALEKSANDRO NEVSKIO  
PAREIZTICĪGO BAZNĪCA 
J. Biliūno iela. 57, Anīkšči, GPS: 55.529254, 25.120582 (WGS)
Pirmā pareizticīgo baznīca Aīkščos tika uzcelta XVI gs.  Lielās Lietuvas 
hercogistes, Polijas karalienes Helēna rūpes.  1487 – 1494. g. Krievijas 
- Lietuvas karam beidzoties, abām valstīm izlīgstot, viņa apprecējās ar 
Lietuvas lielhercolgu Aleksandru un kļuva par patronesi pareizticīgajiem 
visā Lietuvā. Pašreizējā pareizticīgo baznīca celta par valsts kases un 
uzticīgo ziedoja naudu, Anīkšču novada pareizticīgie tajā ienāca 1873.g.

TROŠKūNU SV. TRĪSVIENĪBAS BAZNĪCA  
UN BERNARDINU KLOSTERIS
Vytauto iela 1,Troškūnai,  Anīkšču rajons tālr., +370 381 56245, 
GPS: 55.587025, 24.870104 (WGS)
Troškūnu muižas īpašnieks Vladislovas Sakalauskas 1696. gadā  uz pilsētu 
uzaicinājā  bernadinas mūkus un ierosināja uzsākt baznīcas ēkas celšanu, 
pēc arhitekta M. Knakfuso projekta. Baznīcu uzcēla XVIII gs. beigās, iekšpusē 
atrodas slavena Sv. Jaunavas Marijas - Rožukroņa karalienes glezna. Blakus 
baznīcai atrodas tajā pašā gadsimtā uzcelts klosteris.

dABAS oBjEkti
AKMENS  PUNTUKAS
Dvaronīs, Anīkšču rajons, 
GPS: 55.484201, 25.059663 (WGS)
Visvairāk apmeklētais akmens Lietuvā ir Anīkšču sila rezervātā. Puntu-
ka akmeni nesa ne tikai ledus, bet arī velns, gribēdams sadauzīt Anīkšču 
baznīcu ... Bet gailis iedziedājās, un ļaunais gars atbrīvoja no saviem nagiem 
Puntuka, un „ liels kā mūris”akmens iekrita silā... Šo lasām Antano Bara-
nausko dzejolī „Anykščių šilelis“. Vācu okupācijas laikā 1943.g. vasaras vidū, 
tēlnieks Bronius Pundzius Puntuko akmenī pabeidza kalt Atlantijas okeāna 
pārlidotāju, pilotu Stepono Dariaus un Stasio Girėno zemciļņus un vārdus no 
viņu testamenta.

ANĪKŠČU SILS
Anīkšču rajons, GPS 55.509188, 25.085856 (WGS)
A. Baranauska dzejolis „Anīkšču sils” („Anykščių šilelis“), slavens ar mežu, 
kuru apmeklē gandrīz visi, kas iegriežas Anīkščos. Sils sākas no Anīkšču 
pilsētas dienvidu robežas un turpinās aptuveni 1 km platumā. Tā josla plešas 
gar abiem Sventāja upes krastiem gandrīz 9 km, Kurkļu pilsētas virzienā. 
Sila reljefs ir ļoti daudzveidīgs un sarežģīts: pakalni, gravas, dziļas grāvju 
izcirstas upes nogāzes. Sventāja upes gravās plūst upītes - Marčiupīs, 
Piktupis, Išplēstravis, Vingerštīne, Pakalnīte, Paramaviete, Gaugarīs, Pa-
šaltupīs, Limene, Šlave. Vietām dziļums ir līdz 25 m, Šlave iekļūt augsnē 
starp augstajiem krastiem, kur sastopami atsegumi. Lietuvā vairs nav citās 
vietās sastopami šādi atsegumu, kur vienā šķērsgriezumā atrodamas triju 
laikmetu zemes pēdas, demonstrējot bruņu zivis, kontinentālo režīmu, tropu 
klimata laiku.

KAVARSKO SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA AVOTS
Kavarskas, Anīkšču rajons, GPS: 55.431588, 24.928653 (WGS)
Leģendām apvīts, brīnumainais, ārstnieciskais Sv. Jāņa Kristītāja avots, 
kurā tek tīrs, spirdzinošs ūdens avots kalnā izgrauzies 134 m augstumā no 
Sventājas upes gultnes līmeņa. Brīvdienās Sv. Jāņa avots ir brīnišķīga ka-
varskiešu pulcēšanās vieta.

KARALIENES MUKLĀJS
Pašventupīs, Anīkšču rajons, GPS: 55.49145, 25.058363 (WGS)
Blakus Ažuožeru atrodas saldūdens avots, viens no lielākajiem Lietuvā, no seniem 
laikiem saukts par Karalienes muklāju. Saskaņā ar leģendu, zirgu pajūga karietē, 
dzelmē, kādreiz nogrima karaliene,šeit viņa noslīcinājās, nevēlēdama pakļauties 
ienaidniekam....

LIūDIŠĶU PILSKALNS UN SENĀ DZĪVESVIETA
Anīkšču rajons, GPS: 55.512649, 25.128854 (WGS)
Šie objekti ir aptuveni 800 m uz dienvidaustrumiem no J. Biliūno kapa, ko sauc par 
„Laimes uguns» („Laimės žiburiu“),  netālu no Anīkšču - Molētu šosejas. Pētījumi 
liecina, ka III-V gs. šeit atradās koka, aizsardzības pils.

„LAIMėS ŽIBURyS“ - LIETUVIEŠU LITERĀRĀ KLASIĶA JONO BILIūNO 
KAPS UN PIEMINEKLIS LIUDIŠKU UZKALNĀ.
Liudiškių iela 28, Anīkšči, GPS: 55.511958, 25.122928
Šo uzkalnu senie anīkštieši dēvēja par smilšukalnu, Anīkšču «sahāra», jo tas bija 
kails, vēja nopūsts, bez kokiem. Šajā uzkalnā viens vai arī kopā ar viesiem bieži cie-
mojās rakstnieks Antanas Žukauskas – Vienuolis, izbaudot Anīkšču apkārtni. Vēlāk 
šeit viņš izvēlējās vietu Jono Biliūno kapam.
Jonas Biliūnas dzimis 1879.g. Niūronu ciemā, netālu no Anīkščiem, nomira 1907.g. 
Zakopanes pilsētiņā, Tatru kalna pakājē (tagad Polija). 1953.g.  J.Biliūno atliekas 
tika pārapbedīts no Zakopanes uz Anīkščiem šajā uzkalnā. 1958.g. virs kapiem 14 
m augstumā  pacēlās arhitekta Vītauta Gabriūno piemineklis - monuments tēsts 
Anīkšču novada akmeņos. Brīnumu pasakā rakstnieks stāsta par aizrautīgu burvju 
uzrakstu, kurš parādījies stāva kalna virsotnē – tas, kurš uzkāps kalnā un ar roku 
sasniegs uzrakstu, visus cilvēkus padarīs laimīgus, bet pats kļūs par akmeni.

MEŽA MUZEJS. MEŽA IZZIŅAS TAKAS. 
DENDRĀRIJS. SKULPTūRU PARKS.
Troškūnėliai, Anīkšču rajons, tālr. +370 381 56387, +370 698 09399
troskunai@amu.lt, GPS: 55.57662, 24.872557 (WGS)
Troškūnu mežniecībā izveidotajā muzejā var aplūkot meža augus un vaboļu kolek-
cijas, ceļot pa izziņas taku, varēsiet baudīt bagātīgu veģetāciju un 500 gadu vecu 
ozolu. 2, 5 ha augu dendrāriju ar 85 koku sugām. Pie katra ir plāksnīte ar lietuviski 
un latīniski uzrakstītu auga nosaukumu. 2008.g. dendrāriju rotā skulptūru parks 
par meža tēmu. 

PUNTUKA BRĀLIS
Pašventupe, Anīkšču rajons, GPS: 55.50935, 25.071171(WGS)
Aptuveni pusceļā starp Ažuožeru un Anīkščiem, Pašventupa silā, ie radzams 
akmens, saukts par Puntuka brāli. Patiešām, šis akmens var saukties par Pun-
tuka brāli - ja atraktu tam zemi, savos  izmēros tas varētu konkurēt ar Puntuku. 
Abi  palikuši no ledus laikmeta, abi no Skandināvijas ieradušies, tūkstošiem gadu 
pārdzīvojuši ...

APSKATES VIETAS
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PALATAVU PILSKALNS - MINDAUGA KRONĒŠANAS VIETA 
Palatavio ciems, Anīkšču rajons, GPS: 55.583205, 25.024245 (WGS)
Pilskalns atrodas netālu no Anīkšču – Troškūnu ceļa. No ceļa virzienā uz pilskalna 
jūs vadīs norādes. Palatavu pilskalns ir īpatnējs. Par to uzzināja tikai 1997.g.  Bet 
rakstītos avotos tā minēta jau XIV gs. beigās - borchwal, nomineLettow – „pilskalns, 
nosaukts Lettow“. Tā vārdu vācieši rakstīja tāpat kā vārdu Lietuva. Blakus pilskal-
nam tek Latavas upe.

IZZINOŠS MARŠRUTS „PA AĻĢIMANTA APGABALA PARTIZĀNU CĪŅU TAKĀM“
Šimoņu mežs. GPS: 55.685282, 25.276379 (WGS)
Izzinošais maršruts Šimoņu mežā izstrādāts, lai iepazīstinātu Lietuvas sabiedrību un 
viesus ar nozīmīgu Lietuvas vēstures periodu – partizānu cīņu pret Padomju Savienību 
(1944-1953). Ceļojot pa izzinošo maršrutu, apmeklētāji varēs paviesoties bijušās Austru-
mu Lietuvas (Karaļa Mindauga) apvidus komandpunkta vietā, apgabala vadības slēptuvē 
(bunkurā), citās bijušo partizānu slēptuvju vietās, tāpat arī kapsētā, kurā ir apbedīti Aļģi-
manta apgabala partizāni.  

SKATU TORNIS BIJEIĶU CIEMĀ, PIE RUBIĶU EZERA
Bijeiki, Anīkšču rajons, GPS: 55.485534, 25.261263 (WGS)
Netālu no Bijeiķu pilskalna uzcelts 15 m augsts tornis ar skatu laukumu, no kura paveras 
brīnišķīgs panorāmas skats uz Rubiķu ezeru un tā apkārtni. Skaidrā dienā, tālumā var 
redzēt Burbišķu  un Macioņu ciemu, Leliunu un  Debeiķu baznīcu torņus.

ŠEIMĪNIŠĶĒĻU PILSKALNA VĒSTURISKAIS KOMPLEKS 
Anīkšči, GPS: 55.545141, 25.139923 (WGS)
Šeimīnišķēļu pilskalna vēsturiskais komplekss liecina par vienīgo Lietuvas karali Min-
daugu. Skatu torņa ekspozīcija iepazīstina ar bijušās Šeimīnišķēļu (Vorutas) pils – vie-
nas no lielākajām koka pilīm Austrumeiropā – vēsturi, arheoloģiskajiem atradumiem, 
XIII–XIV gs. karavīra bruņojumu, pils iedzīvotāju sadzīves priekšmetiem, pils maketu. 
Pagalmā pie pils var izmēģināt šaušanu ar loku.
Darba laiks: katru dienu no maija līdz oktobrim 10:00-17:00, no novembra līdz aprīlim - 
pēc iepriekšējas vienošanās

TRAUPJA BOTĀNISKAIS DĀRZS 
Jaunimo iela  4, Traupis, Anīkšču rajons, GPS: 55.513303, 24.748923 (WGS)
Uz Traupja botānisko dārzu plūst ekskursanti no visas Lietuvas un ārvalstīm, šeit savu 
praksi veic studenti, nākošie biologi. Katru vasaru botāniskais dārzs pulcina botāniķus 
no Vācijas, Amerikas, Somijas, Anglijas, Austrālijas, pat Japānas, lai tīksminātos par zie-
došajām sakurām. 15 gadu laikā botāniskā dārza platība ir palielinājusies par 5 reizēm. 
Blakus skolai ir daudzgadīgu puķu kolekcijas, alpināriji, dekoratīvais baseins ar ūden-
saugiem u.c., tagad visa skolas  teritorija ir pārvērsta par botānisko dārzu. Kopumā Trau-
pja botāniskajā dārzā  aug jau vairāk kā 5000 augu sugas, formas un šķirnes. 

VETĪGALAS ATSEGUMS
Vetīgala, Anīkšču rajons, GPS:55.454526, 25.002046 (WGS)
90 m gara, aptuveni 20 m augsta krauja kreisajā Sventājas krastā, nedaudz zemāk - Vi-
rintas ietekas. Atsegumā var redzēt pirms leduslaikmeta gaišus kvarca un vizlas smilšu 
slāņus.

VARA ATSEGUMS
Pavariai, Anīkšču rajons, GPS: 55.577895, 25.110302 (WGS)
Vara atsegums - ģeoloģiskais dabas piemineklis, atgādina 400 miljonu gadu 
vecos laikus. Stāsta, ka kādreiz šajās vietās dzīvoja jupis un viņš ieskatījies lau-
mes skaistulē, bet tā nepiekrīta ar viņu precēties. Tad viņš sāka kausēt varu, ce-
rot ar mirdzošu taku pievilināt. Bet iemīlējušā jupa nodomus saprata Pērkons un 
bija ļoti dusmīgs, viņš nosūtīja negaisa mākoņus, no kuriem lija lietus visu gadu. 
Tad, pa vara taciņu sāka tecēt upīte, jupis aiz dusmām caur zemi izlīda, bet upīti 
cilvēki nosauca par Varu (Variumi).

MuZEji
ZIRGA MUZEJS
Ņūroni, Anīkšču rajons, tālr. +370 381 51722, +370 623 70629, 
arkliomuziejus@gmail.com, www.arkliomuziejus.lt, 
GPS: 55.573441, 25.086087 (WGS)
Zirga muzejs – šeit apskatāmi ne tikai zirgu laikmeta zemes darbu un transporta 
līdzekļi, bet arī unikālas filatēlijas, kokgriezumu kolekcijas, kara lietu ekspozīcija. 
Muzeja apmeklētāji tiek iepazīstināti ar dažādiem amatiem, tur darbojas audēja, 
keramiķe un maizes cepēja, kalējs, juvelieris, koktēlnieks. Muzeja teritorijā var 
doties izjādē ar zirgu, izbraukt ratos vai kamanās, pašūpoties šūpolēs. 
DARBA LAIKS: maijs, septembris: I-V 8:00-17:00, VI-VII 9:00-18:00, junijs-au-
gusts: I-V 9:00-18:00, VI-VII 10:00-19:00; oktobris, decembris-aprīlis: katru dienu 
8:00-17:00

ENĢEĻU MUZEJS / ANĪKŠČU MĀKSLAS CENTRS
Vilniaus iela 11, Anīkšči, tālr. +370 381 51447, +370 630 08100, 
angelumuziejus@gmail.com, www.amenucentras.lt, 
GPS: 55.524178, 25.102075 (WGS)
Savu sakrāto eņģeļu kolekciju muzejam uzdāvināja kultūras pārstāve Beatričė 
Kleizaitė - Vasaris. Viņas kolekcija sastāvēja no 109 eņģeļiem: glezniecība, grafi-
ka, Lietuvas tautas mākslas darbi, senā tautas māksla. 
Anīkšču sakrālās mākslas centrā glabājas un izstādīti ilgu laiku Anīkšču Sv. Ma-
teja baznīcas mācītāja monsinjora Alberta Talačkos tēlotājmākslas kolekcija un 
bibliotēka. Bibliotēkā - vairāk nekā 4000 vērtīgu grāmatu un 400 manuskriptu.
Sakrālās mākslas centrā un Eņģeļu muzejā notiek dažādi pasākumi un izglīto-
jošas aktivitātes.
DARBA LAIKS: maijs-junijs: I-VII 10:00-17:00, julijs-augusts: I-V 10:00-18:00, 
VI-VII 10:00-17:00, septembris-novembris: I-V 10:00-17:00, VI-VII 10:00-16:00, 
decembris-aprīlis: I-IV 10:00-17:00, V 10:00-16:00

GRĀMATU IZPLATĪTĀJU ĻUDVIKAS UN STAŅISLOVA DIDŽUĻU 
MEMORIĀLĀS LAUKU MĀJAS-MUZEJS
Griežionėlių ciems, Anīkšču rajons, tālr. +370 381 43901, 
info@baranauskas.lt, www.baranauskas.lt, GPS: 55.628891, 25.027681 (WGS)
Didžuļu lauku mājās dzīvoja rakstniece, pirmās lietuviešu pavārgrāmatas „Lie-
tuvas saimniece“  (1893. g.) autore Ļ. Didžuliene-Žmona (1856-1925) un biblio-
fils Staņislovs Didžulis (1850–1927). Lietuviešu rakstības aizlieguma laikā lauku 
mājas kalpoja kā iespieddarbu izplatīšanas centrs, ir saglabājusies aizliegtās 
literatūras paslēptuve.
DARBA LAIKS: III-VII 8:00-17:00 
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DZEJNIEKA UN BĪSKAPA ANTANA BARANAUSKA KLĒTIŅA 
A.Vienuolio iela 2, Anīkšči, tālr. +370 381 58015, +370 381 52922, 
info@baranauskas.lt, www.baranauskas.lt, GPS: 55.527093, 25.098087 (WGS)
A. Baranauska (1835-1902) klētiņa, celta 1826. g. – pirmais memoriālais muzejs Lie-
tuvā. Šeit 1858-1859 g. vasarās 24 gadus vecais dzejnieks A. Baranausks uzrakstīja 
himnu Lietuvas pagātnei – poēmu „Anīkšču sils“  („Anykščių šilelis“). Miteklī, kur 
radās pasaulē pazīstamākais lietuviešu literārais darbs, tagad tiek glabātas un eks-
ponētas autentiskas A.Baranauska un viņa ģimenes mēbeles, sadzīves priekšmeti, 
grāmatas.  
DARBA LAIKS: junijs-oktobris: I-V, VII 9:00-18:00, VI 9:00-19:00; novembris: katru 
dienu 9:00-17:00, decembris-marts: I-V 9:00-17:00, VI-VII 10:00-15:00; aprīlis-maijs: 
katru dienu 9:00-17:00

RAKSTNIEKA J. BILIūNO LAUKU MĀJA – MUZEJS
Ņūroni, Anīkšču rajons, tālr. +370 381 51722, info@baranauskas.lt, 
www.baranauskas.lt, GPS:55.570803, 25.093730 (WGS)
Rakstnieka Jono Biliūno (1879 - 1907) lauku māja-muzejs ir autentisks Lietuvas 
lirisko prozas radošais liecinieks. Šajā vidē, gribas domāt par to, kas rakstnieka J. 
Biliūno darbus ir padarījis īpašus un atšķirīgus, kuros viņš raksta par savu māju sil-
tumu, netaisnību un piedošanu, cietsirdību un žēlastību, gļēvumu un vājumu, ilgām 
pēc laimes. Muzejā ir eksponētas Biļūnu dzimtas lietas, rakstnieka grāmatas, foto-
grāfijas, tautas mākslinieku kokgriezumi pēc J.Biļūna stāstiem. 
DARBA LAIKS: junijs-augusts: katru dienu 10:00-18:00, maijs, septembris-oktobris: 
katru dienu 9:00-17:00, novembris-aprīlis II-VI 9:00-17:00

RAKSTNIEKA ANTANA VIENUOLIO -ŽUKAUSKO  
MEMORIĀLĀ MĀJA - MUZEJS
A.Vienuolio iela 2, Anīkšči, tālr. +370 381 58015, +370 381 52912, 
info@baranauskas.lt, www.baranauskas.lt, GPS: 55.527066, 25.09787 (WGS)
Slavenākā XX gs. pirmajā pusē anīkščieša rakstnieka Antano Žukausko-Vienuolio 
(1882-1957) piemiņas māja-muzejs. Tā bijusi mazpilsētas inteliģentu mājas, kas sa-
vija farmaceita pienākumus un rakstnieka aicinājumu, Anīkšču vēstures simtsgadi 
un tradīcijas Kaukāzā. Šeit glabājas rakstnieka autentiskā ikdienas dzīves un radošā 
telpa, dārzā – A. Vienuolio kaps.
DARBA LAIKS: junijs-oktobris: I-V, VII 9:00-18:00, VI 9:00-19:00; novembris: katru 
dienu 9:00-17:00; decembris-marts: I-V 9:00-17:00, VI-VII 10:00-15:00, aprīlis-maijs: 
katru dienu 9:00-17:00

BRONėS BUIVyDAITėS MEMORIĀLĀ MĀJA - MUZEJS
Vilniaus iela 21, Anīkšči, tālr. +370 381 58138, info@baranauskas.lt, 
www.baranauskas.lt, GPS: 55.523296, 25.100756 (WGS)
Anīkšču vecpilsētā, blakus baznīcai, dzejnieces, dramaturga, bērnu rakstnieces 
Bronės Buivydaitės - Tyrų Dukters (1895 - 1984) memoriālais muzejs glabā pirmās  
20.gs. lietuviešu liriskas dzīves un radošo garu. Sētā, starp rakstnieces piemiņlietām, 
jūtams viņas daiļrades darbu varoņu dzīves laiks, pie mājas izveidots skulptūru un 
ziedu dārzs.
DARBA LAIKS: maijs-septembris: katru dienu 10:00-18:00, 
oktobris-aprīlis: I-V 8:00-16:00

SVėDASU NOVADA (J.TUMO-VAIŽGANTO) MUZEJS
Kunigiškiai, Svėdasu sen., Anīkšču rajons, tālr. +370 682 33024, www.svedasai.lt, 
GPS:55.738322, 25.405133 (WGS)
Ēka celta pēc 1863.g. sacelšanās, bet XX gs. beigās tajā tika atvērts muzejs, kurā ir ierīkota 
pirmskara skolas klase. Kaut kad šajā skolā mācijas mākslinieks K.Sklėrius, rakstnieks 
J. Tumas-Vaižgantas.
Pēc iepriekšēja pieteikuma.

ŠAURSLIEŽU DZELZCEĻA MUZEJS 
Vilties iela 2, Anīkšči, tālr. +370 381 58015, +370 612 81067, info@baranauskas.lt, www.
siaurukomuziejus.lt, GPS: 55.532739, 25.108595 (WGS)
Simtgadīgajā Anīkšču dzelzceļa stacijas kompleksā izvietotajā Šaursliežu dzelzceļa 
muzejā tiek eksponēta „Škoda“ lokomotīve „Kukuška“, citi šaursliežu dzelzceļa ritošie 
sastāvi, dažādi sakaru un signalizācijas līdzekļi. Stacijā – uzgaidāmā zāle, starpkaru pe-
rioda Lietuvas stacijas priekšnieka kabinets. Ir iespējams izmēģināt darba kārtībā esošos 
eksponātus – rokas drezīnu un trīsriteni uz dzelzceļa sliedēm.
DARBA LAIKS: maijs-septembris: I-V 9:00-18:00, VI-VII 9:00-19:00; oktobris: I-V 9:00-
17:00, VI-VII 9:00-19:00; novembris-aprīlis: pēc iepriekšēja pieteikuma. 

ŠEIMĪNIŠĶĒĻU PILSKALNA VĒSTURISKAIS KOMPLEKS 
J.Biliūno iela 97A, Anīkšči, tālr. +370 381 58015, +370 610 00421, info@baranauskas.lt, 
www.baranauskas.lt, GPS: 55.545179, 25.139895 (WGS)
Šeimīnišķēļu pilskalna vēsturiskais komplekss liecina par vienīgo Lietuvas karali Mindau-
gu. Skatu torņa ekspozīcija iepazīstina ar bijušās Šeimīnišķēļu (Vorutas) pils – vienas no 
lielākajām koka pilīm Austrumeiropā – vēsturi, arheoloģiskajiem atradumiem, XIII–XIV gs. 
karavīra bruņojumu, pils iedzīvotāju sadzīves priekšmetiem, pils maketu. Pagalmā pie pils 
var izmēģināt šaušanu ar loku.
DARBA LAIKS: maijs-oktobris: I-V 10:00-18:00, VI-VII 10:00-19:00; novembris-aprīlis: pēc 
iepriekšēja pieteikuma izglītības programmas tālr. +370 610 00421

STANISLOVO PETRAŠKOS AKMENS PUTEKĻU GLEZNIECĪBAS IZSTĀDE 
Muziejaus iela 6a, Anīkšči, tālr.: +370 381 58015, +370 381 52912, info@baranauskas.lt, 
www.baranauskas.lt, GPS:55.527319, 25.097737 (WGS)
Muzeja izstāžu zālē atrodas tautas mākslinieka, anīkščieša Stanislovo Petraškos (1935-
2009) akmens gleznu izstāde. Unikāla, tikai šim māksliniekam raksturīga, akmens pu-
tekļu glezniecības metode, kurā anīkščietis ataino dzimtās ainavas un Lietuvas valsts 
simbous. Ainavu sižeti neaizmirstami atdzīvojas  amatnieka darbnīcā.
DARBA LAIKS: junijs-oktobris: I-V, VII 9:00-18:00, VI 9:00-19:00; novembris: katru dienu 
9:00-17:00, decembris-marts: I-V 9:00-17:00, VI-VII 10:00-15:00, aprīlis-maijs: katru dienu 
9:00-17:00
 
 

VAi ZiNāt, kA... 
XX gadsimta pirmajā pusē galvenais transportlīdzeklis 
Aukštaitijā bija šaursliežu vilciens, kas pārvadāja gan 
pasažierus, gan kravas.

APSKATES VIETAS
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BrĪVAIs 
lAIKs
Pavadiet Anīkščos kaut 
vienu dienu ar tuvākajiem 
cilvēkiem – un smaids ilgi 
pavadīs atmiņas!

VAi ZiNāt, kA...
Anīkščos ir 14,4 km gara 
nepārtraukta veselības 
trase – kājāmgājēju, 
velosipēdu ceļš, kas 
stiepjas cauri visai Anīkšču 
pilsētai, starp Zirga muzeju 
un gaisa taku, kas stiepjas 
gar kreiso šventojas upes 
krastu.
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ANĪKŠČU KARTODROMS
1 km no Anīkščiem, ceļš Nr. 120 Anīkšči – Ukmerge, A.Vienuolio iela 38, Anīkšči, 
tālr. +370 687 81480, tsk@motorsportas.lt, www.motorsportas.lt, 
GPS: 55.518811, 25.069373 (WGS)
Anīkšču tehniskā sporta klubs ,,Motorsportas“ piedāvā izbraukt ar vienīgajiem Lietuvā 
spēcīgākajiem izklaides kartingiem. Piedāvājam lielisku iespēju organizēt uzņēmu-
ma darbiniekiem izbraukumus ar kartingiem profesionālā trasē, rīkot savstarpējās 
sacensības. Kartodromā ir ierīkota datorizēta laika mērīšanas sistēma. Kartodromā ir 
ierīkoti trīs trases varianti: izklaides trases garums - 850 m, sporta trases garums - 1050 
m un bērnu trases garums 300 m. Tāpat arī aicinām izbaudīt braucienu ar vienīgajiem Lie-
tuvā mini bagijiem – bokartiem. Tie ir daudz lielāki par kartingiem. Tā Jums un Jūsu drau-
giem ir iespēja aizbēgt no ikdienas, izbaudīt ekstrēmas izjūtas gan ziemā, gan vasarā. 
DARBA LAIKS: maijs-septembris 10:00-19:00, oktobris-aprīlis 11:00-16:00. Darba laiks 
var tikt saskaņots individuāli.

ANĪKSTIEŠU ūDENS IZPRIECAS
Nevėžos ezers, Anīkšču rajons., tālr. +370 659 94493, +370 615 52250, 
vandensslides@gmail.com, www.vandensslides.lt, 
GPS: 55.551033, 25.029719 (WGS)
Iemācīsim braukt ar ūdensslēpēm un ūdensdēli (veikbordu), savukārt, šos sporta vei-
dus jau iecienījušajiem piedāvāsim izmēģināt figurālās slēpes. Ekstrēmu izjūtu cienītājus 
iesēdināsim ūdens riepās. Lēcieni pār viļņiem un centrbēdzes spēka izjūtas, izdarot spējus 
pagriezienus, garantēs maksimālo adrenalīna devu. Uzņēmumu kolektīviem, vecmeitu/
vecpuišu vakariem un privātām ballītēm piedāvājam ne tikai ūdens izpriecas, bet varam 
nodrošināt arī ēdināšanas, izmitināšanas pakalpojumus. Viss ir atkarīgs no Jūsu vēlmēm! 

PIEDZĪVOJUMU PARKS „DAINUVOS NUOTyKIŲ SLėNIS“ 
Dainuvos slēnis, Vilniaus iela 80 B, Anīkšči, tālr. +370 693 35060, 
rezervacija@nuotykiuslenis.lt, info@nuotykiuslenis.lt, www.nuotykiuslenis.lt, 
GPS: 55.51408, 25.08308 (WGS)
Vieglas un sarežģīts kāpšanas trtases no koka uz koku. 6 dažādasv sarežģītības trases 
līdz pat 13 m augstumam, lai katrs apmeklētājs varētu izvēlēties maršrutu atbilstoši sa-
vai fiziskajai sagatavotībai. Patīkamu prieku rada izmēģināt  atrakciju „Skrydį per Šventą-
ją“, kura kopējais garums ir vairāk nekā 300 m. Ir ierīkota „Mažylių trasa“, kura paredzēta 
6-11 gadus veciem bērniem. Pieejams profesionāls alpīnisma aprīkojums un apmācības 
kvalificētu instruktoru pavadībā.
DARBA LAIKS: katru dienu 10:00-19:00

BRAUCIENS AR VILCIENU PA ŠAURSLIEŽU DZELZCEĻU
Vilties iela 2, Anīkšči, tālr. +370 613 93844, +370 663 6537, 
anyksciai@siaurukas.eu, www.siaurukas.eu, GPS: 55.532716, 25.108468 (WGS)
Šaursliežu dzelzceļš - viens no lielākajiem un visvērtīgākajiem kultūras mantojuma 
objektiem Lietuvā. No maija līdz oktobrim šaursliežu dzelzceļa muzejā Jums būs iespēja 
pabraukāt ar mantojumā palikušo tehniku, brīvdienās tiek organizēti braucieni uz Troškū-
niem un pie Rubiķu ezera. Organizē izglītojošus ceļojumus grupām, kuru laikā iepazīsies 
ar B.Karazijos vīna darīšanas vēsturi un Justina ezera leģendu, Anīkšču upītes nogāzēm. 
ŠAURSLIEDIS IZBRAUC: maijs - oktobris, VI-VII 11:00
BIĻEŠU REZERVĀCIJA no trešd. līdz sv.  9:00-18:00

VECĀS STACIJAS STĀSTI 
XIX gs.b. – XX gs. s. celtajā Anīkšču dzelzceļa stacijas otrajā stāvā, 
restaurētajā stacijas priekšnieka dzīvoklī apmeklētājus gaida edu-
katīva programma – vecās stacijas stāsti par „Simtgadīgo šaursliežu 
vilcienu“, „Sakrālo mākslu šaursliežu dzelzceļa malā“, „Anīkšču mi-
toloģiskajiem akmeņiem“ u.c. 
CENA – bezmaksas.
DARBA LAIKS: katru dienu maijs-oktobris 10:00-17:00, novembris-
aprīlis: pēc iepriekšēja pieteikuma.  
Vispārīga informācija: tālr.: +370 610 36085, www.siaurukas.
eu 
Rezervācija: tālr.: +370 613 93844, +370 663 65377

JĀŠANAS KLUBS „ORIGONAS“
Ņūroni, Anīkšču rajons, tālr.: +370 686 35255, klubas.origonas@
gmail.com, www.jodinek.lt,
GPS:55.572922, 25.08782 (WGS)
Izjādes ar zirgiem pa Ņūronu gleznaino apkārtni un meža takām, ku-
ras ved gar Šventājas upes krastiem. Apmeklējums pēc iepriekšēja 
pieteikuma.

LABIRINTU PARKS
Skapišķu ciems, Anīkšču rajons, 3 km no Anīkščiem, braucot Puntu-
ka akmens virzienā, tālr.: +370 652 19991, info@labirintu-parkas.lt, 
www.labirintu-parkas.lt, GPS: 55.480425, 25.07955 (WGS)
Tā ir lieliska izklaide visām vecuma grupām. Šeit varēsiet izmēģināt 
savu laimi un orientēšanās prasmes. Labirintu parku veido trīs 
dažādi  kārklu labirinti un kukurūzu labirints. 
Ir pieejama bufete, batuts, skatu laukums kokā, bērnu rotaļlaukums, 
ūdens bumbu, šautuvi.
DARBA LAIKS: labirintu parks darba gan ziemā, gan vasarā. 

„COSMOS“ PUTNU TAKA 
J. Biļūna iela 53, Anīkškšči, tālr. +370 623 17188, info@pauksciuta-
kas.eu, www.pauksciutakas.eu, GPS: 55.529037, 25.119649 (WGS)
Tā ir unikāla vieta – vienīgā Baltijā, kur var doties kosmosā, uz mir-
kli apstāties uz galaktikas malas un vērot miljoniem zvaigžņu. Ar 
spoguļu, gaismu un mūzikas palīdzību tiek radīta bezgalīgas telpas 
ilūzija, kurā aicinām doties arī Jūs.
Sesijas ilgums līdz 4 min., kopā var  nākt 7 cilvēki.

Brīvais laiks
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IZKLAIDES UN SPORTA CENTRS „KALITA“
Kalno iela 25, Anīkšči, tālr. +370 381 78144, 
info@kalitoskalnas.lt, www.kalitoskalnas.lt, GPS: 55.525853, 25.125343 (WGS)
Anīkšču pilsētas austrumu nomalē, kur saplūst Šventojas un Anīkštas upes, ir grū-
ti nepamanīt augstu pauguru - Kalitas kalnu. Senāk, pēc rakstnieka Antana Vienoļa 
vārdiem, šeit bija bajāram Nīkštim piederošā muiža. Mūsdienās šis Anīkšču tūrisma 
objekts ir kļuvis par aktīvās atpūtas cienītāju īpaši apmeklētu vietu – ceļotājiem ne-
vajadzētu mest līkumu tādam iespaidīgam, dabā iekārtotam izklaides parkam. Nav 
svarīgi, vai Aukštaitiju apmeklēt sataisījāties ziemā vai vasarā – šeit vienmēr atra-
dīsiet, kā saturīgi pavadīt brīvo laiku.  

ZIRGU AUDZĒTAVA „MIKADORAS“
Žiburio iela. 18, Kebloņi, Anīkšču raj., tel. +370 601 88438, imbrasasdonatas@gmail.com, 
GPS: 55.514243, 25.159921(WGS)
Zirgu audzētava „Mikadoras”, kas atrodas blakus Anīkšču pilsētai, piedāvā Anīkščus at-
klāt seglos! Organizējam privātas jāšanas nodarbības un izjādes ar zirgiem pa skaistākajām 
Anīkšču pilsētas apkārtnes vietām, apmeklējot Laimes uguni, Ludišķu pilskalnu vai Žažumbra 
ozolu. Vasarā Jūs gaida vislīksmākā peldēšanās – ar zirgiem! Bērni būs mūsu ponija – Čempio-
na – apburti! Varam noorganizēt dzimšanas dienas svinības, vecmeitu ballīti, vecpuišu ballīti vai 
kolektīva ballīti. Zirgus varam nogādāt Jums vēlamajā vietā.

AUTOVILCIENS
Tālr. +370 381 59177 ; antic@zebra.lt ; www.infoanyksciai.lt
Jaunais izklaide! 
Braukšanas virzieni:
• Dainuvos ieleja (Vilniaus ielā 95.) - Koku vainagu taka
• Koku vainagu taka – Dainuvos ieleja (Vilniaus ielā 95.)
Regulārie lidojumi grafiki, tad sezonas mainās. Sekojiet līdzi informācijai.

JĀŠANAS KLUBS „VILARTAS“-  
BRĪVAIS LAIKS SEDLOS
Ņūroni, Anīkšču rajons, tālr.: +370 618 84810 (zirgaudzētava), 
+370 615 59120 (jāšanas treneris) , info@vilartas.lt, 
www.vilartas.lt, GPS:55.577175, 25.075694 (WGS)
Sporta klubs „Vilartas“  atrodas gleznainā vietā Ņūronu ciema apkaimē. Šeit jūs 
varat jāt pa jaukām meža takām gar upju ielejām. Jūs pavadīs pieredzējis tre-
neris, kurš parādīs un pamācot pastāstīs par skaistākajām  apkārtnes vietām. 
Apmeklējums pēc iepriekšēja pieteikuma. Iespējama karietes vai kamanu noma, 
fotosesijas ar zirgiem, ekskursijas un izglītojošas programmas. 

TEKU TAKU TIPIS
Tako iela. 2, Anīkšči, tālr. +370 603 16936, tekutakutipis@gmail.com, 
GPS:55.519189, 25.088829 (WGS)
Teku Taku – tas ir alternatīvā tūrisma, brīvā laika un ekoloģiskas domāšanas 
gids Anīkščos. Tā ir vieta, kas cilvēkus sapulcina lokā pie uguns. Tāda vide ļauj 
sajusties neikdienišķi, atcerēties to, kas ir patiess, tāpēc aicinām iegriezties un 
pavadīt laiku kopā.
Pilsētas viesiem piedāvājam tikai pie mums organizējamus īpašus sajūtu 
pārgājienus, izbraucienus ar velosipēdiem gida pavadībā, apmeklējot leģendām 
apvītas Anīkšču puses vietas. Tāpat uzmanību veltām pasākumu un ģimenes 
svētku organizēšanai, komunikācijai caur radošām darbībām. Rīkojam izglītojo-
šus pasākumus bērniem un pieaugušajiem: četru stihiju iepazīšanu, talismanu 
gatavošanu.

JAUNUMS 
TEMATISKĀS NODARBĪBAS VIRTUĀLAJĀ REALITĀTĒ ANĪKŠČU MĀKS-
LAS INKUBATORĀ – MĀKSLAS STUDIJĀ
J. Biliūno iela. 53, Anīkšči, tālr. +370 20190, + 370 614 48858
GPS: 55.529037, 25.119649 (WGS)
Ar virtuālās realitātes ierīces palīdzību apmeklējiet vietas, kurās neesat bijuši, 
ienirstiet neaizmirstamos piedzīvojumos, veidojiet mākslas instalācijas.
Apsolām – virtuālās realitātes nodarbību laikā uzņemsit pozitīvu enerģiju un 
adrenalīnu, aizmirsīsit visas raizes.

SPORTS UN IZKLAIDE „NyKŠČIO NAMAI“
Liudiškių iela 18, Anīkšči tālr.: +370 381 58520, +370 655 43379, info@nyksciona-
mai.lt, www.nykscionamai.lt, GPS: 55.520096, 25.114641 (WGS) 
Aktīvas atpūtas cienītājus gaida sporta zāle, trenažieru zāle, āra tenisa korti, 
basketbola laukums, nesen atvērts biljarda bārs ar spēļu istabu, kur var spēlēt 
galda tenisu, galda futbolu, mest šautriņas.  Pēc saspringtas dienas relaksēties 
palīdzēs mūsu masieris un, protams, sauna.

VASARAS KAMANIŅU ATRAKCIJA
Vasaras kamaniņu nobraucienu trase–tā ir vienīgā tāda veida izklaide 
mūsu valstī. Turpat 500 metrus garā trase ar jautrajiem kalniņiem sniegs 
Jums pozitīvas emocijas un neaizmirstamus iespaidus. Svarīgākais, ka 
ar vasaras kamaniņām līksmi izbraukt var gan vasarā, gan ziemā. Pies-
prādzējiet drošības jostu un noķeriet vēju, joņojot no Kalitas kalna!  

KALNU SLĒPOŠANAS CENTRS
Gada aukstajā laikā Kalitas kalns tiek pielāgots kalnu slēpošanai. Ziemā 
šeit tiek ierīkotas 4 trases, kuru garums svārstās no 200 līdz 400 me-
triem. Kalitas kalnā darbojas 5 pacēlāji (ar atsevišķu pacēlāju tiek celti 
tikai bērni un iesācēji)
Parkā strādājošie profesionālie instruktori. Slēpošanas trases tumšajā 
diennakts laikā ir labi apgaismotas. Sasildīties pie tējas tases vai atpūs-
ties var turpat ierīkotajā āra kafejnīcā vai slēpotāju ērtībām iekārtotajās 
apsildāmās telpās apmeklētāju centrā. 

KALITAS SALTO
Kalitas salto – adrenalīna devu garantējoša riteņa formas atrakcija, kurā 
sēžot ar draugu varēsiet līksmi paripināties pa Kalitas kalnu. Šī atrakcija 
paredzēta ekstrēmo izjūtu cienītājiem, kas nebaidās no kaut kā jauna. 
Kalitas salto ir pilnībā droša atrakcija. 
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SPA VILNIUS ANyKŠČIAI
Vilniaus iela 80, Anīkšči, tālr.: +370 313 53811, info@spa-vilnius.lt, www.spa-vilnius.lt, GPS: 
55.51076, 25.084826 (WGS)
SPA Vilnius ir pirmais mūsdienīgais veselības veicināšanas un ārstniecības SPA centrs Anīkš-
čos.  Veselības veicināšanas un ārstniecības SPA centrs atrodas Anīkšču sila un Šventojas upes 
tuvumā. SPA centrā Jūs gaidīs minerālūdens baseins, pirtis, baseins mazajiem SPA viesiem, 
ārstniecisko un veselības procedūru kompleksi, sāls istaba, restorāns ar āra terasi, bērnu ro-
taļistaba, kā arī moderni aprīkota konferenču telpa. SPA centrā tiek veiktas ķermeņa un sejas 
SPA procedūras ar profesionālu, pasaulē atzītu un tikai augstākās klases SPA centros izman-
toto SPA kosmētiku ESPA. Ārstnieciskas un relaksējošas masāžas, kineziterapijas procedū-
ras, minerālūdens un masāžas vannas, zemūdens masāža, haloterapijas procedūras, dubļu 
aplikācijas un citas patīkamas ārstnieciskās un veselību veicinošās procedūras. Ārstnieciskais 
minerālūdens, dubļi un priežu mežs – dabiskie ārstniecības un veselības veicināšanas faktori. 
 
ŠAUŠANAS CENTRS „ZALA ARMS“
Džugu ciems, Anīkšču rajons, ceļš Utena-Ukmerge, blakus Staskūnišķo ciemam  tālr.: +370 657 
15 155, saudykla@zalaarms.lt, www.zalaarms.lt , GPS: 55.383666, 25.048055 (WGS)
„Zala Arms” šaušanas centrs atrodas ērtā vietā, neparastas dabas ielenkumā. Piedāvājam pār-
baudīt acs trāpīgumu un rokas stingrību. Šaušana uz lidojošiem mērķiem (šķīvīšiem), „bēgo-
šas meža cūkas“ sacensība, šaušana ar īstiem medību, sporta un kaujas ieročiem uz dažādiem 
kustībā esošiem un stacionāriem mērķiem. Šautuvē vieta atradīsies arī mazajiem šāvējiem, 
viņiem ir ierīkots atsevišķs laukums, kur ar instruktora vai vecāku palīdzību var izmēģināt sa-
vus spēkus, šaujot ar pneimatiskajiem ieročiem.
 
ūDENS UN MINI SPA IZPRIECAS BASEINĀ „BANGENIS“
Ažupiečių iela 1A Anīkšči tālr.: +370 381 59431, + 370 620 83544, bangenis@res.lt, oaze.vadybi-
ninkas@res.lt, www.sveikatosoaze.lt GPS:55.52187, 25.084442 (WGS)
Anīkšči lepojas ar renovētu 25 m garuma baseinu. Atjaunotais baseins saviem apmeklētājiem 
piedāvā daudz dažādus pakalpojumus, kas sadalīti divās zonās: baseina zona un SPA zona. 
Baseina zonā var peldēt baseinā, izbaudīt ūdens procedūras, relaksēties infrasarkano staru vai 
tvaika - sāls pirtī. SPA zonā Jūs gaidīs īsta krievu pirts, kurā varēsiet nopērties ar pirtsslotu, 
turku un japāņu pirtis. Baseinā var pasūtīt edukatīvas pirts programmas, profesionālu masāžu, 
bērnu dzimšanas dienas svētkus.
 
WAKEBOARDING (VEIKBORDS)
Pagojes ūdens krātuve, blakus 121 ceļam Anīkšči - Troškūnai – Paņevēža, 
tālr.: +37062415266, +37062286167, Traukosslenis@gmail.com, www.wakepond.lt, 
GPS: 55.551033, 25.029719 (WGS)
Tas ir lielisks sporta un izklaides apvienojums. Retais, kurš kaut reizi ir izbaudījis šo sporta vei-
du, saglabā vienaldzību pret to, bet, lai iemācītos nostāties uz dēļa un slīdēt, visbiežāk pietiek 
ar pirmajām 20 minūtēm. Slīdēt ar ūdensdēli ir daudz vieglāk kā slēpot ar sniegadēli vai burāt. 
Veikbords apvieno sniegadēļa, vējdēļa un ūdensslēpju sportu elementus. Wakeboarding  (wake 
– viļņošana,  board – dēlis) –  viens no ūdens sporta veidiem, kas visaktīvāk attīstās un kura 
būtība – slīdēšana (wakeboard)  ar ūdensdēli pa ūdens virsmu, velkot tauvā vai ar kuteri.  Vei-
kbords nav tikai slīdēšana pa ūdens virsmu, bet arī dažādu triku izpildīšana uz ūdens virsmas, 
gaisā vai tramplīna. Palutiniet sevi ar šī sporta veida piedāvātajām izjūtām un, aizmirstot savas 
rūpes, ienirstiet iespaidīgās ūdens izpriecās!

 „JOSTA“ – VIETA JūSU ĢIMENEI
Pajostiņa iela 2B, Pajostiņa ciems, Anīkšču rajons, 
tālr.: +370 620 22111, ieva@modernigamta.lt www.modernigamta.lt 
GPS: 55.569613, 24.957650 (WGS)

VELOSIPĒDU NOMA 
 A tālr.: +370 607 85080  

dviraciai@res.lt,  
www.dviraciunuoma.eu,  
Marius Šimėnas

 A tālr.:  +370 693 35060,  
info@nuotykiuslenis.lt,  
Deividas Dilys

SMAILĪTES
 A Birutė Lukoševičienė  

tālr.: +370 614 76 538.
 A Daiva Širvinskienė  

tālr.: +370 618 08853. 
 A Romas Antanaitis tālr.:  

+370 686 86312,+370 616 13872. 
 A Romas Savickas tālr.: +370 612 93029. 
 A www.dvyniubaidares.lt  

Šarūnas Perevičius  
tālr.:  +370 620 61 306

 A www.sventupiobaidares.lt Jovita 
Žvirblienė tālr.:  +370 610 47825. 

 A Regina Gurklienė tālr.:   
+370 686 59142, +370 611 43899. 

PEINTBOLS 
 A Anīkščos tālr.:  +370 652 13888.  

www.poilsisanyksciuose.lt 

PIEPūŠAMĀS PLOSTU NOMA 
 A www.plaustai.eu,  

+370 659 92121

MOBILO BAĻĻA 
 A +370 678 36643

SEGWAy NOMA 
 A kirvela.darius@gmail.com 

;+37067007517

PIE RUBIĶŲ EZERA
 A Laivas, ūdens velosipēdi, katamarāns, 

plosts. Mačioņų ciems, Skiemoņų 
kopiena. Donatas Krikštaponis tālr.: 
+370 687 48 458. 

 A Laivas, Ūdens velosipēdi, jahtas, 
plosti (pie Rubikių ezera).Rimtautas 
Kukarevičius tālr.:  +370 686 29344.
Aniūnų ciems, Skiemonių sen. 

 A Laivas, ūdens velosipēdi, smailītes, 
zvejas piederumu noma. Vasilijus 
Jakovlevas tālr.:  +370 659 88 610.

PIE ŠVENTĀJAS UPES
 A Smailītes, laivas, kvadracikli. 

Egidijus Matelis tālr.: +370 616 30 896. 
Kuprių ciems, Debeikių sen. 
www.untupiai.lt 

 A Smailītes, divriteņi, peintbols. Gitana 
Mileikaitė tālr.: +370 605 20 110. 
Pūstinkos ciems, Debeikių sen. 
www.sodybageras.lt 

 A Smailītes, ūdens pārgājieni.Inga 
Kilčiauskienė tālr.:  +370 614 84134. 
Šventupio ciems, Debeikių sen.  
www.zaliojistotele.lt,  
www.upesubaidare.lt 

 A Organizē , Smailītes un kanoe, 
peintbols un ir šaušana ar loku. Marijus 
Rindzevičius tālr.:  +370 659 05057. 
Mikierių ciems, Andrioniškio sen. 
www.slenis.com 

 A Smailītes.Petras Bražiūnas  
tālr.:  +370 614 37 157.Mickūnų ciems, 
Debeikių sen. 

 A Smailītes, velosipēdi, kvadracikli, 
šaušana mērķī, teniss, basketbols, 
pludmales tīkls. Lina Sabaliauskienė 
tālr.:  +370 698 43 708. Ragaišių ciems, 
Debeikių sen. www.tarpliepu.lt 

tūriSMA iNVENtārA NoMA 
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 A Smailītes. Rita Šimkienė tālr.: +370 670 53465. 
Paandrioniškio ciems, Andrioniškio sen.  
www.pusutakas.lt 

 A Smailītes. Vida Grikėnienė tālr.:  +370 616 44341, 
+370  381 57266. Mikierių ciems.,  
Andrioniškio sen. 

 A Pārbraucieni ar plostu. Ričardas Vasiliauskas 
tālr.: +370 613 73630. Paandrioniškio ciems, 
Andrioniškio sen. 

PIE VIRINTOS UPES.
 A Smailītes un kemperu noma. Rimas Kisielius 

tālr.:  +370 676 35010.www.baidaresvirinta.lt 

PIE SUOSAS EZERA.
 A Laivas, burāšanas dēļi, velosipēdi, smailītes, 

pārgājieni pa Šimonių mežu. Rimas Zabulionis 
tālr.: +370 689 88465. Varneliškiovs., Viešintų 
sen. www.blogas.lt/varneliskis 

kEMPiNgi, AtPūtAS ViEtAS 
uN Citi oBjEkti
DANIELyNAS MIKIERIŲ MEŽNIECĪBA. Danieliai, 
lauku aitu mufloni, ragaini plankumainie brieži, 
mežacūkas un bērnu mīļākā cūka Henriks.

ŠVENTOJAS UPES KREISĀ KRASTA IZZINOŠĀ 
TAKA.  Šventojas upe, kas tek cauri Anīkščiem, 
ir kā šīs pilsētas dvēsele. Gar krastmalu ierīkotā 
izzinošā taka harmoniski iekļaujas esošajā kultūras 
izzinošajā infrastruktūrā, apvienojot dažādus 
kultūras un tūrisma objektus vienā maršrutā. 
Krastmala ir pielāgota gan aktīvai, gan pasīvai 
atpūtai. Ceļojot pa izzinošo taku, apmeklētājiem ir 
iespēja novērtēt krastmalas ainavas, izjust pilsētas 
elpu, pavadīt laiku skaisti iekārtotās atpūtas vietās.  

ANĪKŠČU PILSĒTAS KEMPINGS  
„PO ŽVAIGŽDėM“
Tako iela 2, Anīkšči, tālr.: +37062515736, 
pramogugrupe@gmail.com, GPS: 55.518938, 
25.088949 (WGS)
Kempingā „Po žvaigždėm“ varēsiet apmesties ar 
kemperiem un teltīm, pielāgots riteņbraucējiem, 
laba smailīšu apstāšanās vieta. Bāze ir ierīkota 
pavisam tuvu Šventojas upes līkumam, tepat ir 

 A Kempings „Dienionių“  
GPS: 55.663355, 25.261693 (WGS).  
Šimoniu mežā pie Dienionių ezera esošajā 
kempingā aprīkotas lapenes ar meža mēbelēm, 
trepes uz ezeru,  smilšukasti bērniem, volejbola 
laukumu, ugunskura vietas utt.

 A Kempings „Priegodo 1“.  
GPS: 55.682535, 25.277878 (WGS).  
Šimonu mežā, pie Priegoda ezera, kempingā 
atrodas lapenes ar mebelēm un ugunskura 
vietas, laivu piestātne. Norādes meža taciņām.

 A Kempings „Tiltas“ Sventājas ainavas liegums 
GPS: 55.659176, 25.179198 (WGS)

 A Kempings „Vaitlunkis“  
Sventājas ainavas liegums  
GPS: 55.66025, 25.193443 (WGS).

ANīkšču  NoVAdA PArkA 
tEritorijā ESošāS AtPūtAS 
ViEtAS uN kEMPiNgi  
www.ANYkSCiuPArkAS.lt
PIE SVENTĀJAS UPES

 A Paandrionišķu kempings  
GPS: 55.594808, 25.051101 (WGS)

 A Latavos kempings  
GPS: 55.578703, 25.045607 (WGS)

 A Atpūtas vieta „Prie Barboros“ 
GPS:55.575507, 25.052858 (WGS) 

 A Kempings „8 kilometras“ 
GPS: 55.567726, 25.057254 (WGS)

 A Kempings „Prie ąžuolo“ 
GPS: 55.562402, 25.064672 (WGS)

 A Šeimyniškėlių poilsiavietė  
GPS: 55.543599, 25.124577 (WGS) 

 A Dainuvos ieleja  
GPS: 55.514203, 25.081106 (WGS)

 A Kempings „3 km“ 
GPS: 55.497939, 25.067115 (WGS)  
Viens no lielākajiem kempingiem Anīkšču 
novadā, kurš atrodas 3 km no Anīkščiem. Līdz 
tam var nokļūt ejot, braucot ar velosipēdu vai 
ūdens transportu pa Sventājas upi. 3 lapenes, 
WC, 3 ugunskura vietas, soliņi, informācijas 
stendi, ūdens transporta apstāšanās vieta, 
pludmale.

* Informācija ņemta no Anīkšču  virsmežniecības  www.amu.lt

gājēju-riteņbraucēju celiņš, blakus ir kāpelēšanas 
parks un Dainuvas ieleja. Brīnišķīga vieta dabā 
aktīvai un pasīvai atpūtai. Aicinām organizēt 
uzņēmumu ballītes, dažādus svētkus. 

***
 A Atpūtas vieta „Miško takas“  

Troškūnų mežniecība  
GPS: 55.571408, 24.87219 (WGS).  
Ērti pieiet takām un izbraucams meža ceļš.

 A Atpūtas vieta „Paežerė“ 
GPS: 55.557141, 24.933018 (WGS), vietējie 
iedzīvotāji sauc par „Pajezercais“. Meža 
mēbeles, lapene, ugunskura vieta. 

 A Atpūtas vieta „Baltupis“  
Sventājas ainavas liegums  
GPS: 55.659972, 25.200037 (WGS).

 A Atpūtas vieta „Dagia“  
pie Sventājas, netālu no Kavarsko  
GPS: 55.363123, 24.898578 (WGS). 
Ūdens tūristi to atrod nopeldot no Kavarskas 
dambja pa upi aptuveni 9 km, Sventājas labajā 
krastā. Ūdenī tūristiem nav ērtas piekļuves 
krastam. Sauszemes ceļotājiem pa ceļu Kauņa - 
Daugavpils meža ceļiem jābrauc apmēram 3 km 
līdz nobriedušam priežu mežam pie Sventājas.

 A Atpūtas vieta „Medžiotojų“  
Šimonių meža nomalē  
GPS: 55.683430, 25.298441 (WGS) lapenes. 
Atpūtas vieta atrodas mežā, grants ceļa labajā 
pusē braucot no ceļa Kupiškis – Utena. 

 A Atpūtas vieta „Prie girininkijos“  
Sventājas ainavas liegums  
GPS: 55.66091, 25.174372 (WGS)

 A Atpūtas vieta „Prie skardžio“  
Sventājas ainavas liegums  
GPS: 55.662715, 25.196672 (WGS)

 A Atpūtas vieta „Priegodo2“ Šimoņu 
mežniecībā, rietumu Priegodo ezera piekrastē 
GPS: 55.682535, 25.277878 (WGS).

 A Atpūtas vieta „Pušynėlis“ Sventājas ainavas 
liegums GPS: 55.66327, 25.181045 (WGS)

 A Atpūtas vieta „Sala“  
Sventājas ainavas liegums  
GPS: 55.642479, 25.172686 (WGS)

 A Atpūtas vieta „Skaistis“ Atpūtas vieta ar 
novērošanas laukumu  pie Skaisčiu ezera.  
GPS: 55.685012, 25.207833 (WGS).  
Bruģēti celiņi līdz ezeram un tualetei, tie 
pielāgoti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 A Kempings „Prie Puntuko“,  
atpūtas vieta „Prie Puntuko“ 
GPS: 55.483553, 25.059485 (WGS)

 A Peslių kempings  
GPS: 55.475698, 25.026751 (WGS)

 A Šaltinio kempings  
GPS: 55.466138, 25.008633 (WGS)

 A Vilkatėnų kempings  
GPS: 55.438091, 24.981213 (WGS)

PIE RUBIĶU EZERA
 A Kriokšlio atpūtas vieta  

GPS: 55.510991, 25.304083 (WGS)
 A Mačionių (I) atpūtas vieta  

GPS: 55.491226, 25.303378 (WGS)
 A Mačionių (II) atpūtas vieta  

GPS: 55.484922, 25.307335 (WGS)
 A Tilto atpūtas vieta  

GPS: 55.484889, 25.288068 (WGS)
 A Dusyno atpūtas vieta  

GPS: 55.486023, 25.26822 (WGS)
 A Klykūnų atpūtas vieta  

GPS: 55.486325, 25.259647 (WGS)

PIE NEVEŽO EZERA
 A Nevežo ezera pludmale: ceļš Anīkšči - Molėtai, 

pārbraucot pagriezienu Katleru virzienā turpināt 
braukt apmēram 1 km uz Pašilių, griezties pa 
labi uz grants ceļu.
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MUST SEE

kalna Everesta (8848 m) augstumā, savu iespaidīgāko 
sasniegumu aeronauti nosauca par Lietuvas Everestu. 
Rekords ir fiksēts Anīkšču rajona Troškūnu seņūnijas 
debesu jumā. Sasnieguma projekcijas vietā uz zemes 
pie ceļa Anīkšči – Paņevēža (ap 2 km aiz Jostininkiem) 
2008. g. novietots 20 tonnu smags granīta gabals, 
2013. g. tā augšpusē piestiprināts arhitekta prof. J. 
Anuškēviča veidots obelisks.

Miķieru atsegums 
GPS: 55.664136, 25.196062 (WGS)
Tā, iespējams, ir vistēlainākā 
Šventojas upes ielejas vieta, 
kas piesaista gan tūristus, 
gan atsegumu pētošus 
zinātniekus.

Miķieru tilts (Mikierių 
tiltas) 
GPS: 55.658772, 25.178967 
(Citādāk vēl saucams par Pērtiķu 
tiltu) – kājāmgājēju tilts pār Šventoju Miķieros, 
Anīkšču raj., kas savieno Miķierus un Inkūnus.

Izglītojošā taka medniekiem 
Miķieru mežniecība GPS: 55.659794, 25.165927 (WGS) 
Anīkšču virsmežniecībā ierīkota Lietuvā 
pirmā izglītojošā taka, kuras 
mērķis ir iepazīstināt 
medniekus un sabiedrību 
ar medīšanai un dzīvnieku 
aizsardzībai paredzētām 
iekārtām.

Šaursliežu vilciena 
stacijas 
Tagadējais un vienīgais 
darbojošais 68,4 km garais 
šaursliežu dzelzceļa posms Paņevēža-Rubiķi iet 
caur Paņevēžu, Pagoju, Anīkščiem, Žažumbri un 
Bičoņiem. Šaursliežu dzelzceļš kopā ar stacijām, ceļu 
būvēm ir vērtīgs vēstures un kultūras objekts.  
Staciju ēku kompleksiem ir urbāna un arhitektoniska 
vērtība.

taču tas 30 cm augstumā ir izžuvis. Tas ir rajona 
pašvaldības aizsargājams dabas mantojuma objekts. 
Koordinātas.

Kvarca smilšu karjers 
Anīkšču apkārtnē 
sastopama ģeoloģiskā 
bagātība – neogēna 
kvarca smiltis. Akciju 
sabiedrībai „Anykščių 
kvarcas” piederošais 
kvarca smilšu karjers 
Anīkšču piepilsētā vilina ne 
vienu vien ienācēju. Tiek organizētas ekskursijas – 
dabas iepazīšanas nodarbības, apmeklējot arī citus 
iespaidīgus Anīkšču puses objektus. Tālr. informācijai 
+370 38159177

Kurkļu koka sinagoga 
S. Nėries iela, Kurkļi GPS: 55.415960, 25.063916 
Viena no vērtīgākajām sinagogām, kas saglabājusies 
Anīkšču rajonā. Tā ir celta pēc celtniecības tehniķa 
Pāvila Jurēna (Povilas Jurėnas) 1935. gada projekta. 
Tā atrodas pie Dubeles upītes, 

būvēta no guļbaļķiem, 
kas stūros savienoti. 
Sinagoga ir neliela. 
Virs tās paceļas 
kāpņu telpas tornītis. 
Iekšējā plāna struktūra 
un interjers nav 
saglabājušies.

Lietuvas Everests Anīkščos 
Rukišķa ciems, pie ceļa 121 Anīkšči–Troškūni–
Paņevēža 
GPS: 55.639592, 24.733450 (WGS)
27.11.2006. aeronauts pilots Vītauts Samarins 
(Vytautas Samarinas) un ceļotājs alpīnists, 

fotomākslinieks Vlads Vitkausks (Vladas 
Vitkauskas) gaisa balonā pacēlās 10064 m 
augstumā un sasniedza absolūto Lietuvas 
augstuma rekordu (bija 7212 m). Tā kā galvenais 
lidojuma mērķis bija pacelties augstākā Zemes 

S. Daukanta iela 
GPS: 55.524403, 25.104309(WGS)
Anīkšču vecpilsēta 1972. gadā iekļauta urbāno 
pieminekļu sarakstos, pateicoties savdabīgai, 
unikālai pilsētas ainavai, harmoniskai dabas 
un cilvēku celtniecības darbu attiecībai, kā arī, 
pateicoties unikālam plānojumam, kas saglabājis 
garu vēsturisko pilsētas attīstību, un pateicoties 
iekštelpām, senajām celtnēm un savdabīgiem 
senās pilsētas fragmentiem, kas 
saglabājušies.

Skulptūra „Īkšķis”
Pilsētas parks 
GPS: 55.526401, 
25.105234 (WGS)
Kāpēc – „Īkšķis”? „Jo 

nekur nav tik labi un skaisti 
kā Anīkščos”, - tā teiktu 
zināmākais pagājušā gadsimta 
Anīkšču tēla veidotājs rakstnieks 
Antāns Žukausks-Vienolis 
(Antanas Žukauskas-Vienuolis). 
Redziet, tas daudzās vietās ir 
atpazīstams rokas simbols – uz 
augšu pacelts īkšķis liecina, ka šī 
vieta – vienkārši pievilcīga.

Žažumbra ozols 
GPS :55.52297, 25.16887(WGS) 

Tas ir rajona pašvaldības aizsargājams dabas 
mantojuma objekts. Anīkščos šis ozols saņem 
vislielāko uzmanību. Ne vienam vien cilvēkam, 
kurš ar šaursliežu vilcienu ceļojis no Anīkščiem līdz 

Rubiķiem, ir nācies izkāpt un pabūt 
pie Žažumbra ozola un blakus 

ierīkotajā atpūtas vietā. 
Kokam ir vairāk nekā 200 
gadu. Vienstumbra koka 
augstums ir 24 m, bet 
stumbra apkārtmērs 1,3 

m augstumā – 5,37 m.

Baranika soliņš 
S. Daukanto iela. 
GPS: 55.523993, 25.104588(WGS)
Rūdolfs Baraniks – pasaulē atzīts gleznotājs, literāts, 
publicists, pedagogs. Viņu uzskata par protesta 
mākslinieku un formālistu, kurš turpinājis abstraktās 
glezniecības tradīcijas, bet viņa gleznojumi 
raksturojami kā politiskais abstrakcionisms. Ar 
Anīkšču pilsētas biedrību iniciatīvu R. Baranika 
piemiņai Anīkšču vecpilsētā uzstādīts viņa vārdā 
nosaukts soliņš.

Bijusī sinagoga 
Sinagogos iela. GPS: 55.523900, 25.104848(WGS)
Sinagogu komplekss Anīkščos stāvēja pašā pilsētas 
centrā – tagadējā vecpilsētā, kas sastāv vien no 
dažām ieliņām. Sinagogas iela ved uz bijušo sinagogu 
pagalmu, kurā šodien atrodas tikai 
viena sinagoga ar ceptuves 
skursteni.

Daumantu atsegums 
Anīkšču r., netālu no 
Daumantu ciema 
GPS: 55.445971, 
24.984917 (WGS) 
Ierobežota piebraukšana, 
var nākties daļu ceļa iet kājām. 
Tas ir unikāls atsegums, kas atklāj 
3 ģeoloģiskās kārtas. Tā apakšējā daļā atsedzas 
Augšdevonas smilšakmens un neogēna perioda 
kvarca smilšu kārtas – svarīgākā Anīkšču rajona 
dzīļu bagātība. No aptuveni 300 metrus garās un 
27 metrus augstās stāvās Šventojas labā krasta 
nogāzes paveras iespaidīga dabas ainava.

Elmes sešstumbru ozols 
GPS: 55.570194, 25.152827(WGS)
Tas ir visiespaidīgākais Anīkšču 
reģiona parka ozols, kuram ir 
pat 6 stumbri. Koka augstums 
sasniedz 30 m, bet stumbra 
apkārtmērs – 7,31 m. Ozolam 
ir arī septītais stumbrs, 

 (Ne)redzētI      ANĪKŠČI

liEliSkA 
ViEtA uZ 

Foto
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IzGlĪtoJoŠās 
ProGrAmmAs
Если хочеться понять прошлое,  
познать древние ежедневные 
работы, надо самому все 
изпробувать.

ЗНАЕТЕ ЛИ Вы, 
что в раньше в литовской 
деревне в большинстве 
ткали мужчины.
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“AMATŲKALNELIS”
Inkūnu ciems, Anīkšču sen., Anīkšču rajons, tālr.: +370 698 71234, motiejukas@mo-
tiejukas.com, www.motiejukas.com GPS: 55.653626, 25.180723 (WGS)
Mēs aicinām jūs uz Simonu meža vidū stāvošo mājiņu, kur varēsiet iepazīties ar 
vecāko pasaules amatniecību - keramiku. Visi, kas vēlas tiks apmācīti izveidot 
bļodiņu, svilpi, krūzi vai podu. Darbi tiks izdedzināti āra krāsnī. Apmeklējums pēc 
iepriekšēja pieraksta.

„ANyKŠČIŲ VyNAS“ PRODUKCIJAS DEGUSTĀCIJA
Dariaus ir Girėno iela 8, Anīkšči, tālr.: +370 381 50313, +370 615 44270, degustaci-
ja@anvynas.lt, www.anvynas.lt, GPS: 55.524422, 25.108151 (WGS)
Vecākā Lietuvas vīna darītava „Anykščių vynas“ - šodien ir moderns uzņēmums, kurš 
no vietējām, dabīgām izejvielām gatavo upeņu, ķiršu un aroniju ogu vīnu « Voruta“. 
Vīna darītava piedāvātā programma «Vīna ceļš» („Vyno kelias“), kas ietver ekskursiju 
un kulinārā mantojuma vīna „Voruta“ degustāciju, kā arī citu produktu degustēšanu.  
Darba laiks: pēc iepriekšējas vienošanās, svētdien / pirmdien- nestrādā.

ANĪKŠČU PUSES VĪNA RAŽOŠANAS VĒSTURE UN DEGUSTĀCIJA
+370 616 39422, gintaras.kerbedis@gmail.com 
Plānojot izbraucienu uz Anīkščiem, veltiet stundu ANĪKŠČU PUSES VĪNA RA-
ŽOŠANAS VĒSTUREI UN VĪNA DEGUSTĀCIJAI. Programma: Anīkšču augļu vīnu 
darbnīcas vēstures prezentācija: personas, fakti, kuriozi notikumi, vīna apraksti un 
novērtējums. Vīna, kas ražots, turpinot senās tradīcijas, degustācija.
Ilgums 1 st. 20 min. Programmas vadītājs – Ģintars Ķerbedis.
Rīkojama grupām restorānā – viesnīcā „Nykščio namai”, Liudiškių iela. 18, Anīkšči; 
pludmales kafejnīcā „Žuvienės pašiūrė”, Šiaulių iela. 9, Rubiķi;
vai citā Jūsu izvēlētā vietā.

ANĪKŠČU NOVADA ĒDIENI
Ņūroni, Anīkšču rajons, tālr.: +370 682 13405, kavinepasagele@gmail.com, 
www.laimospasagele.lt, GPS:55.57362, 25.085448 (WGS)
Ņūronu ciemā (Zirgu muzeja teritorijā) atrodas kafejnīca „Pasagėlė“, tā aicina pa-
mieloties ar kartupeļu radziņiem, mājās ceptu maizi, kvasu, „Laimos“ kūku. Ēdieni 
tiek pagatavoti no vietējiem produktiem, pēc senajām tradīcijām. Blakus esošajā 
klētī, izglītojošā programa  piedāvā iepazinaties ar Anīkšču novada ēdienu vēstu-
ri. Jums tikai atliks izvēlēties, kādus  ēdienus vēlaties baudīt: kartupeļu, miltu vai 
gaļas. Programma tiek piedāvāta grupām no 20 cilvēkiem, tās ilgums ir 2 h. Ēdieni, 
pēc Jūsu izvēles, jāpiesaka iepriekš. Kafejnīca Darba laiks: pirm.-cet. un sv. 10:00-
22:00, piekt.-sest. 10:00-24:00 

„ARBATOS KELIAS ANyKŠČIUOSE“
Arbatinė ,,Arbatos magija“, Vilniaus iela. 22, TC ,,Norfa“ II stāvs,  Anīkšči, 
tālr.: +370 659 78361, ramusvanduo@gmail.com, www.ramunovaistazoles.lt, 
GPS: 55.522533, 25.098573 (WGS) Zālīšu tēju guru Ramūnas piedāvā izglītojošas 
programmas bērniem un pieaugušajiem par Anīkšču novadā augošajiem ārs-
tniecības augiem. Organizē zīļu kafijas, zāļu tēju degustācijas, mini seminārus par 
Anīkšču novada zāļu tējām un to ietekmi uz organismu, notiek tējas dzeršanas ce-
remonija dabā. Degustācijas pēc iepriekšēja pieraksta.

„PASAGėLėS” VĪNA PAGRABS
Niūronys, Anīkšču rajons, tel. +370 682 13405, 
kavinepasagele@gmail.com, www.laimospasagele.lt,
GPS:55.57362, 25.085448 (WGS)
„Voruta“ vīna degustācija. Aicinām piedalīties vīna pagrabā notiekošajās lie-
tuviešu Anīkšču pusē ražotā „Voruta“ vīna degustācijās, kuru laikā notiek 
cienāšana ar šeit pat gatavotām uzkodām un ēdienu. Pēc iepriekšējas vieno-
šanās var brīvi izvēlēties pie degustācijas pieskaņotos ēdienus. 
Pasaules valstu vīna degustācija. Degustācijas laikā tiek piedāvāts nogaršot 5 
dažāda veida vīnus.  Katras degustācijas sākumā viesus iepazīstina ar vīna de-
gustēšanas pamatiem, katru reizi, degustējot jaunu vīnu, īsumā pastāsta par šī 
vīna izcelsmi un īpašībām, kas to atšķir no citiem vīniem. Degustācijas laikā ir 
pārtraukumi, kas ir paredzēti brīvai viesu komunikācijai, muzikālajām pauzēm 
vai gastronomiskajai programmai. 

IZGLĪTOJOŠĀ KULTūRAS PROGRAMMA „ŠMILŠU DŽEZS“
Anīkšču raj. pašvaldība, Kavarska seņūnija, Gireles ciemats 12. 
Tālr.: +37061806006, info@uabkontora.lt, www.smeliodziazas.lt, 
GPS: 55.4333, 24.9167
Autentiskā, simtgadīgā mājā pazīstamā Lietuvas smilšu māksliniece Jurgita 
Minderīte Motiekaite (Jurgita Minderytė Motiekaitė) viesiem parādīs, kā tiek 
veidoti smilšu zīmējumi. Tā kā zīmēšanai ar smiltīm ir spēcīga atslābinoša, 
fantāziju un sajūtas rosinoša iedarbība, lauku sētas apmeklētājiem būs unikāla 
iespēja pašiem izmēģināt, kas īsti ir zīmēšana ar smiltīm. Izglītojošās program-
mas tiek pasūtītas iepriekš pa tālruni.  
Tiek pieņemtas gan bērnu, gan arī pieaugušo grupas. 

IZGLĪTOJOŠĀ PROGRAMMA „AVELė“
Antežeri, Skiemonių sen., Anīkšču rajons, tālr.: +370 682 48202, antezeris@
gmail.com, www.antour.lt/laisv/eduk, GPS: 55.45192, 25.175618 (WGS)
Izglītojošā  programma ir par to, kā lauksaimnieks savām vajadzībām kauj ai-
tas. Programmas izmaksas 400 Lt. (8 cilvēkiem, katram 50 Lt, naktsmītnes 
cenā nav iekļautas). Viesus sagaida plkst. 16:00. Saimnieks stāsta par aitu 
šķirnēm un to atšķirībām. Aicināt viesus uz aitas kaušanu. Nodīrā ādu, parāda, 
kā izvietoti iekšējie orgāni un gaļas struktūra. Viesi palīdz atdalīt gaļu no 
kauliem un sagriež gabalos šašlikam, kas tiek cepts nākamajā dienā. Apme-
klējums pēc iepriekšēja pieraksta.

IZGLĪTOJOŠA PROGRAMMA „ANĪKŠČU SILS: MEŽS CITĀDĀK” GAISA 
TAKAS KOMPLEKSĀ
GPS: 55.485095, 25.060364 (WGS) , +370 609 01597.
Zem kura koka stāvot, uzlabojas garastāvoklis? Kurš putns dzied ar asti? 
Kāpēc ozola zīles ir bruņotas? Kā priede panes ūdens trūkumu? No kāda koka 
tiek izgatavoti sērkociņi un kāpēc? Kāda zāle dziedina 99 slimības? Kādēļ gan-
drīz pusgadu Puntuks (Puntukas) bija paslēpts šķūnī? Cik daudz betona un 
metāla tika izmantots Gaisa takas celtniecībai?
Ceļojot pa Gaisa takas maršrutu ar gidu, saņemsit atbildes ne tikai uz šiem 
jautājumiem, bet arī uzzināsit daudz interesantu faktu par mežu, tā augu un 
dzīvnieku valsti, koku simboliku, dzirdēsit leģendas, iepazīsit Puntuku – dabas 
un kultūras pieminekli, leģendām apvītu akmeni. Paredzēta dažāda vecuma 
skolēniem un pieaugušajiem. Ilgums – līdz 1,5 st.

ЗНАЕТЕ ЛИ 
Вы, 
что в 1938 году 
на мировой 
выставке 
в Париже, 
Аникщяйское 
вино «Birutė», 
получило 
главный приз.

IZGLĪTOJOŠĀS PROGRAMMAS
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„LAUPĪTĀJU UZBRUKUMS“
Tālr.: +370 682 48202, anmenas10@gmail.com, www.ama.lt
Teatralizēta mūzikas programma. Laupītāji uzrodas negaidīti, izpilda teatrālu pro-
grammas daļu. Muzikālās programmas daļā spēlējam dzīvo mūziku, organizējam 
dejas, spēles. Ierodas Jūsu norādītajā vietā, tas var būt gan vilciens, gan lauku 
mājas. 

„DZEJAS VAKARS”
Tālr.: +370 682 48202, anmenas10@gmail.com, www.ama.lt
Romantisks vakars ar dzeju un dzīvo mūziku. Vakara gaitā skanēs bardu dziesmas, 
dzeju lasīs autors. Ierodas Jūsu norādītajā vietā.

iZglītojošAS ProgrAMMAS ANīkšču MākSlAS 
iNkuBAtorā – MākSlAS Studijā
J. Biliūno g. 53, Anīkšči, tālr. +370 20190, + 370 614 48858
GPS: 55.529037, 25.119649 (WGS)

DABĪGĀS KOSMĒTIKAS GATAVOŠANA.

SMARŽU TERAPIJA.
Ienirstot dabīgo smaržu pasaulē, radīsit jums patīkošu, īpašu aromātu, smaržas, 
kuru pamatā ir dabīgas eļļas. Nodarbības ilgums 1-1:30 st. Grupas lielums – ne 
mazāk par 6 personām.

LūPU BALZAMS.
Sakoncentrējot uzmanību uz dabīgiem, pašas dabas radītiem brīnumiem, tādiem kā 
bišu vasks, dažādas eļļas un sviestiņi, radošā procesa laikā no tiem pagatavosit lūpu 
balzamu. Grupas lielums – ne mazāk par 6 personām.

ZĪDA APGLEZNOŠANA
Iepazīstieties ar zīda apgleznošanu, sajūtiet zīda vieglumu un neatkārtojamu ra-
dīšanas burvību.
Zīda glezniņas – vitrāžas gleznošana.

LAKATIŅA APGLEZNOŠANA
Grupas lielums – ne mazāk par 5 personām.

KERAMIKA
Māla krūzes vēsture, masas sagatavošanas un mīcīšanas veidi, lipināšanas, virpo-
šanas un dekorēšanas tehnikas.
Virpošanas nodarbības notiek, izmantojot elektrisko virpošanas mašīnu. No-
darbības ilgums 2 st. Dalībnieku skaits – ne mazāk par 6 personām.

„STIKLA ALĶĪMIJA. ROTAS”
Iepazīsimies ar stikla mākslu, apspriedīsim jūsu radošās idejas, vēlmes un to īste-
nošanu. Izveidosit stikla rotu, auskarus, pogu vai saktu, piekariņu vai stikla amu-
letu, komponējot krāsainus stiklus, saskaņosit grafisku, ornamentālu zīmējumu. 

Darbi tiks dedzināti speciālā stikla krāsnī.
Ilgums: 2 st. Cilvēku skaits: 10-15 personas.

VILNAS VELŠANA
Iepazīsities ar vilnas velšanas īpatnībām, velšanas pamatiem. Ar savām 
rokām savelsit unikālu rotu vai siltas, patīkamas čības.

ROTAS VELŠANA
Ilgums 2 st. Dalībnieku skaits: 10-15.

ČĪBU VELŠANA
Ilgums 5 st. Dalībnieku skaits: 6-7.

PORCELĀNA APGLEZNOŠANA
Patīkamā, radošā vidē izmēģināsit porcelāna apgleznošanu. Unikāls mākslas 
darbs aizceļos kopā ar jums.
Ilgums 2 st. Dalībnieku skaits: 10-15 personas.

iZglītojošAS ProgrAMMAS  
ANīkšču MākSlAS CENtrA
Vilniaus iela 11, Anīkšči, tālr.: +370 381 51447, +370 630 08100 angelumuzie-
jus@gmail.com, www.amenucentras.lt , GPS: 55.524178, 25.102075 (WGS)

„EŅĢEĻU LOZES“ 
Eņģeļi – mistiskas būtnes, debesu bagātību un Dieva troņa sargi, mākslā 
tiek attēloti kā cilvēki ar spārniem. Eņģeļi parasti tiek zīmēti skaisti, spēcīgi 
un augstsirdīgi. Nodarbības laikā var uzzināt, kā eņģeļi iedalās pēc hierarhi-
jas, kādi ir to simboli un atribūtika, aizbildniecības jomas un nozīme attēlos. 
Praktiskajā daļā apmeklētāji, izmantojot dažādus palīglīdzekļus, zīmē, izga-
tavo eņģeļu figūriņas, veido oriģinālas pastkartes, grāmatzīmes. Nodarbības 
netradicionālajā Eņģeļu muzeja vidē veicina radošumu, māksliniecisko pa-
šizpausmi, attīsta precizitāti, koncentrēšanās spēju, ļauj sajust radīšanas 
prieku.

„VITRĀŽA“ 
Nodarbību laikā iepazīsieties ar Anīkšču Sv. apustuļa evaņģēlista Mateja 
baznīcas vitrāžām un to radīšanas principiem. Praktiskajā daļā radīsiet savu 
vitrāžu, izmantojot dažādas tehnikas.
Programmas pielāgojamas dažādu vecuma grupu skolēniem. Ilgums – 1,5 
st., nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.

„JĒZUS DZIMŠANAS AINIŅA“
Lai Ziemassvētku gaidīšana piepildās ar gaismu, ko izstaro JĒZUS DZIMŠA-
NAS AINIŅA, kuru savām rokām izgatavosit mūsu muzejā.

„MūSU SVĒTNĪCA“
Pa kāpnītēm kāpsit uz augstākās Lietuvas divtorņu baznīcas tornī esošo ap-
skates laukumiņu, apskatīsit Anīkšču panorāmu, uzzināsit baznīcas vēsturi 
un ilustrēsit savu albumu ar fotogrāfijām. Programma ir pielāgojama dažāda 
vecuma grupām, obligāta iepriekšēja reģistrācija.

IZGLĪTOJOŠĀS PROGRAMMAS



40 41

anykščiai an
yk

šč
ia

i 

„GLEZNIECĪBA UZ ūDENS“
Anīkšču kapliča – Pasaules anīkstiešu daiļrades centrs, Vilniaus iela 36, 
Anykščiai, tālr.: +370 381 54432, +370 686 47096, 
anyksciukoplycia@gmail.com 
Aicinām izmēģināt zīmēšanu uz ūdens (Ebru). Tā ir nodarbe, kas pa-
tīkami noskaņo, atbrīvo no visām apnicīgajām domām, ievada īstā 
meditācijā un, vislabākais, - tam nav nepieciešamas nekādas māksli-
nieciskās spējas. Neatkārtojamu zīmējumu var radīt dažās minūtēs un 
ņemt sev līdzi uz mājām! Gaidām visus, kas ar draugiem, kolēģiem vai 
ģimeni vēlas patīkamā vidē interesanti pavadīt laiku.
Apmeklējums pēc iepriekšējas vienošanās.

EdukAtīVāS ProgrAMMAS MuZEjoS  
www.BArANAuSkAS.lt,  
www.ArklioMuZiEjuS.lt 
„SVEČIUOSE PAS RAŠyTOJą“  
A. VIENUOLIO-ŽUKAUSKO MAJA-MUZIEJS
Programmas laikā, tiksiet iepazīstināti  ar rakstnieka Antano Vienuo-
lio personības dzīvi un darba posmiem. Apskatīsieties memoriālās 
istabas, uzzināsiet priekšmetu vēsturi. Turpinot A. Vienuolio laika 
tradīcijas, pie tējas tase mēs runāsimies par A.Vienuolio tuvākajiem 
cilvēkiem, par rakstnieka cilvēciskajām īpašībām, kas atklāj smagos 
kara un pēckara gadus, viņa bērnu likteņiem, veiksiet dažādus uzde-
vumus.
Ilgums - 1,5 h., tālr.: +370 381 52922, +370 682 12.276, grupām.

ĢIMENES NEDĒĻAS NOGALES PĒCPUSDIENAS 
„CIEMOS PIE RAKSTNIEKA“ A. VIENOĻA-ŽUKAUSKA 
MEMORIĀLAJĀS MĀJĀS-MUZEJĀ
Labi zināmās rakstnieka mājas atceras līdz pat šodienai. Vakara no-
krēslā pēc Mammītes pīrāgiem smaržojošās mājas tika pieskandinā-
tas ar dziesmām, sniedza patvērumu visiem, kas nokļuvuši nelaimē, 
ļāva noticēt, ka viss būs labi... Pēcpusdienā tuvāk iepazīsieties ar 
rakstnieka mājām, izdzirdēsiet rakstnieka bērnu Laimutes un Stasjuka 
dzīvesstāstus, atcerēsieties A.Vienoļa  darbu personāžus, pavadīsiet 
jauku pēcpusdienu pie tējas tases. 
Ilgums – 1,5 st., tālr.: +370 381 52912, +370 647 02561. 
Paredzēts ģimenēm.

„PO KLėTELėS STOGU“  A. BARANAUSKA KLĒTIŅĀ
Šeit parunāsim par klētiņu, tās priekšmetiem  un to vēsturi. Jūs 
uzzināsiet par A. Baranauska dažādo personību, kas izpaudās kā 
dzejnieks, mūziķis, matemātiķis, valodnieks, Svēto Rakstu tulkotājs.
Ilgums - 1,5 h., tālr.: +370 381 52922, +370 682 12276, grupām.

„CILVĒKI UN DAIĻRADĪTĀJI – RAKSTNIEKU ANTANA 
VIENOĻA UN BRONES BUIVIDAITES DRAUDZĪBA“ 
B. Buividaites un A. Vienoļa memoriālajās mājās-muzejos
„Es jūs mīlu“,  – A.Vienolis. „Es jūs cienu“, – Tīreļu Meita 
(Tyrų Duktė). Programmas ietvaros apmeklēsim rakstnieku 
A. Žukauska-Vienoļa un B. Buividaites-Tīreļu Meitas me-
moriālās mājas – muzejus, kuras šķir tikai Šventojas upe, 
salīdzināsim viņu biogrāfijas momentus, dosimies pa viņu 
jaunības romantikas taku... Uzzināsim par divu anīkštiešu - 
rakstnieku pazīšanos, kas sākās ar atzīšanos mīlestībā un 
kas izauga sirsnīgā, laika pārbaudītā draudzībā un radošajā  
sadarbībā. Īpaši dārga šī draudzība bija pēckara laikā, kad ne 
kuram katram varēja atklāt sirdi. 
Paredzēts pieaugušajiem un vecāko klašu skolēniem. 
Ilgums– 1,5 st., tālr.: +370 381 58 138, +370 620 39 379.

„KNyGA ŽADINA TėVyNę...“ LUDVIKOS STANISLOVO 
DIDŽIULIU LAUKU MĀJA-MUZEJS
Šeit atvērsiet saglabājušos XIX gs.. Lietuvas grāmatu slēp-
tuve, dzirdēsiet stāstu par Stanislovą Didžiulį un citiem Lie-
tuvas aizliegto grāmatu izplatītājiem, cienāsieties ar pīrāgu, 
kurš cepts pēc L. Didžiulienės- Sievas grāmatas  «Lietuvas 
saimnieces» receptes, iepazīsieties ar aubes siešanas tra-
dīcijām.
Ilgums - 2 h, tālr.: +370 381 43901, +370 698 15458, grupām.

„GERUMO PAMOKOS JONO BILIūNO TėVIŠKėJE“ 
JONO BILIūNO MĀJA-MUZEJS
Šeit  notiek laipnības nodarbības, kā arī tiek raisītas sarunas 
par netaisnību un piedošanu, cietsirdību un žēlastību, laimi, 
mīlestību, vēlmi pēc dzimtenes brīvības, naudas jēgu ... Gai-
dam Jūs dārzā, kur kladzina putni un zied rakstnieka mīļotie 
ziedi - baltas lilija, Niūronu  priežu ieskauts rudens miers un  
ziemas klusums.
Ilgums - 1,5 h, tālr.: +370 381 51 722, +370 616 46 225, 
grupām.

„VORUTAS ATRADUMI STĀSTA“ 
Programma iepazīstina ar arheoloģiju un Šeimīniškēļu 
(Šeimyniškėliai) pilskalna atradumiem: pils iedzīvotāju iz-
mantotajiem priekšmetiem un citām darbības pēdām, kas 
ir svarīgākie Vorutas pils dzīves liecinieki. Uzzināsiet par 
arheologu darbu, tā galvenajiem soļiem, arheoloģiskajā 
izrakumā meklēsiet pagātnes izstrādājumus, mācīsieties 
nosaukt, datēt, „uzrunāt“ atradumu. Varēsiet atdarināt pa-
gātnes cilvēka darbības: iedegt ūdeni ar šķiltavu un kramu, 
uz ugunskura uzvārīt tēju, sapīt aukliņu, lāpīt ar kaula adatu. 
Paredzēts dažādu vecumu skolēniem. Ilgums – 1,5 st., tālr.: 
+370 381 52922, +370 610 00421.

IZGLĪTOJOŠĀS PROGRAMMAS
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„IR ŠIANDIEN TEBEŽyMU, KUR PILIES BūTA...“ 
ŠEIMINIŠKEĻU PILSKALNA ARhEOLOĢISKAIS ANSAMBLIS
Šeit jūs uzzināsiet par seno lietuviešu paražām, dzīvesveidu, apģēr-
bu un rotaslietām, varēsiet izmēģiniet pils karadarbība mākslu, 
dzirdēsiet vēstures stāstījumu par vienu no lielākajām koka pilīm 
Austrumeiropā.  Pils pagalmā varēsiet spēlēt senās spēles.
Ilgums - 1,5 h, tālr. +370 381 52 922, +370 610 00 421, grupām.

„NESMĒRĒSI – NEBRAUKSI“
Programma paredzēta, lai iepazītos ar tradicionālo zirga vilktu trans-
portu. Tās laikā uzzināsiet, kā taisāms ritenis, ar ko atšķiras labs 
ritenis no slikta. Smēdē redzēsiet, kā koka ritenis tiek apkalts ar 
metālu, savukārt, tālāk no lauku mājas gatavosim degutu, lai ritenis 
labi grieztos ap asi. Programmas beigās kopā iejūgsim zirgu un pa-
braukāsimies pa Ņūronu ceļu.
Ilgums– 2,5 st., tālr.: +370 68712058. Paredzēts dažāda vecuma 
skolēniem un pieaugušajiem. 

„ES IZGRIEZĪŠU TEV  LILIJU“
Programmas laikā tiek prezentēts tautas mākslas savdabīgs atzars – 
izgriezumi no papīra. Uzzināsiet, kādēļ Lietuvas  ciemā izgriezumi no 
papīra bija kļuvuši par nozīmīgāko interjera rotājumu, iepazīsieties ar 
tajos visbiežāk atainotajiem motīviem, kalendāro svētku ornamenti-
ku. Izvēlējušies tematu, izveidosiet savu izgriezumu. 
Ilgums – 3 st., tālr.: +370 612 69545. Paredzēts gados vecākiem 
skolēniem un pieaugušajiem. 

„PINKIT AUSKIT, MANO RANKOS“ ZIRgA MUZEJā
Programmas laikā, jūs uzzināsiet par senās pasaules audumiem, 
redzēsiet kā tiek austas jostas, kā arī varēsiet paši noaust sev jostu.
Ilgums - 3 h, tālr.:+370 616 22402. Paredzēts dažāda vecuma grupām.

„PRAKALBINTAS MOLIS“ 
ZIRgA MUZEJā
Programmas laikā tiksiet iepazīstināti ar podnieka amatu. Dzirdēsiet 
stāstījumu par māla izcelsmi un keramikas vēsturi. Ikviens varēs iz-
veidot savu māla priekšmetu.
Ilgums - 2 h, tālr. +370 687 75 908.Paredzēts dažāda vecuma grupām.

„BITELė RATUOTA“ 
ZIRgA MUZEJA ETNOgRāfISKAJā SĒTā
Sētas saimniece pastāstīs par bišu saimi, biškopības tradīcijām, bišu 
produktiem, to nozīmīgumu un pielietojumu senos laikos un šodien. 
Jūs uzzināsiet par vasku, kā arī sveču veidošanas paņēmieniem. Uz 
mājām varēsiet atvest paša izlietu sveci.
Ilgums - 3 h, tālr.: +370 612 69545, +370 616 25124. Paredzēts dažāda 
vecuma grupām.

„DUONELė KASDIENINė“ 
ZIRgA MUZEJA ETNOgRāfISKAJā SĒTā
Apsēžoties pie galda aukštaiču sētā dzirdēsiet stāstījumu 
par maizes ceļu no sējas līdz riecienam. Katrs uz mājām 
varēs aizvest paša izceptu maizi.
Ilgums - 3 h, tālr.: +370 612 69545, +370 616 25.124. Pa-
redzēts dažāda vecuma grupām.

„PRIE BALTO KūČIŲ STALO“ 
ZIRgA MUZEJA ETNOgRāfISKAJā SĒTā
Piesēstot pie saimnieku galda, iepazīsieties ar Kūču un Zie-
massvētku tradīcijām. Uzzināsiet par Kūču vakara paražām, 
tradicionālo galda klājumu un ēdiena simboliku.
Ilgums - 3 h, tālr.. +370 612 69545, +370 616 25124. Pa-
redzēts dažāda vecuma grupām.

„VELyKINIŲ MARGUČIŲ RAŠTAI“ 
ZIRgA MUZEJA ETNOgRāfISKAJā SĒTā
Programmas laikā, jūs dzirdēsiet par Gavēni, dabas atmo-
du, Pūpolsvētdienu un Kluso nedēļu. Jūs uzzināsiet par olu 
krāšanu, ornamentu  simboliku, kāpēc vajag  Lieldienu olas 
dāvināt un sisties ar tām. Ikviens varēs izkrāsot pa olai.
Ilgums - 3 h, tālr.: +370 612 69545, +370 616 25124. Pa-
redzēts dažāda vecuma grupām.

„KAS TURI RAGą, TAM NEREIKIA BOTAGO“ 
ZIRgA MUZEJA ETNOgRāfISKAJā SĒTā
Programmas laikā varēsiet  iepazīties  ar ganību tradīcijām, 
ganu pienākumiem, Jurģu un Vasarsvētku paražām. Uz-
zināsiet kā gani ganībās greba stabules, veidoja no māla, 
dziedāja, un jūs iemācīsieties pūst skudučiuoti (Lietuvas 
tautas instrumentu) un ragus, stabuli. Programmas kul-
minācija „ganu balle“ - krāsnī cepeti „pauti“.
Ilgums - 3 h, tālr.: +370 612 69545, +370 616 25124. Pa-
redzēts dažāda vecuma grupām.

„IR TADA BUVO ŽALGIRIS...“  
ZIRgA MUZEJA ETNOgRāfISKAJā SĒTā
Zemnieku mājās, vakariņu laikā ģimeni  nobiedēja negaidīts 
sitiens pa logu ...
Programmas laikā, jūs varēsiet dzirdēsiet stāstus par par-
tizānu karu, klausīties patriotiskas dziesmas, dosieties uz 
Ņūroņu bunkuru mežā, kā arī apskatīsiet partizānu kapu 
lauku kapsētā.
Ilgums - 2,5 h, tālr.: +370 687 12 058. Paredzēts dažāda ve-
cuma grupām.

IZGLĪTOJOŠĀS PROGRAMMAS
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ēdINāŠANA

Наше кулинарное 
наследие - это еще одна 
причина приехать в 
Аникщяй!

ЗНАЕТЕ ЛИ Вы,
что в мемориальной 
усадьбе Диджюлю 
храниться кулинарное 
наследие Людвики 
Диджюлиене . Мать 
восьми детей, в 1893 
году выпустила первую 
литовскую кулинарную 
книгу «lietuvos 
gaspadinė». Сейчас, 
самый популярный рецепт 
по которому готовят в 
усадьбе-музее – сладкий 
пирог из вареного 
картофеля, рецепт 
которого в других местах 
региона Аукштайтия уже 
забыли.
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ĒDINĀŠANA

Anīkšču novada kulinārais mantojums - 
Eiropas kulinārā mantojuma tīkls. 
Kafejnīcā „Pasagėlė“ Jūs varēsiet pamieloties 
ar kartupeļu radziņiem, mājās ceptu maizi, 
kvasu, „Laimos“ kūku. Ēdieni tiek pagatavoti 
no vietējiem produktiem, pēc senajām 
tradīcijām. Blakus esošajā klētī, izglītojošā 
programa  piedāvā iepazinaties ar Anīkšču 
novada ēdiena vēsturi. 
Ņūroņīs, Anīkšču rajons, 
tālr.: +370 682 13405, 
kavinepasagele@gmail.com, 
www.laimospasagele.lt 
GPS: 55,57362, 25,085448 (WGS). 
Darba laiks: pirm.-cet. un sv. 10:00-22:00, 
sest. 10:00-24:00 

Zīļu kafija, Anīkšču novada augu maisījumi - 
Lietuvas kulinārais mantojums. Zāļu Guru 
Ramūnas piedāvā nobaudīt pļavās ievākto 
zāļu tēju, Anīkšču tagadne un vēsture 
ierakstīta augos... 
Tējnīca „Arbatos magija“, Vilniaus iela 22, 
Anīkšči, TC NORFA otrajā stāvā, 
tālr.: +370 659 78361, 
ramusvanduo@gmail.com, 
www.ramunovaistazoles.lt, 
GPS:55.522533, 25.098573 (WGS). 
Darba laiks: otr.-sv. 12:00 – 18:00

Upeņu dabīgais vīns „Voruta“ - Lietuvas 
tautas mantojums un Eiropas kulinārijas 
mantojumu tīkla sertificēts produkts. 
Firmas „Anykščių vyno“ veikals 
Dariaus un Girėno ielā 8 
GPS: 55.524512, 25.108633 (WGS). 
Papildus informacija www.anvynas.lt

Kavarskas pelmeņi - Eiropas kulinārā mantojuma 
tīkls. Populāros pelmeņus varat nobaudīt ikdienas 
kafejnīcā „Šaltinis“  no plkst. 
10:00 - 20:00 Šaltinio iela 1, Kavarskas, Anīkšču novads, 
tālr.: +370 381 55147, +370 651 27083,
info@kavarsko-koldunai.lt; www.kavarsko-koldunai.lt, 
GPS:55.432872, 24.926714 (WGS)

Lauku tūrisma sēta „Barono vila“ - Eiropas kulinārā 
mantojuma tīkls. Šeit jūs varat nobaudīt tradicionālos 
aukštaiču ēdienus:  boršču ar sēnēm, pelmeņus ar 
jēra gaļu, kāpostus, cūkgaļas veltnīšus ar sēņu mērci, 
apceptus ar mizām kartupeļu, pankūkas ar dažādiem 
pildījumiem, virteņi ar kartupeļiem, kvasu. Lauku mājas 
gatavots ukraiņu plovs garšo īpaši. 
Butėnai, Anīkšču rajons , tālr.: +370 698 85233 
ruta@baronovila.lt, www.baronovila.lt, 
GPS: 55.648254, 25.383681 (WGS). 
Darba laiks: pēc pieteikuma.  

„Nykščio namai“ - Eiropas kulinārā mantojuma 
tīkls. Ceļotājus kārdina cepti kartupeļi ar kūpinātu 
bekonu, salvijas un ķimenes, kviešu miltu „paliepsniais” 
ar kausētu sviestu un svaigiem garšaugiem vai virtuļi ar 
ogām. 
„Nykščio namai“, Liudiškių iela 18, 
tālr. +370 381 58520, www.nykscionamai.lt, 
GPS: 55.51995, 25.115011 (WGS). 
Kafejnīcas darba laiks: otr.cet.11:00 –22:00, 
piekt.-sest. 11:00 – 24:00, sv.-pirm. 11:00 – 21:00 

Pašcepta maize, skudru pūznis - Lietuvas kulinārais 
mantojums. Saimniece malkas krāsnī cep dabīg ierauga 
maizi ar dažādiem augļiem un riekstiem. Gatavo īpašus 
Pasvalio novada piparkūkas, netradicionālus skudru 
pūžņus. 
Slėnio iela 18, Anīkšči, tālr.: +370 612 96063, 
www.marijosduona.lt, 
GPS: 55,512346, 25,090422 (WGS). 
Darba laiks:  8:00 - 19:00.

KulINārAIs       mANtoJums
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kAFEjNīCAS
„Čiobreliai“ Storių iela 1, tel. +370 622 14542 GPS: 55.515718, 25.110237
„Erdvė“ A. Baranausko aleja, tālr.: +370 381 54300 GPS: 55.524812, 25.104750
Euro Pub „Seklyčia“ J. Biliūno iela. 4, tel. +370 609 10103 GPS: 55.525413, 25.106303
„Etnobaras“ Paupio iela 1 tel. +37061272588 GPS: 55.526814, 25.103148
„Perino“ Dariaus ir Girėno iela 8, tel. +370 655 11624 GPS: 55.524574, 25.108180
„Kacės virtuvėlė“ Girelės k. 12., Kavarskas. tel. +370 618 06006 GPS: 55.43388, 24.880833
„Kadagynė” Šaltupio iela, tālr.: +37061308126 GPS: 55.522329, 25.105768
„Laumės vingis“ Mindaugo iela 2, tālr.: +370 381 52752 GPS: 55.512475, 25.096057
„Nykščio namai“ Liudiškių iela 18, tālr.: +370 381 58520 GPS: 55.520331, 25.115296
„Vijola“ J.Biliūno iela 61, tālr.: +370 68395118 GPS: 55.529861, 25.121363
„Pasagėlė“ Niūronys, Anīkšču rajons tālr.: +370 682 13405  GPS: 55.573463, 25.085869
„Pas Gedą“ J.Tumo-Važganto iela 18 A, Svėdasai, Anīkšču rajons tālr.: +370 611 31351 
GPS: 55.685868, 25.375913
„Paukštukas Pūga“ šokolāde, kafija, tēja. Daukanto iela 3A, tālr.: +370 381 51142 GPS: 55.523915, 25.104438
„Puntukas“ A.Baranausko aleja 15, tālr.: +370 381 51345 GPS: 55.525148, 25.103179
„Žuvienės pašiūrė“ Rubikiai, Anīkšču rajons tālr.: +370 659 88610 GPS: 55.527699, 25.282108
„Šaltinis“ Šaltinio iela 1, Kavarskas Anīkšču rajons tālr.: +370 381 55147 GPS: 55.432969, 24.926616

PiCĒrijAS
„Jara Jums“ Ladygos iela 13, tālr.: +370 381 59141

ātrā ĒdiNāšANA
Užkandinė Statybininkų iela 11, tālr.: +37067685961 GPS: 55.523169, 25.118144
Greito maisto užkandinė Statybininkų iela 8 – 1, tālr.: +370 645 21071 GPS: 55.522805, 25.118219

ĒdNīCAS
Dariaus ir Girėno iela 8, tālr.: +370 381 50204, +370 615 10938 GPS: 55.525464, 25.110243
„Uno pica“ Vilniaus g. 53, tel. +370 635 11155 GPS: 55.520778, 25.097060 

BEķErEjAS
„Skoneta“ A. Baranausko aleja 12, tālr.: +370 604 02044 GPS: 55.524555, 25.103885
Beķereja-kafejnīca Vilniaus iela 22, Anykščiai, PC Norfa GPS: 55.522589, 25.099285

rEStorāNi
„NyKŠČIO NAMAI“ 
Liudiškių iela 18, Anīkšči, tālr.: +370 381 58520 
GPS: 55.521026, 25.115046 (WGS)

„SPA VILNIUS ANyKŠČIAI” 
Vilniaus iela. 80, Anīkšči, tālr.: +370 313 53811 
GPS: 55.510875, 25.084517 (WGS)

DABAS UN ATPūTAS PARKS 
„GRADIALI ANyKŠČIAI“ 
Klykūnai,. Anīkšču rajons, 
tālr.: +370 614 00090+370 614 00090 
GPS: 55.493315, 25.243458 (WGS)

BURBIŠĶU MUIŽA 
Parko g. 1B, Burbiškis, Anīkšču rajons 
tālr.: + 370 699 59909, +370 699 31597 
GPS: 55.521026, 25.115046 (WGS)

„ZAĻAIS PARKS / ROMUVAS IELEJA”
(„Žaliasis parkas / Romuvos slėnis“), 
Žaliosios kaimas 9, Svedasų sen., Anīkšču rajons 
tālr.: +37068677858. 
GPS: 55.625647, 25.419609 (WGS)

ĒDINĀŠANA
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Ночлег

Одного дня здесь  
всегда мало...

ЗНАЕТЕ ЛИ Вы, 
что в Аникщяй есть  
269 м глубины источник 
минеральной воды.  
Сейчас эту воду можете 
попробовать в одном 
из лучших СПА центров 
Литвы - SPA Vilnius 
Anykščiai, где эту 
минеральную воду, также, 
используют для лечебных 
процедур.  
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NAKTSMāJAS PILSĒTā gUļAMVIETAS

Anīkšču apartamenti Liudiškių g. 31B, 
Anīkšči.

+370 626 75788
s.bikaite@gmail.com

5

„Angelo sapnas“ Vairuotojų g. 5  +370 605 20110
sodybageras@gmail.com 

4

Apartamenti  
„Biliūno 8” 

Jono Biliūno g. 8, 
Anīkšči.

+370 613 80028
info@nakvyneanyksciuose.lt 
www.nakvyneanyksciuose.lt

4

Apartamenti  
„Biliūno 10“

J. Biliūno g. 10, 
Anīkšči.

+370 613 80028
info@nakvyneanyksciuose.lt 
www.nakvyneanyksciuose.lt 

6

Dzīvoklis pilsētas centrā 
(apartamenti) 

J. Biliūno g. 6, 
Anīkšči

+37062617154
anyksciainakvyne@gmail.com
www.anyksciainakvyne.lt 

6

Dzīvokļa īre Statybininkų g. 13 
Anīkšči

+370  611 39096
laimis510@gmail.com 

4

Omulīgs un stilīgs dzīvo-
klis Anīkšču centrā

J. Biliūno g. 33, 
Anīkšči.

+370 614 45170
baikstyte2003@hotmail.com 

5

Istabas īre pilsētas centrā Biliūno g. 8, 
Anīkšči. 

+370 620 81692
laimute.vinikaite@gmail.com 

2

„Močiutės butas“ Liudiškių g. +370 605 20110
sodybageras@gmail.com

6

Anīkšču tehnoloģijas 
skolas kopmītnes

Ažupiečių g. 2, 
Anīkšči.

+370 381 59404
sekretore@anyksciutm.lt 
www.anyksciutm.lt 

40

Anīkšču Jāņa Biļūna 
ģimnāzijas kopmītnes

Liudiškių g. 53, 
Anīkšči .

+370 615 30751
regdru@gmail.com 

25

KeMpIngs  
„pO ŽVAIgŽDėM“ 

Tako g. 2, Anīkšči +370 614 33826
pramogugrupe@gmail.com 

„SPA VILNIUS ANyKŠČIAI“
GPS: 55.510580, 25.084857 (WGS) 
Vilniaus iela 80, Anīkšči info@spa-vilnius.lt, 
www.spa-vilnius.lt, tālr.:  +370 381 50100. 
Pirmais mūsdienīgais veselības veicināšanas un 
ārstniecības SPA centrs Anīkščos, kas atbilst 
starptautiskajiem SPA standartiem. Viesiem tiek 
piedāvāts: minerālūdens baseins, ārstnieciskas 
un veselību veicinošas procedūras, izmantojot 
vietējos dabas resursus. Moderni iekārtotas 47 
istabas, kurās kopumā var apmesties 110 viesi. 
Daudzas no viesnīcas istabām ir paredzētas 
ģimenēm ar bērniem.
 
„NyKŠČIO NAMAI“
GPS: 55.520096, 25.114641 (WGS) 
Liudiškių iela 18, Anīkšči 
info@nykscionamai.lt, www.nykscionamai.lt, 
tālr.:   +370 381 58520, +370 655 43379.
„Nykščio namai“ – renovēta viesnīca, kas atrodas 
Laimes gaismas kalna pakājē. Cienījamas 
vēsturiskas personības vārdā nosauktā 
viesnīca aicina un piedāvā mājīgumu, siltumu, 
viesmīlīgumu - kā jau tas pieklājas bajāra mājās. 
Mierīgu miegu garantējam siltos toņos dekorētās 
klasiska interjera istabās. Viesnīcā ir  27 istabas 
(vienvietīgas, divvietīgas, lukss, apartamenti), 
kurās kopumā var izmitināt līdz 60 viesiem. 
Daudzvietīgās sportiska stila istabās ir iespējams 
uzņemt vēl 60 viesus. Kamēr viesosieties pie 
mums, centīsimies, lai „Nykščio namai” kļūtu par 
Jūsu mājām…
 
„PUNTUKAS“ 
GPS: 55.524953, 25.103296 (WGS) 
A. Baranausko aleja 15, tālr.:  +370 610 00620, 
+370 381 51345, kulrima@gmail.com.
Šī viesnīca atrodas pilsētas centrā. Sniegtie 
pakalpojumi: kafejnīca - bārs, frizētava, 
kosmetologs, masieris. Viesnīcā ir 40 vietas. 60 
vietas - sarīkojumu zālē.
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BURBIŠĶU MUIŽA 
Parko iela 1B, Burbiškio km, Anīkšču rajons 
tālr. + 370 699 59909, +370 699 31597
Muižas viesus un garām ceļojošos aicinām paviesoties 
muižā esošajā restorānā. Mūsu mērķis – katru apmeklē-
tāju pārsteigt ar uzmanīgu un laipnu apkalpošanu, lielisku 
ēdienu un augstākās klases izsmalcinātiem dzērieniem – 
piedāvāsim nobaudīt Lietuvas muižu kulinārijas mantoju-
ma un starptautiskās virtuves ēdienus. Virtuves šefpavāra 
izstrādātajā a la carte ēdienkartē ir ēdieni, kas pārsteigs 
pat visizvēlīgākos gardēžus. Svētku mielastiem, banke-
tiem un citiem muižā notiekošajiem pasākumiem tiek 
sastādīta atsevišķa ēdienkarte.

Ночлег
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VIENSĒTAS NOSAUKUMS /  
ADRESE, TāLRUNIS, E-PASTS, MāJASLAPA, KOORDINāTAS

NAKTSVIETU 
SKAITS

BANKETU  
ZāLES VIETU  
SKAITS

VAI TIEK 
PIEDāVāTA 
ĒDINāŠANA

WIfI UZŅEM 
VIESUS

PAPILDU PAKALPOJUMI

BARONO VILA 
GPS 55.648129, 25.383475 (WGS) Elnio g. 12, Butēnu ciems, Svēdasu seņūnija, 
tālr. +370 698 85233, ruta@baronovila.lt, www.baronovila.lt

Tā ir moderna naktsmāju, atpūtas un ēdināšanas pakalpojumu oāze blakus 
mežam un lielam privātam dīķim.

60 60 12 mēn. makšķerēšana, laivas, ūdens 
velosipēdi, izglītojošas 
programmas – maizes cepšana, 
briežu, dambriežu, Gotlandes 
aitu saimniecība, „Barona plovs”; 
mākslas terapija

DABAS UN ATPūTAS PARKS „GRADIALI ANyKŠČIAI”
GPS 55.493147, 25.243458 (WGS) Kļīkūnu ciems 1, tālr. +370 614 00090, 
anyksciai@gradiali.com, http://anyksciai.gradiali.com

Rubiķu ezera krastā iekārtojies dabas un atpūtas parks „Gradiali Anykščiai” – 
tā ir Jūsu ģimenes atpūtas vieta! Kvalitatīvai Jūsu atpūtai piedāvājam: ērtas 
naktsmājas, dabas tuvumu, mieru, izklaižu daudzveidību, kā arī gardu un 
kvalitatīvu ēdienu.

56  60 12 mēn. makšķerēšana, laivas, ūdens 
velosipēdi, izglītojošas 
programmas – maizes cepšana, 
briežu, dambriežu, Gotlandes 
aitu saimniecība, „Barona plovs”; 
mākslas terapija

BITėS VILA 
GPS 55.453233, 25.1658 (WGS) Antežera ciems, Skiemoņu seņūnija,  
tālr. +370 698 07945, bitesvila@gmail.com, www.bitesvila.lt

Atpūtai un svētkiem paredzēta viensēta pie Nevēžas ezera.

70 70 Aprīlis - 
Oktobris

Laivas, makšķerēšana, futbola 
vārti

TARP LIEPŲ 
GPS 55.642353, 25.266130 (WGS) Ragaišķu ciems, Debeiķu seņūnija,  
tālr. +370 682 38142, sodyba@tarpliepu.lt, www.tarpliepu.lt

Atpūtai un svētkiem paredzēta viensēta pie Nevēžas ezera.

31 27 12 mēn. lielā un mobilā (mazā) pirts, 
kubls, smailītes, velosipēdi, 
šaušana ar arbaletu, sporta 
laukumi, nometnes vieta pie upju 
satekas, elektrificētas lapenes ar 
stacionāru grilu, krāsni

4 LAZy DEERS 
GPS 55.5529117, 25.0615362 (WGS) Ažupieču ciems, Anīkšču seņūnija,  
tālr. +370 615 33586, hello@4lazy.eu, www.4lazy.eu

Šī viensēta – maza pasaulīte ar savu sauli, vēju, savu ūdeni un siltumu, mājiņu 
logi atstaro debesis, bet baseina/pasaules krastā sasniegsi mežu.

6 30 12 mēn. pirts, sauna, baseins, smailītes, 
tenisa korti, īstas itāļu picas 
cepšanas nodarbības

PUŠŲ TAKAS 
GPS 55.595813, 25.050627 (WGS) Paandronišķa ciems, Andronišķa seņūnija, 
tālr. +370 670 53465 info@pusutakas.lt, www.pusutakas.lt

Atpūtai un svētkiem paredzēta viensēta pie Šventojas upes,  
Provansas stila interjers.

65 100 12 mēn. smailītes, pirts, kubls, velosipēdi, 
tiek uzņemtas mājiņas uz 
riteņiem, iespējama nakšņošana 
teltīs

KARALIŠKIS 
GPS 55.320419, 25.085045 (WGS) Antaplaštaķa ciems, Kurkļu seņūnija,  
tālr. +370 687 91582, balziene@yahoo.com, info@karaliskis.lt, www.karaliskis.lt

Karališķa ezera krastā, jaunu priežu patvērumā izvietojusies viensēta-villa 
„Karališkis”. Tā ir lieliska vieta kāzu, jubileju un uzņēmuma svētku svinēšanai, 
semināru rīkošanai un labai laika pavadīšana ar ģimeni un draugiem.

80 100

 

12 mēn. pirts, kubls, laivas, ūdens 
velosipēdi, basketbola un 
pludmales laukumi

RADVIĻU VIENSĒTA 
GPS 55.44659, 25.194464(WGS) Paežeru ciems 1, Skiemoņu seņūnija, tālr.  
+370 61497683, +370 61214744, info@radviliu-sodyba.lt  www.radviliu-sodyba.lt

Aktīvs brīvais laiks, mierīga atpūta un ūdens atrakcijas jūs gaida Radviļu 
viensētā pie Nevēžas ezera.. 

30 20 12 mēn. laivas, ūdens velosipēds, 
smailītes, tenisa korti, basketbola 
laukums, volejbola laukums

lAuKu tūrIsmA VIeNsētAsНочлег
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lAuKu tūrIsmA VIeNsētAs
VIENSĒTAS NOSAUKUMS /  
ADRESE, TāLRUNIS, E-PASTS, MāJASLAPA, KOORDINāTAS

NAKTSVIETU 
SKAITS

BANKETU  
ZāLES VIETU  
SKAITS

VAI TIEK 
PIEDāVāTA 
ĒDINāŠANA

WIfI UZŅEM 
VIESUS

PAPILDU PAKALPOJUMI

GERAS 
GPS 55.641655, 25.273955 (WGS)  Pūstinkas ciems, Debeiķu seņūnija,  
tālr. +370 605 20110, sodybageras@gmail.com, www.sodybageras.lt

Brīnišķīgs Šventojas upes smilšu dibens un atspirdzinošs ūdens palīdzēs Jums 
atspirdzināties pēc ceļojuma vai darbiem.

27 25 12 mēn. velosipēdi, kvadracikli, smailītes, 
pirts, tiek rīkots peintbols

LAŠIŅU VIENSĒTA 
GPS 55.646776, 25.144491 (WGS) Lašiņu ciems, Anīkšču seņūnija, tālr. +370 612 
61297, +370 698 87025, tomaspuodziunas@gmail.com, www.lasiniusodyba.lt

Viensētu, kas atrodas pie Šventojas upes, ieskauj Šimoņu mežs, caur viensētu 
tek Taurožes upīte.

8 8 12 mēn. guļbaļķu pirts, guļbaļķu baseins, 
āra lapene ar kamīnu, bērnu spēļu 
laukums, velosipēdi, tūrisma 
piepūšamās laivas

SVAJONIŲ DVARAS 
GPS 55.353165, 25.07874 (WGS) Paķēršes ciems, Kurkļu seņūnija,  
tālr. +370 699 88544,  info@svajoniudvaras.lt, www.svajoniudvaras.lt

Meža ieskauta, blakus noslēpumainajam Ķērša ezeram, Paķēršes ciemā ierī-
kojusies viensēta „Svajonių dvaras”. Tā ir vieta, kur noguruši ķermeņi atpūšas, 
nemierīga dvēsele rod mieru, bet nospriegots prāts – atelpu.

40 50 12 mēn. tvaika pirts, biljarda zāle, 
basketbola, volejbola, tenisa 
un bērnu spēļu laukumi, loka 
šaušana, makšķerēšana, maizes 
cepšana, vīna degustācija

AJERINė 
GPS 55.487389, 25.306996 (WGS) Mačoņu ciems, Skiemoņu seņūnija,  
tālr. +370 687 48458, +370 381 47910, ajerine@atostogoskaime.lt,  
www.atostogoskaime.lt/krikstaponio-sodyba

Viensēta Anīkšču reģionālajā parkā, Rubiķu ezera krastā. Lieliska atpūta zvejnie-
kiem un miera mīļotājiem.

60 60

 

12 mēn. pirtis, laivas, ūdens velosipēdi, 
katamarāns, plosts, basketbola, 
volejbola, bērnu spēļu 
laukumi, biljards, tenisa galds, 
makšķerēšana

ESINA 
GPS 55.524267, 25.293905 (WGS) Aņūnu ciems, Skiemoņu seņūnija,  
tālr. +370 686 29344, info@esina.lt, www.esina.lt
Lauku tūrisma viensēta „Esina” – paredzēta atpūtniekiem, kuri vēlas atpūsties, 
atslābināties, izklaidēties un labi pavadīt laiku dabā!

39 50

 

Aprīlis – 
Oktobris

pirtis, basketbola, volejbola 
laukumi, laivas, jahtas, ūdens 
velosipēdi, bērnu spēļu laukumi

PAGIRėS SODyBA 
GPS 55.425987, 25.0151 (WGS) Paģires viensēta, Kurkļu seņūnija, tālr. +370 620 
61700, pagire@atostogskaime.lt, www.atostogoskaime.lt/sodyba-pagires

Meža malā esošā etnogrāfiskā viensēta, iekārtojusies netālu no nelielā, bet 
dziļā Gudēļu ezera. Tā ir nomaļa vieta, tāpēc šeit laiku var pavadīt ģimenes un 
kompānijas, kuras meklē gan mieru, gan izklaides.

10 13 Maijs - 
Decembris

pirtis, āra spēļu laukums, lapene, 
dārzs

ŠVENTOSIOS UPėS SLėNIS 
GPS 55.660209, 25.16781 (WGS) Miķieru ciems, Andronišķa seņūnija,  
tālr. +370 659 05057,  sodyba@slenis.com, www.slenis.com

Komplekss lauku tūrisma pakalpojums pie Šventojas upes, pielāgots aktīvās 
atpūtas mīļotājiem, tiek rīkoti smailīšu izbraucieni invalīdiem.

17 20

 

12 mēn. naktsmājas viensētā, pirts, 
smailītes, plosti, kanoe, peintbols, 
loka šaušana, šaušana ar 
pneimatisko šauteni, šautuve 
bērniem, „zipline”, pārgājieni, 
velosipēdi

ANTEŽERIS 
GPS 55.451534, 25.174607 (WGS) Antežera ciems, Skiemoņu seņūnija,  
tālr. +370 682 48202,  antezeris@gmail.com, www.antour.lt/kaim

Pie Nevēžas ezera. Viensētā brīvi ganās dzīvnieki un putni. Var kurināt ugunsku-
rus, makšķerēt, peldēt ar laivām, peldēties, no rokas pabarot zirdziņu...

13 13 Maijs– 
Septembris

makšķerēšana, laiva, ugunskuri, 
izglītojoša programma „Aitiņa”

Ночлег
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lAuKu tūrIsmA VIeNsētAs
VIENSĒTAS NOSAUKUMS /  
ADRESE, TāLRUNIS, E-PASTS, MāJASLAPA, KOORDINāTAS

NAKTSVIETU 
SKAITS

BANKETU  
ZāLES VIETU  
SKAITS

VAI TIEK 
PIEDāVāTA 
ĒDINāŠANA

WIfI UZŅEM 
VIESUS

PAPILDU PAKALPOJUMI

GOJUS 
GPS 55.556568, 25.144849 (WGS)  Gojas ciems, Anīkšču seņūnija,  
tālr. +370 614 92723, info@gojauskaimas.lt, www.gojauskaimas.lt

Netālu no Šeimīnišķēļu pilskalna esošā viensēta „Gojus” – atpūtai paredzēta 
vieta, kur, karsējoties saunā, pa logu var baudīt apkārt esošo dabu.

30 50

 

12 mēn. somu un turku pirtis, masāžas 
baseins, lidojumi gaisa balonā, 
izbraucieni ar džipiem, kara 
visurgājējiem, sacīkšu rallija 
automobili, kvadracikliem, jāšana

JANINOS KLėTIS 
GPS 55.527743, 25.293625 (WGS) Aņūnu ciems, Skiemoņu seņūnija,  
tālr. +370 672 01556, +370 381 77280, rita_gaveniene@yahoo.com

Viensēta, kas atrodas pie Rubiķu ezera, blakus zivīm bagātam dīķim.

16 60 Maijs– 
Septembris

pirts, sporta spēļu laukums, 
laivas, peldvietas

KANKORėŽIS 
GPS 55.474626, 25.016777 (WGS) Abromišķa ciems, tālr. +370 656 20104,   
sodybakankorezis@gmail.com, www.sodybakankorezis.lt

Lauku tūrisma viensēta „Kankorėžis”. Abromišķa ciemā, Šventojas upes krastā, 
starp graciozām priedēm atrodas visbrīnišķīgākā vieta skaistiem Jūsu svētkiem 
vai mierīgai atpūtai.

48 50 

 

12 mēn. pirts un baseins, volejbola 
laukums, basketbola laukums, 
laiva, āra lapenes, ugunskura 
vieta, grili šašlika cepšanai

VIENSĒTA „KLUONAS” 
GPS 55.459167, 25.174813 (WGS) Abromišķa ciems,  
tālr. +370 656 20104,  info@kluonas.lt, www.kluonas.lt

Viensētu ieskauj lieli un daudzgadīgi koki, saglabājies sens ābeļdārzs, teritorijā 
ganās aitas, bet no kalniņa ir redzams Nevēžas ezers. Lieliska vieta lauku 
ballītēm.

- 70

 

Maijs– 
Septembris

laiva, makšķerēšana, mājiņa 
kokā, atpūta izbrauciens, tiek 
rīkota aktīvā atpūta dabā

PAVARIAI 
GPS 55.587956, 25.121323 (WGS) Pavaru ciems 2, Anīkšču seņūnija,  
tālr. +370 680 28484, info@pavariai.lt, www.pavariai.lt

Viensēta pie Varja upītes, šeit tiek rīkotas bērnu un jauniešu nometnes, klasiskās 
ģitāras vakari, notiek ēdināšana.

30 30 12 mēn. pārgājieni gar Varja upīti, 
partizānu vēsture bunkurā, 
ogošana, ārstniecisko zālīšu 
lasīšana, spiningošanas 
apmācības, velosipēdi, pirts

PAS AUGį 
GPS 55.456849, 25.877734 (WGS) Piktagaļa ciems, Kavarska seņūnija, tālr. 
+370 686 54702,  eugenijusma@inbox

Viensēta iekārtota Pieņoņu ezera krastā, blakus atrodas Marijampoles un 
Šovēnu pilskalni.

20 20 12 mēn. pirts, kubls, makšķerēšana

PUNTUKA VILLA 
GPS 55.480930, 25.059401 (WGS) Skaptišķu ciems, Anīkšču seņūnija,  
tālr. +370 606 50087, info@puntukovila.lt, www.puntukovila.lt

Lauku tūrisma viensētā „Puntuka villa” jūs sagaida neviena netraucēts miers, 
brīnišķīga apkārtne un izklaides pirtīs, bet, ja sailgosities pēc civilizācijas, 
Anīkšču pilsētu ar velosipēdu sasniegsit 20 minūšu laikā.

20 30

 

12 mēn. velosipēdi, volejbola, futbola, 
basketbola laukums, galda teniss, 
galda futbols, galda hokejs, 
šautriņas, trīs pirtis (sauna, 
infrasarkano staru, kubls), 
burbuļbaseiniņš, liels baseins

PAS DRAMBLIUKą 
GPS 55.67833, 25.37417 (WGS) Miļūnišķa ciems 3, Svēdasu seņūnija, tālr. +370 
687 57137, +370 687 57147, ingakiliene@yahoo.com, www.pasdrambliuka.lt

Omulīga viesu māja ar naktsmājām 12 personām un atsevišķa mājiņa diviem 
ar pirtiņu Alauša ezera krastā. Aktīvās atpūtas mīļotājiem rīkojam smailīšu 
izbraucienus pa Šventojas, Jaras un Vīžonas upēm.

14 30 12 mēn. pirts, smailīšu īre, laivas, 
makšķerēšana, peldēšanās ezerā, 
basketbola un volejbola laukumi, 
mini SPA.
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lAuKu tūrIsmA VIeNsētAs
VIENSĒTAS NOSAUKUMS /  
ADRESE, TāLRUNIS, E-PASTS, MāJASLAPA, KOORDINāTAS

NAKTSVIETU 
SKAITS

BANKETU  
ZāLES VIETU  
SKAITS

VAI TIEK 
PIEDāVāTA 
ĒDINāŠANA

WIfI UZŅEM 
VIESUS

PAPILDU PAKALPOJUMI

PRIE SIAURUKO 
GPS 55.531886, 25.280906 (WGS) L. Biriuko g. 8, Rubiķu ciems, Anīkšču 
seņūnija, tālr. +370 68750080, info@agrobona.lt

Viensēta atrodas netālu no šaursliežu dzelzceļa stacijas un skaistā Rubiķu ezera. 
Visa viensēta tikai Jums un Jūsu ģimenei vai draugiem.

8 8 Maijs– 
Septembris

velosipēdi, laivas

RIMA ZABUĻOŅA TūRISMA NOMETNE  
GPS 55.726525, 25.006371 (WGS) Varnelišķa viensēta, Viešintu seņūnija,  
tālr. +370 689 88465, varneliskiopastas@gmail.com, www.blogas.lt/varneliškis

Viensēta pie Jurgišķa (Sosas) ezera.

8 12 Maijs– 
Septembris

pirts, laivas, buru laivas, 
velosipēdi, smailītes, tiek rīkoti 
pārgājieni pa Šimoņu mežu, 
saimnieks māca burāt

SENASIS ąŽUOLAS 
GPS 55.59025, 25.052127 (WGS) Paandronišķa ciems, Andronišķa seņūnija,  
tālr. +370 613 73630, ricardasvv@gmail.com

Pie meža iekārtota plaša viensēta, netālu tek Šventojas upe.

25 50 12 mēn. piepūšami plosti, bērnu spēļu 
laukums, sēņošana

„SENOJI“ VIENSĒTA
GPS 55.634222, 25.283318 (WGS) Mickūnu ciems 14, Debeiķu seņūnija, tālr. 
+370 614 37157, +370 615 74844, senojisodyba@gmail.com, www.senojisodyba.lt

Tā ir priežu silu un simtgadīgu koku ieskauta vēsturiska viensēta, šeit atradīsit 
mieru, komfortu un privātumu.

30 30 12 mēn. pirts, smailītes, velosipēdi, video-
audio aparatūra

„SRAIGėS“ VIENSĒTA
Mieļaušišķa ciems, Anīkšču seņūnija, tālr. +370 699 07830, 
sraiges.sodyba@gmail.com  

https://www.facebook.com/Sraiges.Sodyba/ 

50 60 12 mēn. pirts, makšķerēšana

„STORIŲ“ VIENSĒTA 
GPS 55.480015, 25.133205 (WGS) Užugojų g. 2, Storu ciems, Anīkšču seņūnija, 
tālr. +370 624 82815, l.pruseviciute@gmail.com 

Viensēta un sens dārzs starp Storu pauguriem.

12 12 Maijs– 
Septembris

makšķerēšana, laiva

VIENSĒTA „ŠALTINIAI“  
GPS 55.631171, 25.414646 (WGS) Šaltiņu ciems 2a, Svēdasu seņūnija,  
tālr. +370 614 69001, info@sodybasaltiniai.lt www.sodybasaltiniai.lt

Šventojas upes ielejā dvesmojošais miers pārņems tos, kuri vēlas atpūsties, bet 
lielā pļava kļūs par to, ko vien Jūsu fantāzija ļaus tai kļūt.

14 30 12 mēn. smailītes, bērnu spēļu laukums, 
futbola, volejbola laukums, pirts, 
kubls

„ŠAPOKŲ“ VIENSĒTA 
GPS 55.498331, 25.248125 (WGS) Rubiķu ciems, Anīkšču seņūnija,  
tālr. +370 611 53795, s.beata@erdves.lt,  
http://sodyboskaime.lt/sodyba/romo-ir-beatos-sapoku-sodyba

Viensēta izceļas ar īpaši skaistu skatu uz Rubiķu ezeru. Uzņemam viesus 
mierīgai atpūtai vai nelielām viesībām. 

24 30 12 mēn. šūpoles, laivas, āra spēļu laukums
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lAuKu tūrIsmA VIeNsētAs
VIENSĒTAS NOSAUKUMS /  
ADRESE, TāLRUNIS, E-PASTS, MāJASLAPA, KOORDINāTAS

NAKTSVIETU 
SKAITS

BANKETU  
ZāLES VIETU  
SKAITS

VAI TIEK 
PIEDāVāTA 
ĒDINāŠANA

WIfI UZŅEM 
VIESUS

PAPILDU PAKALPOJUMI

ŠIDLAUSKU ĢIMENES VIENSĒTA 
GPS 55.562402, 25.182089 (WGS) Bikūnu ciems, Anīkšču seņūnija,  
tālr. +370 640 31979, ltskirmantas@yahoo.com

Etnogrāfiskā Šidlausku ģimenes viensēta blakus zivīm bagātiem dīķiem.

30 50

 

12 mēn. makšķerēšana, laiva, āra spēļu 
laukums, galda spēles

UNTUPIAI 
GPS 55.62781, 25.308701 (WGS) Kupru ciems, Debeiķu seņūnija,  
tālr. +370 659 05300, info@untupiai.lt, www.untupiai.lt
Pie Šventojas upes esošā viensēta patīkamai atpūtai dabas ielokā.

36 60 12 mēn. pirts, smailīšu, kvadraciklu, 
velosipēdu īre, makšķerēšana, 
dūmu pirts izglītojošā 
programma. 

VANDAS ŽUKAITES VIENSĒTA 
GPS 55.55693, 25.37549 (WGS) Aušras ciems, Debeiķu seņūnija,  
tālr. +370 686 97015,  lina.satp@gmail.com

Viensēta atpūtai pie Lipša ezera, blakus mājai aug ekoloģisks dārzs.

6 - Maijs– 
Septembris

makšķerēšana, sēņošana, 
ogošana, ārstniecisko zālīšu 
lasīšana

ŽALIOJI STOTELė 
GPS 55.622834, 25.42412 (WGS) Šventupa ciems, Debeiķu seņūnija,  
tālr. +370 614 84134, kilciausk@gmail.com, www.upesubaidare.lt,  
www.zaliojistotele.lt

Atpūta viensētā ar pirti Šventojas upes krastā.

34 25

 

12 mēn. krievu pirts, kubls, smailītes, 
volejbola, basketbola, futbola 
laukums, bērnu spēļu laukums, 
makšķerēšana

ŽUVIENėS PAŠIūRė 
GPS 55.527957, 25.282025 (WGS) Rubiķu ciems, Anīkšču seņūnija,  
tālr. +370 659 88610,  zuvienespasiure@gmail.com, www.zuvienespasiure.lt

Vieta – romantiskai atpūtai pašā Rubiķu ezera krastā, šeit tiek prezentēta Baļa 
Karāzijas (Balys Karazija) vīna ražošanas vēsture un vārīta zivju zupa.

4 25 12 mēn. gardi ēdieni, laivas, ūdens 
velosipēdi, makšķerēšana, zivju 
kūpināšana, izklaižu – apskates 
kuģis, Baļa Karāzijas vīna 
ražošanas vēstures prezentācija,
izglītojoša zivju zupas vārīšanas 
programma, kalēja aroda 
parādīšana un ēdiens

ŽVEJO SAPNAS 
GPS 55.487705, 25.266012 (WGS) Bijeiķu ciems, Skiemoņu seņūnija,  
tālr. +370 698 74916, www.zvejosapnas.lt

Viensēta Rubiķu ezera krastā, 200 m līdz apskates tornim, 14 km asfaltēta ceļa 
līdz Anīkščiem. Skaista daba, iespaidīga pussala, kurā var nakšņot teltīs.

50 20 ir 45 12 mēn. pirts, makšķerēšana

„16 SALŲ“ 
GPS 55.490140, 25.254259 (WGS) Kļīkūnu ciems, Anīkšču seņūnija,  
tālr. +370 699 25596, astagrn@gmail.com, www.16salu.lt

Tā ir vieta tiem, kuri meklē gan mierīgu un ērtu atpūtu, gan aktīvu un azartisku 
brīvo laiku. Patīkama, vienkārša un dabiska vide rada lielisku garastāvokli atpū-
tai, brīvdienām vai skaistiem svētkiem Rubiķu ezera krastā.

20 30 12 mēn. tenisa korts, karsta lietuviešu 
pirts, tvaika pirts, karstā ūdens 
kubls, smailītes, saules gultas
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KONTAKTI VIETU SKAITS APRīKOJUMS ĒDINāŠANA

ANĪKŠČU MĀKSLAS INKUBATORS J. Biliūno g. 53, Anīkšči, 
tālr. +37038120190, verslas@res.lt, 
www.anyksciumenai.lt.

Lielā zāle – 300 
Mazā zāle - 60

Projektors, ekrāns, apgaismojuma 
aprīkojums, ieskaņošanas aprīkojums, 
mikrofoni, audio atskaņotāji, portatīvais 
dators

Tikai kafija un 
uzkodas

„BARONA VILLA“ Butēnų ciems, Svēdasu seņūnija, 
tālr. +370 698 85233 ruta@baronovila.lt, 
www.baronovila.lt.

Svirna banketu un konferenču zāle – 80
Mazā viesu zāle - 20

Viss būtiskais audio un video aprīko-
jums, ātrgaitas optiskais interneta tīkls

BURBIŠĶA MUIŽA Parko g. 1B, Burbišķa ciems, Anīkšču raj., 
tālr. +37067369836, +37069931597, burbiskis@burbiskis.lt, 
www.burbiskis.lt

Lielā sarīkojumu zāle - 100 
El Dorado zāle - 40
Chinoiserie zāle - 12

Viss nepieciešamais audio un video 
aprīkojums
Interaktīvā tāfele

„GRADIALI ANyKŠČIAI” Kļīkūnu ciems, Anīkšču raj. 
Tālr. +370 614 00090, anyksciai@gradiali.com, 
www.gradiali.com

Divas zāles – 60 un 30 vietas Viss nepieciešamais audio un video 
aprīkojums

„KARALIŠKIS” Antaplaštaķa ciems, Kurkļu seņūnija, 
tālr. +370 687 91582, info@karaliskis.lt, 
www.karaliskis.lt 

80 Daļējs aprīkojums : Ekrāns, internets

„PUŠŲ TAKAS” Paandronišķa ciems, Andronišķa seņūnija, 
tālr. +370 670 53465, info@pusutakas.lt, 
www.pusutakas.lt

100 Daļējs aprīkojums : Ekrāns, internets

VIENSĒTA „TARP LIEPŲ” Ragaišu ciems, Debeiķu seņūnija, 
tālr. +370 682 38142, +370 686 89040 sodyba@tarpliepu.lt, 
www.tarpliepu.lt 

30 Viss nepieciešamais audio un video 
aprīkojums

„ROMUVOS SLėNIS” Žaliosios kaimas 9, Svedasu seņūnija, Anīkšču raj., 
info@romuvosparkas.lt , www.romuvosparkas.lt ,
tālr. +37068677858, +37061251800.

30 Viss nepieciešamais audio un video 
aprīkojums

„SPA - VILNIUS ANyKŠČIAI” Vilniaus g. 80, info@spa-vilnius.lt, 
www.spa-vilnius.lt, tālr. +370 313 53811

30 Moderns audio un video aprīkojums

kOnFEREnčU TŪRiSMS
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PIezĪmesBANkAS
AB SEB banka tālr.: 1528. Bankomāti: Žiburio iela 
12, (TC „Norfa“ darba laikā).
„Swedbank“, AB J. Biliūno iela 11, tālr.: 1884. 
Atvērta: pirm. – cetu. 9:00 – 17:30, piek. 9:00 – 
17:00. Bankomāti: J. Biliūno iela 11, (visu diennak-
ti); A. Baranausko aleja 4, (TC „Maxima“ darba laiku); 
Vilniaus iela 22, (TC „Norfa“ visu diennakti).
DNB banka A. Baranausko aleja ½, tālr.: 1608. 
Atvērta: pirmd. – cet. 8:00 – 17:00, Piekt. 8:00 – 
16:00 Bankomāti: A. Baranausko aleja ½, (visu 
diennakti).
Šiaulių banka J. Biliūno iela 7, tālr.: +370 381 
59004. Atvērta: darba dienās 7:30 – 16:30. Ban-
komāti: Dariaus ir Girėno iela 1, (TC „Senukai“ visu 
diennakti); A. Baranausko aleja 4 (TC „Maxima“ 
darba laikā).
Medicinos banka Vilniaus iela 22, tālr.: +370 381 
50757. Atvērta: darba dienās 9:00 – 18:00.
Danske bankas,  Nordea bankas, ūkio bankas, 
Citadelės bankas bankomāti: A. Baranausko aleja 
4, (TC „Maxima“ darba laikā), Dariaus ir Girėno iela 
1, (TC „Senukai“ visu diennakti)

grāMAtu VEikAlS
„Pegasas“ A. Baranausko iela 1 / Paupio iela 2, . 
tālr.: +370 381 50 722. Atvērts: pirmd. – piekt. 9:00 – 
18:00, sest. 9:00 – 15:00.

ZiEdi uN Augi
Gėlių lanka 
A. Baranausko aleja 15, tālr.: +370 381 53052, 
www.geliulanka.lt
Mamutas 
A. Baranausko aleja 13, tālr.: +370 381 54301
Orchidėja 
Dariaus ir Girėno iela 22, tālr.: +370 612 07619
Jolės gėlių krautuvėlė 
Šaltupio iela 6, tālr.: +370 610 02353

dāVANAS uN SuVENīri
Kampas– galerija, ierāmēšanas centrs. 
Vilniaus iela 36, tālr.: +370 673 70422
Dovana J. Biliūno iela 4, tālr.: +370 381 53486

SliMNīCA uN PoliklīNikA
Anīkšču rajona slimnīca 
Ramybės iela 15, tālr.: +370 381 59435
Anīkšču primārās veselības aprūpes centrs 
V. Kudirkos iela 1, tālr.: +370 381 58388

APtiEkAS
I. Judickienės aptieka 
• Dariaus ir Girėno iela 3-2, tālr.: +370 381 59292
Camelia 
• Taikos iela 27, tālr.: +370 381 54538
• A. Baranausko aleja 4A-44/ Dariaus ir Girėno iela 

1-44, tālr.: +370 381 54563
• J. Biliūno iela 13, tālr.: +370 381 51531
• V. Kudirkos iela 1
Eurovaistinė 
• A. Baranausko aleja 12, tālr.: +370 800 50005
Gintarinė aptieka 
• V. Kudirkos iela 1, tālr.: +370 381 58981
Norfos aptieka  
• Žiburio iela 12, tālr.: +370 615 85099
• Vilniaus iela 22, tālr.: +370 686 06291
Ramunėlės aptieka 
• Vilniaus iela 25, tālr.: +370 381 77399

PAStS
J. Biliūno iela 5, tālr.: +370 381 42321. 
Atvērts: darba dienās 8:00 – 18:00, sest. 8:00 – 13:00.

tAkSi
„Užupietis“ 
tālr. +370 686 84136
„Anykščių taksi“ 
tālr.: +370 611 54417, +370 699 33000

VEikALi Un PAkALPOJUMi



ANĪKŠČU TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
Muziejaus g. 1, LT-29147 Anīkšči
Tālr. (+370 381) 59 177
tic@infoanyksciai.lt
www.infoanyksciai.lt

turizmasanyksciuose anyksciaitour Anyksciu turizmo  
informacijos centras

#infoanyksciai 
#turizmasanyksciuose 
#keliamnykscius
#visitanyksciai

PAKALPOJUMI
 A Informācijas sniegšana par Anīkšču puses tūrisma resursiem
 A Ekskursiju organizēšana pa Anīkšču pusi
 A Maršrutu veidošana
 A Gidu pakalpojumi
 A Suvenīru tirdzniecība
 A Pakalpojumu pakešu pārdošana

9 786098 209006

ISBN 978-609-8209-00-6


