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Anīkšču novads viesus priecē ar savu ainavu: ezeriem, zaļajiem pauguriem un 
iespaidīgajiem Šventojas upes atsegumiem. Daba šeit vilina cilvēkus atpūsties 
un atgūt veselību. Tīros mežus, vietējo dzīļu minerālūdeni un labvēlīgo klimatu 

sabraukušie atpūtnieki novērtē jau visu gadsimtu.

- Šeit var uzkāpt augstākās Lietuvas baznīcas tornī;
- Šeit atrodas akmens, kura nosaukumu zina katrs lietuvietis;

- Šeit, pavadot vasaras, A. Baranausks sacerēja odu dabai – „Anīkšču silu”;
- Šeit pa XIX gs. uzbūvētajām sliedēm vēl joprojām ripo vilciens,  

ko vietēji mīļi sauc par „Šaurīti”;
- Šeit līkumo pastaigu taka, kas izbūvēta koku galotnēs.

Sveiki, ieradušies Anīkščos!
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MUZEJI

Ceļojam kopā pa Anīkšču novadu! 
Maršruti un ceļojumu piedāvājumi pa Anīkšču novadu ir izstrādāti pēc Jūsu izvēlētā 
maršruta un vēlmēm! Lai uzzinātu plašāku informāciju par ekskursiju, vērsieties pie mums 
pa +370 683 65440, +370 381 59177, tvic@infoanyksciai.lt, www.infoanyksciai.lt 
Atrodi, iepazīsti, uzzini – ceļojums pa Anīkšču novadu ar vietējo gidu
Šajā ekskursijā ietverts Jūsu izvēlēts maršruts pa Anīkšču novada kultūras, dabas un brīvā 
laika pavadīšanas objektiem. Par ekskursiju ir jāvienojas iepriekš pa +370 381 58015, +370 
613 12282, info@baranauskas.lt

Divu dienu kultūras objektu Anīkščos apmeklēšana ar vienu biļeti                                                  
Ar šo biļeti piedāvājam ekskursiju ar gidu deviņos muzejos: A. Baranauska klētiņa,  
A. Vienuoļa-Žukauska, B. Buivīdaites, J. Biļūna, L. un S. Didžuļu memoriālajos muzejos,  
S. Petraška akmens glezniecības ekspozīcijā, Šeimīnišķēļu pilskalna vēsturiskajā 
kompleksā, Šaursliežu dzelzceļa un Zirgu muzejos, kā arī – izbraukt ar drezīnu, sliežu 
trīsriteni, šaušanu ar loku. 
Šo biļeti varēsiet iegādāties visās A. Baranauska un A. Vienuoļo-Žukauska memoriālā 
muzeja ekspozīcijās. +370 381 58015, +370 612 81067, info@baranauskas.lt, 
www.baranauskas.lt

pirmo reizi tika minēts Anīkšču vārds.

tika uzcelta pirmā koka baznīca Anīkščos. 

Anīkšči ieguva pilsētas tiesības.

pilsētai tika piešķirts ģerbonis. 

caur Anīkščiem tika ierīkota šaursliežu dzelzceļa līnija Panevēža-Švenčonēļi. 

tika uzcelta jauna neogotikas stila baznīca.

tika dibināta B. Karazija augļu vīnu darītava.

pilsētai tika piešķirts kūrorta teritorijas statuss.

Anīkšči tika izraudzīti par Lietuvas kultūras galvaspilsētu.
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VĒSTURE
„Šaurīša” muzejs 
Vilties iela 2, Anīkšči, 
+370 381 58015, +370 612 81067, 
info@baranauskas.lt, www.siaurukomuziejus.lt
GPS: 55.532739, 25.108595 (WGS)
Simtgadīgās Anīkšču dzelzceļa stacijas kompleksā esošajā 
„Šaurīša” muzejā tiek eksponēta „Škoda” lokomotīve, drezīnas, 
cits šaursliežu dzelzceļa ritošais sastāvs, dažādi sakaru un 
signalizēšanas līdzekļi. 

Zirga muzejs 
Ņūroņu c., Anīkšču raj., 
+370 623 70629, arkliomuziejus@gmail.com, 
www.arkliomuziejus.lt, 
GPS: 55.573441, 25.086087 (WGS)
Zirga muzejā – ne tikai zirga laikmeta zemes darbu un lauku un 
pilsētas transportlīdzekļi, bet arī unikāla kokgriezumu kolekcija, 
zirga vēstures, kara lietu ekspozīcijas. Muzejā tiek prezentēti 
arodi, šeit darbojas audēja, keramiķe un maizītes cepēja, kalējs, 
kokgriezējs. 

Rakstnieka Jona Biļūna  
viensēta – muzejs 
Ņūroņu c., Anīkšču raj., +370 381 51722, 
info@baranauskas.lt, www.baranauskas.lt, 
GPS:55.570803, 25.093730(WGS)
Rakstnieka J. Biļūna viensēta – muzejs ir autentisks liriskās 
lietuviešu prozas aizsācēja daiļrades avotu liecinieks. 

Šeimīnišķēļu pilskalna 
vēsturiskais komplekss 
J. Biliūno iela 97A, Anīkšči, 
+370 381 58015, +370 610 00421, 
info@baranauskas.lt, www.baranauskas.lt, 
GPS: 55.545179, 25.139895 (WGS)
Šeimīnišķēļu pilskalna vēsturiskais pilskalns iezīmē vienīgo 
Lietuvas karali Mindaugu. Pils pagalmā var šaut ar loku, mest 
durkli, izmēģināt pils iedzīvotāju ikdienu: šķilt uguni, vārīt tēju uz 
ugunskura, vīt virvi, trenēties āra kara laukumā, spēlēt senlaiku 
spēles.
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Dzejnieka un bīskapa Antāna 
Baranauska klētiņa 
A. Vienuolio iela 2, Anīkšči, 
+370 381 58015, +370 381 52922, 
info@baranauskas.lt, www.baranauskas.lt, 
GPS: 55.527093, 25.098087 (WGS)
A. Baranauska klētiņa, kas celta 1826. iela – pirmais memoriālais 
muzejs Lietuvā. Šeit 1858. – 1859. iela pa vasarām 24 gadus 
vecais dzejnieks A. Baranausks uzrakstīja himnu Lietuvas pagātnei 
– poēmu „Anīkšču sils”.

Rakstnieka Antāna Vienoļa - Žukauska 
memoriālās mājas – muzejs 
A. Vienuolio iela 2, Anīkšči, 
+370 381 58015, +370 381 52912, 
info@baranauskas.lt, www.baranauskas.lt, 
GPS:55.527005, 25.097754 (WGS)
A. Vienoļa - Žukauska memoriālās mājas – muzejs – bijušais 
pilsētiņas inteliģentu nams, kur savijās aptiekāra pienākumi un 
rakstnieka aicinājums, Anīkšču vēstures simtgades un Kaukāza 
tradīcijas. 

Tautas mākslinieka  
Staņislava Petraškas  
akmens glezniecības ekspozīcija 
Muziejaus iela 6A, Anīkšči, 
+370 381 58015, +370 381 52912, 
info@baranauskas.lt, www.baranauskas.lt, 
GPS:55.527319, 25.097737 (WGS)
Muzejā ierīkota anīkšāna, tautas mākslinieka S. Petraškas akmens 
glezniecības ekspozīcija. Šajā unikālajā, tikai šim māksliniekam 
raksturīgajā glezniecības ar akmens miltiem tehnikā anīkšāns 
iemūžināja dzimtenes ainavas, Lietuvas valsts simbolus.

Rakstnieces Broņas Buivīdaites 
memoriālās mājas – muzejs 
Vilniaus iela 21, Anīkšči, +370 381 58138, 
info@baranauskas.lt, www.baranauskas.lt,
GPS:55.523296, 25.100756 (WGS)
Anīkšču vecpilsētā, blakus baznīcai, dzejnieces, dramaturģes, 
bērnu rakstnieces B Buivīdaites– Klajumu Meitas memoriālais 
muzejs. Blakus mājai tiek veidots skulptūru un puķu dārzs.

Grāmatu izplatītāju  
Ļudvikas un Staņislava Didžuļu 
memoriālā viensēta – muzejs 
Griežoņēļu c., Anīkšču raj.,
+370 381 43901, +370 698 15458, 
info@baranauskas.lt, www.baranauskas.lt, 
GPS: 55.628891, 25.027681 (WGS)
Didžuļu viensētā dzīvoja rakstniece, pirmās lietuviešu kulinārijas 
grāmatas „Lietuvas saimniece” (1893. iela) autore L. Didžuliene – 
Sieva un bibliofils Staņislavs Didžulis. Lietuviešu rakstu aizlieguma 
laikā viensēta bija preses izplatīšanas centrs, ir saglabājusies 
aizliegtās preses slēptuve.

Eņģeļu muzejs –  
Sakrālās mākslas centrs
Vilniaus iela 11, Anīkšči, +370 381 5144, 
+370 630 08100, angelumuziejus@gmail.com,
www.amenucentras.lt, 
GPS: 55.524178, 25.102075 (WGS)
Anīkščos 2010. iela uz dzīvi apmetās 109 eņģeļi, kurus pilsētai 
dāvināja kultūras nesēja, mecenāte Beatriče Kleizaite - Vasaris. 
Kopš atklāšanas jau savākta iespaidīga kolekcija, kura pakāpeniski 
palielinās un plešas. Sakrālās mākslas centrā kopš 2009. iela tiek 
glabāts un eksponēts ilggadējā Anīkšču draudzes virsmācītāja, 
monsenjora Alberta Talačkas mantojums – mākslas darbu kolekcija 
un bagātīga bibliotēka. 

Anīkšču kapliča –  
Pasaules anīkšānu daiļrades centrs
Vilniaus iela 36, Anīkšči, 
+370 686 47096, +370 381 54432, 
anyksciukoplycia@gmail.com, www.amenucentras.lt, 
GPS: 55.521561, 25.097622 (WGS)
Veco pilsētas kapu kapliča, kas 1858. gadā uzcelta uz Burbišķa 
muižnieku Venslovaviču kapu pagraba, ir ne tikai stilīgs arhitektūras, 
bet arī literatūras piemineklis. 

Svēdasu novada  
(J.Tuma-Vaižganta) muzejs
Kuniģišķu c., Anīkšču raj., 
+370 682 33024, www.svedasai.lt, 
Apmeklējums iepriekš obligāti jāsaskaņo,
GPS:55.738322, 25.405133 (WGS)
Ēka celta pēc 1863. iela sacelšanās, bet XX gs. beigās tajā atvērts 
muzejs, kurā ierīkota arī pirmskara skolas klase. Kādreiz šeit 
bijušajā skolā mācījās mākslinieks K. Sklērjus un rakstnieks J. 
Tums-Vaižgants.
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Meža muzejs. Meža izziņas taka. 
Dendrārijs. Skulptūru parks.  
Troškūņēļu c., Anīkšču raj., 
+370 381 56387, +370 698 09399, 
audrius.kusta@vivmu.lt, 
Apmeklējums iepriekš obligāti jāsaskaņo.
GPS: 55.57662, 24.872557 (WGS)
Troškūnu mežniecībā ierīkotajā muzejā ieraudzīsit meža 
dzīvnieku, augu un vaboļu kolekcijas. Varēsit ceļot pa 
blakus esošo meža izziņas taku, 2,5 hektāru dendrārijā 
aug 85 koku sugas. 

Pīteņu dārziņš 
Sedeiķu c., Anīkšču raj., 
+370 616 00451, +370 616 71304, 
ligita.mo@gmail.com
GPS: 55.651166, 25.098342 (WGS)
Jūs gaida iepazīšanās ar lietuviešu dravniecības 
pirmsākumiem, zālīšu vākšanas īpatnībām. Nogaršosit 
īstu meža medu ar zālīšu tēju.

Dzīvais muzejs
Šeiminišķu c., Anīkšču raj., 
+370 687 81480, info@anukis.lt, 
www.anukis.lt
GPS: 55.518811, 25.069373(WGS)
Aicinām pastaigāties pa saimniecības teritoriju un 
iepazīties ar tās iemītniekiem, apskatīt trušus, aitas, 
kazas, govis, zirgus, vistas, pīles, zosis, tītarus un citus 
dzīvniekus. Saimniecības iemītnieki viesus pieņem no 
plkst. 11:00 līdz 16:00.

Svėdasų bibliotēka 
J. Tumo - Vaižganto iela 16, 
Svedasu c., Anīkšču raj., 
+370 381 43200,  svedasai.avb@gmail.com, 
www.anyksciuvb.lt,
GPS: 55.681378, 25.366868 (WGS)
„Simtgades svedasišķu galerija” – Svėdasų bibliotēkā 
pastāvīgi tiek eksponēti ievērojamu laika posma no 1918. 
– 1940. g. svedasišķu portreti. Izstādē apskatāmi ievēro-
jamu virsnieku, planieru konstruktoru, mākslinieku, 
rakstnieku un citu ievērojamu cilvēku portreti. 

Ļudvikas un Staņislava Didžuļu 
publiskā bibliotēka
Vyskupo skvērs 1, Anīkšči, +370 381 58104, 
anyksciuvb@gmail.com, www.anyksciuvb.lt
GPS: 55.525181, 25.102569 (WGS)
Bibliotēka ir atvērta tūristiem, kuri apmeklē pilsētu. Tajā var 
iepazīties ar īpašiem Anīkščus popularizējošiem objektiem. 
Bibliotēkā ir atvērta pastāvīga Anīkšču novada foto hronista 
Izidora Girča fotogrāfiju izstāde.  Tajā tiek glabāts ap 60 000 
negatīvu arhīvs. Blakus ir valodu aleja, kurā sveiciens „laba diena” 
ir uzrakstīt franču, gruzīnu, norvēģu, čehu, baltkrievu, igauņu, 
latviešu, japāņu un moldāvu valodā.
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DABA UN  
ARHITEKTŪRA
Pastaigu taka koku galotnēs 
Dvaroni, Anīkšču raj., 
+370 684 53736, info@anyksciuparkas.lt, 
www.lajutakas.lt 
GPS: 55.485095, 25.060364 (WGS) 
Taka koku galotņu līmenī līkumo 300 m garumā un vienmērīgi 
paceļas 21 m augstumā. Takā ir 13 pieturvietas, kuras paredzē-
tas A Baranauska apdziedātā sila burvības sajušanai: ieraudzīt, 
sadzirdēt, saost... 

Puntuka akmens 
Dvaroņi, Anīkšču raj., 
GPS: 55.484224, 25.059657 (WGS)
Visbiežāk apmeklētais Lietuvas akmens atrodas Anīkšču sila 
ainavas liegumā. 1943. iela skulptors Broņus Pundzjus Puntuka 
akmenī beidza kalt Atlantijas okeānu pārlidojušo lidotāju Stepo-
na Darjus un Staša Girēna bareljefus un viņu testamenta vārdus.

Anīkšču sils 
Anīkšču raj., 
GPS 55.509188, 25.085856 (WGS)
Mežā, ko A. Baranausks padarījis slavenu ar poēmu „Anīkšču 
sils”, iegriežas ikviens, kurš ieradies paviesoties Anīkščos. 

Anīkšču Sv. Apustuļa evaņģēlista 
Mateja baznīca 
Vilniaus iela 8, Anīkšči,
GPS: 55.524178, 25.102075 (WGS)
Neogotikas sarkano ķieģeļu divtorņu baznīca ir augstākā  
Lietuvā – 79 metrus augstie torņi balsta debesis un pirmie 
sagaida visus, kuri ierodas Anīkščos.

APSKATES LAUKUMS 
+370 381 5144, +370 630 08100, 
angelumuziejus@gmail.com, www.amenucentras.lt
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„Laimes gaismeklis”
Liudiškių iela 28, Anīkšči,
GPS: 55.511958, 25.122928 (WGS)
Šo pauguru senie anīkšāni sauc par Anīkšču „sahāru”, jo tas 
ir bijis pliks, vēja appūsts, bez kokiem. Viņš arī izvēlējās Jona 
Biļūna kapavietu.

Šventojas kreisā krasta  
veselības taka 
Gar piekrasti izveidotā izziņas taka ir harmoniski iekļāvusies 
esošajā kultūras izziņas infrastruktūrā, apvienojot dažādus 
kultūras un tūrisma objektus vienotā maršrutā. Taka savieno 
esošos gājēju – velosipēdu celiņus: Anīkšči – Ņūroņi un Anīkšči 
– Puntuka akmens. 

Puntuka brālis 
Pašventupji, Anīkšču raj., 
GPS: 55.509391, 25.071159 (WGS)
Aptuveni pusceļā starp Ažožeriem un Anīkščiem, Pašventup-
ja silā stāv akmens, kas saukts par Puntuka brāli. Abi šeit 
saglabājušies no ledus laikmeta un atceļojuši no Skandināvijas, 
nodzīvojuši gadu tūkstošus...

Kavarska Sv. Jāņa Kristītāja avots 
Kavarskis, Anīkšču raj., 
GPS: 55.431588, 24.928653 (WGS)
Leģendām apvītais Sv. Jāņa avots, kam it kā piemīt brīnumainas 
dziednieciskās spējas, ir dzedra, tīra ūdens avots, kas kalna ga-
lotnē „izgrauzies” pat 134 m no Šventojas upes gultnes līmeņa. 

Karalienes muklājs 
Pašventupji, Anīkšču raj., 
GPS: 55.491425, 25.058299 (WGS)
Šeit, kā vēsta leģendas, ābolainos zirgos iejūgtā karietē dzelmē 
nogrima karaliene un šeit noslīcinājās vaidelote, kura nevēlējās 
pakļauties pretiniekiem...

Okuličūtes muižiņa 
Paupio iela 10, Anīkšči, 
GPS: 55.526973, 25.103968 (WGS)
Anīkšču centrā, Šventojas upes krastā, celtais neoklasicisma 
nams (senākā pilsētas ēka), kura pirmā īpašniece bija muižniece 
Okuličūte Blakus bija iekopts parks, kurā bija sastopamasretas 
koku sugas un dekoratīvi krūmi.

Sv. Aleksandra Ņevska  
pareizticīgo baznīca 
J. Biliūno iela 57, Anīkšči, 
GPS: 55.529372, 25.120690 (WGS)
Pirmā pareizticīgo svētnīca Anīkščos tika uzcelta XVI gs. 
sākumā ar Lielās Lietuvas kunigaikštienes, Polijas karalienes 
Jeļenas gādību. Beidzoties 1487. – 1494. iela krievu – 
lietuviešu karam, divu valstu samierināšanās vārdā Jeļena 
apprecējās ar Lietuvas dižkunigaikšti Aleksandru un kļuva par 
visu Lietuvas pareizticīgo aizgādni. 

Ekotaka 
Dvaroņi, Anīkšču raj.,
GPS: 55.484236, 25.073160 (WGS)
Ekotaka, pa kuru ejot, var ne tikai sasniegt Pastaigu takas 
koku galotnēs kompleksu, bet arī papriecāties par īpašo 
Anīkšču dabu un mākslas kompozīcijām, kuras apmeklētājus 
sagaida negaidītākajās vietās.

Ļudišķupilskalns un senatnes 
dzīvesvieta 
Anīkšču raj., 
GPS: 55.508718, 25.133876 (WGS)
Pētījumi liecina, ka III – V gs. šeit stāvējusi koka aizsargpils.

Palatavja pilskalns– 
Mindauga kronēšanas vieta 
Palatavja c., Anīkšču raj., 
GPS: 55.58272, 25.0128 (WGS)
Par to uzzināja tikai 1997. iela, bet rakstiskie avoti to min jau 
XIV gs. beigās: „borchwal, nomine Lettow” – „pilskalns, ar 
nosaukumu Lettow”. Tā nosaukumu vācieši rakstīja tāpat kā 
Lietuvas nosaukumu. 

Rubiķu skatu tornis 
Bijeiķi, Anīkšču raj., 
GPS: 55.485534, 25.261263 (WGS)
Blakus Bijeiķu pilskalnam uzcelts 15 m augsts tornis ar 
skatu laukumu, no kura paveras brīnišķīga Rubiķu ezera un 
apkaimes panorāma.  
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Rubiķu skatu tornis 
Bijeiķi, Anīkšču raj., 
GPS: 55.485534, 25.261263 (WGS)
Blakus Bijeiķu pilskalnam uzcelts 15 m augsts tornis ar skatu 
laukumu, no kura paveras brīnišķīga Rubiķu ezera un apkaimes 
panorāma. 

Šeimīnišķēļu (Vorūtas) pilskalns
Anīkšči, GPS: 55.545141, 25.139923 (WGS)
Netālu no Anīkščiem, pie Jaunajiem Elmininkiem, rēgojas 
Šeimīnišķēļu pilskalns. Tas atrodas starp divām dziļām 
ielejām, kurās kādreiz čalojuši straujie Vareļa un Volupja ūdeņi. 
Arheoloģiskie atradumi liecina, ka XIII – XV gs. šeit stāvējusi 
koka pils; atsevišķi vēsturnieki to saista ar vienīgo vēsturiskajos 
avotos minēto Mindauga pili Vorūtu.

Burbišķa muiža 
Parko iela 1B, Burbišķa c., Anīkšču raj., 
+370 381 49255, burbiskis@burbiskis.lt, 
www.burbiskis.lt
GPS: 55.521026, 25.115046 (WGS)
Tēlainajā Anīkštas upes kreisajā krastā jau iztālēm uzmanību 
piesaista stilīgs, stalts nams – XIX gs. arhitektūras piemineklis, 
neoklasicisma posma pērle, kas apbur ar izsmalcinātību un 
eleganci. 

Troškūnu sv. Trīsvienības baznīca  
un bernardīnu klosteris
Vytauto iela 1, Troškūni, Anīkšču raj., 
+370 381 56245, 
GPS: 55.587095, 24.871855 (WGS)
Troškūnu muižas īpašnieks Vladislavs Sakalausks 1696. iela uz 
pilsētiņu uzaicināja bernardīnu mūkus un iniciēja jaunas baznīcas 
celtniecību, pēc arhitekta M. Knakfusa projekta. Baznīca uzcelta 
XVIII gs. beigās, tās iekšpusē atrodas ar žēlsirdību slavenās 
Vissv. Jaunavas Marijas – Rožu karalienes glezna. Blakus 
baznīcai iekārtojies tajā pašā gadsimtā celts klosteris.

Traupja botāniskais dārzs 
Jaunimo iela 4, Traupis, Anīkšču raj., 
GPS: 55.513303, 24.748923 (WGS)
Tas ir Lietuvā vienīgais skolas botāniskais dārzs. 

Vetīgalas atsegums 
Vetīgala, Anīkšču raj.,
GPS: 55.454821, 25.001936 (WGS)
90 m gara, ap 20 m augsta krauja kreisajā Šventojas krastā, 
nedaudz zem Virintas ietekas. Atsegumā var ieraudzīt 
pirmsledus laikmeta gaišā kvarca un vizlaino smilšu kārtas.

Varja atsegums 
Pavarji, Anīkšču raj., 
GPS: 55.577606, 25.110361 (WGS)
Tas ir ģeoloģisks dabas piemineklis, kas iezīmē 
400 milj. iela senus laikus. Atseguma augstums – 
15 m.

Daumantu atsegums 
Daumanti, Anīkšču raj., 
GPS: 55.445971, 24.984917 (WGS) 
Ierobežota piebraukšana, daļu ceļa var nākties iet 
ar kājām. Tas ir unikāls, trīs ģeoloģiskās kārtas 
atklājošs atsegums. 

Miķieru atsegums 
GPS: 55.663917, 25.196524 (WGS)
Tā, iespējams, ir tēlainākā Šventojas upes ielejas 
vieta, kas piesaista gan tūristus, gan atsegumu 
pētošus zinātniekus.

Miķieru tilts 
GPS: 55.658772, 25.178967 (WGS)
Gaisa gājēju tilts pār Šventajas upi savieno 
Miķierus un Inkūnus. Miķieros esošajā viensētā 
„Šventosios upės slėnis” ir iespēja izbaudīt 
braucienu pār Šventajas upi pa trošu ceļu. Inkūnos 
apmeklējiet mežā uzceltu baznīcu.

Teresbors
GPS: 55.653455, 25.185149 (WGS)
1863. iela nemiernieku nometnes vietas atcerei 
meža laukumā pie ceļu krustojuma uzstādīts 
masīvs akmens piemineklis (1985. iela); akmens 
priekšpusē iegravētas rokas, kas tur ieročus – 
izslietu izkapti un dakšas –,un uzraksts „1863. 
nemiernieku nometne”.

Lietuvas Everests  
Anīkščos
Ruķišķa c., Anīkšču raj.,
GPS: 55.639592, 24.733450 (WGS)
27.11.2006. aeronauts pilots Vītauts Samarins 
un ceļotājs alpīnists, fotomākslinieks Vlads 
Vitkausks ar karsto gaisa balonu pacēlās 10 064 
m augstumā un sasniedza absolūto Lietuvas 
augstuma rekordu 10064 m un šo rekordu 
nosauca par “Lietuvas Everestu”.
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Arhibīskapa, svētā  
T. Matuļoņa dzimtene 
Kudorišķa c., Anīkšču raj., 
www.teofilius.lt,
GPS: 55.39974, 25.324586 (WGS)
Teofilijs Matuļonis piedzima Kudorišķī 1873. iela Lai 
iezīmētu bīskapa T. Matuļoņa dzimto viensētu, ir 
uzstādīta skulpturāla kompozīcija ar krustu centrā. 
2017. iela 25. jūnijā arhibīskaps T. Matuļonis tika 
pasludināts par svēto.

Reģionālā parka 
apmeklētāju centrs 
J. Biliūno iela 55, Anīkšči, 
+370 381 50739, info@anyksciuparkas.lt, 
www.anyksciuparkas.lt, 
GPS: 55.529391, 25.119902 (WGS)
Par visu zem viena jumta! Galvenā ekspozīcijas tēma – 
dabas un kultūras mantojums, kas atklājas daudzajos 
literārajos darbos.



– 18 – – 19 –

BRĪVAIS LAIKS
Izpriecu un sporta centrs „Kalita”
Kalno iela 25, Anīkšči, 
+370 381 78144, info@kalitoskalnas.lt, 
www.kalitoskalnas.lt,
GPS: 55.525853, 25.125343(WGS)
RODEĻU TRASE – tā ir atrakcija, kas visa gada garumā vilina 
nolaisties pa jautriem kalniņiem. Piesprādzējiet drošības 
jostas un noķeriet vēju, laižoties lejup no Kalitas kalna!
KALNU SLĒPOŠANA – iespēja pilnveidot slēpošanas 
iemaņas un aktīvi pavadīt brīvo laiku.
KALITAS SALTO – tas ir veids, kā ripot no kalna citādāk!

Izbrauciens ar šaursliežu  
dzelzceļa vilcieniņu
Vilties iela 2, Anīkšči, 
tālr. vietu rezervēšanai: +370 613 93844, 
+370 663 65377,  anyksciai@siaurukas.eu, 
www.siaurukas.eu 
GPS: 55.532716, 25.108468 (WGS)
No maija līdz oktobrim, ierodoties „Šaurīša” muzejā, varēsit 
pabraukt ar šo darbojošos tehnikas mantojuma objektu.  
Nedēļas nogalēs tiek organizēti ceļojumi uz Troškūniem un 
pie Rubiķu ezera. 

Labirintu parks 
Skapišķu c., Anīkšču raj., 
+370 652 19991, info@labirintu-parkas.lt, 
www.labirintu-parkas.lt, 
GPS: 55.480425, 25.07955 (WGS)
Labirintu parks – vienīgais tāda tipa parks Lietuvā, bet, 
iespējams, arī Baltijas valstīs. Tā ir lieliska vieta, kur aktīvi 
pavadīt laiku. 

Apgāztā māja
Skapišķu c., Anīkšču raj., 
+370 652 19991, www.apverstasnamas.lt 
GPS: 55.480425, 25.07955 (WGS)
Piedzīvo, ko neesi piedzīvojis, ieraugi, ko neesi redzējis. 
Atbrīvo savu iztēli, jo tikai šeit vari uzņemt „crazy” 
fotogrāfijas.
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Dainuvas piedzīvojumu ieleja 
Vilniaus iela 80 B, Anīkšči, 
+370 693 35060, 
rezervacija@nuotykiuslenis.lt, 
info@nuotykiuslenis.lt, 
www.nuotykiuslenis.lt,
 GPS: 55.51408, 25.08308 (WGS)
Kāpelēšanai ir izveidotas 6 dažādas sarežģītības 
trases, līdz ar to ikviens apmeklētājs varēs izvēlēties 
trases pēc savām vajadzībām. Brīvības un lidojuma 
prieku sajutīsit, izmēģinot „Lidojumu pār Šventoju”, 
ekstremālākajiem esam ierīkojuši „Big Swing” 
šūpoles no 13 metru augstuma. 

Anīkšču ūdens izpriecas
Nevēžas ezers, Anīkšču raj., 
+370 659 94493, 
+370 615 52250, 
vandensslides@gmail.com, 
www.vandensslides.lt, 
GPS: 55.456035, 25.190775 (WGS)
Ūdenssports, izpriecas un laivu īre. Tiem, kuri vēlas 
kaut ko vairāk, piedāvājam unikālu izpriecu – lidojot 
ar kutera velkamu izpletni, aplūkot Nevēžas ezeru no 
putna lidojuma! 

Baskāju ekotaka
Puntuko c., Anīkšču raj., 
+370 639 22255, 
anyksciutakas@gmail.com
GPS: 55.475616, 25.052708 (WGS)
Ar basām kājām staigājot pa šo taku izbaudīsiet 
meža mieru un vienlaicīgi nostiprināsiet savu veselī-
bu, ar pēdām sajūtot dažādas virsmas.

Anīkšču kartodroms
A. Vienuolio iela 38, Anīkšči, 
+370 687 81480, 
servisas@motorsportas.lt, 
www.motorsportas.lt, 
GPS: 55.518811, 25.069373 (WGS)
Ziemā Anīkšču kartodroms aicina visus piedzīvot 
ekstremālus iespaidus ar ziemas kartingiem un 
minibagijiem. Klienti tiks aprīkoti ar aizsargķiverēm 
un kombinezoniem. 

Izpriecu vilcieniņš
+370 381 59177, 
tvic@infoanyksciai.lt, 
www.infoanyksciai.lt
IzpriecaAnīkščos – izbrauciens ar izpriecu vilcieniņu!
Braukšanas maršruts: Dainuvas ieleja  
(Vilniaus iela 95) – Pastaigu taka koku galotnēs
Pastaigu taka koku galotnēs – Dainuvas ieleja.

„Wake Pond” 
(ūdensdēļu sports)
Pagojas ūdens krātuve, 
+370 624 15266, +370 622 86167, 
traukosslenis@gmail.com, 
www.wakepond.lt,
GPS: 55.551033, 25.029719 (WGS)
Tas ir lielisks sporta un izpriecu savienojums. 
Ūdensdēļu sports apvieno sniegadēļu, sērfa dēļu 
un ūdensslēpju sporta elementus. „Wakeboarding” 
(wake – viļņošanās, board – dēlis) – viens no ūdens 
sporta veidiem, kas attīstās visaktīvāk un kura būtība 
– slīdēšana ar ūdensdēli pa ūdens virsmu, velkot ar 
kuteri vai trosi.

Zirgaudzētava „Vilartas”
Ņūroņu c., Anīkšču raj.,
+370 618 84810, info@vilartas.lt, 
www.vilartas.lt, 
GPS:55.34380, 25.04308 (WGS)
Zirgaudzētava sniedz tādus pakalpojumus kā: izprie-
cu izjādes dabā, individuālas jāšanas apmācības un 
treniņi, zirgu īre fotosesijām, karietes un kamanu īre 
svētkiem, izglītojoša programma „Iepazīsti zirgu”.

Zirgaudzētava „Origonas”
Ņūroņu c., Anīkšču raj., 
+370 686 35255, 
klubas.origonas@gmail.com, 
www.jodinek.lt, 
GPS: 55.572922, 25.08782 (WGS)
Jāšanas sporta klubs „Origonas”, kas iemitinājies 
pašā Ņūroņu ciematiņā, blakus Zirga muzejam, aicina 
uz izjādēm ar graciozajiem zirgiem pa tēlaino Anīkšču 
apkaimi, meža taciņām, kas ved gar tēlaino Šventojas 
upes krastu. 

Zirgaudzētava „Mikadoras”
Žiburio iela 18, Ķebloņi c., Anīkšču raj.,
+370 601 88438, 
imbrasasdonatas@gmail.com, 
GPS: 55.514243, 25.159921(WGS)
Zirgaudzētava „Mikadoras”, kas iemitinājusies 
blakus Anīkšču pilsētai, piedāvā Anīkščus atklāt 
seglos! Organizējam privātas jāšanas apmācības un 
izbraucienus ar zirgiem pa skaistākajām Anīkšču 
pilsētas vietām. 

Izklaides ar zirgiem
Šeiminišķu c., Anīkšču raj., 
+370 687 81480, info@anukis.lt, 
www.anukis.lt
GPS: 55.518811, 25.069373(WGS)
Šeit varat mierīgi un aktīvi izjāt ar zirgiem, pārvarot 
šķēršļus. Ja Jums trūkst iemaņu vai jūtaties nedroši,  
Jūs ar zirgu izvadās pa aploku.

Diskgolfa parks viensētā 
Šaltiniai
Šaltiņu c. 2A, Anīkšču raj., 
+370 614 69001, 
info@sodybasaltiniai.lt, 
www.sodybasaltiniai.lt
GPS: 55.630434, 25.415219(WGS)  
Diskgolfs ir spēle ar dažādu krāsu un svaru diskiem, 
kuri ir jāiemet grozos. Diskgolfu var spēlēt jebkurš 
un visos laikapstākļos. 

„Escape room” Anīkšči
J. Biliūno iela 17, Anīkšči, 
+370 656 35055
Kvestu istaba – auksta, tumša un pamesta telpa, kas 
jau 32 gadus glabā savu baiso vēsturi. Vai spēsiet 
aizbēgt laikus? 

Sports un izpriecas  
„Nykščio namuose”
Liudiškių iela 18, +370 381 58520, 
+370 655 43379, info@nykscionamai.lt, 
www.nykscionamai.lt, 
GPS: 55.520175, 25.115274 (WGS)
Aktīvās atpūtas mīļotājus gaida sporta zāle, āra 
tenisa korti, basketbola laukums, biljarda bārs ar 
spēļu istabu, kurā var spēlēt galda futbolu, galda 
tenisu, šautriņas, boulingu.
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Kvestu istaba 
„Spalvų įkaitas” 
A. Baranausko laukums 1, Anīkšči, 
+370 624 27061, 
kalinkaitrta@gmail.com
GPS: 55.525507, 25.103391 (WGS)
„Spalvų įkaitas” – jauka, komandas prāta spēle. 
Nonākot slazdā, ir jāatrod mājienus, jāatrisina  
mīklas un, izmantojot prātu, jāizbēg no aizslēgtas 
istabas 60 minūšu laikā.  

Virtuālā realitāte
J. Biliūno iela 53, Anīkšči, 
+370 381 20190, +370 614 48858
GPS: 55.529037, 25.119649 (WGS)
Ar virtuālās realitātes ierīces palīdzību apmeklējiet 
vietas, kurās neesat bijis, ienirstiet neaizmirstamos 
piedzīvojumos, radiet mākslas instalācijas.

Šaušanas centrs „Zala Arms”
Džugu c., Anīkšču raj., 
+370 699 79381, +370 657 15155, 
saudykla@zalaarms.lt, www.zalaarms.lt, 
GPS: 55.383666, 25.048055 (WGS)
Tā ir lieliska vieta dažāda vecuma cilvēkiem, ģimenei, 
draugu lokam vai kolektīvam aktīvai brīvā laika 
pavadīšanai. Piedāvājam šaušanu lidojošos mērķos, 
„bēgošās mežacūkas” sacensību un šaušanu ar 
medību, sporta un kaujas ieročiem stacionāros 
mērķos.

Anīkšču tenisa korti
J. Biliūno iela 81, Anīkšči, 
+370 662 58050, info@akksc.lt, 
www.akksc.lt,
GPS: 55.533257, 25.123475 (WGS)
Aicinām tenisa mīļotājus un sportistus izmēģināt 
Anīkšču tenisa kortus un aktīvi pavadīt brīvo laiku. 

„Cosmos” Putnu taka 
J. Biliūno iela 53, Anīkšči, 
+370 623 17188, info@pauksciutakas.eu, 
www.pauksciutakas.eu, 
GPS: 55.529037, 25.119649 (WGS)
„Cosmos” Putnu taka ir spoguļu istaba, kurā tiek 
radīta bezgalības izjūta, izmantojot gaismas elemen-
tus. Iekšpusē ir dzirdamas skaņā pārveidotas Zemes 
elektromagnētiskās vibrācijas. 

Ūdens un mini SPA izpriecas 
baseinā „Bangenis”
Ažupiečių iela 1A, Anīkšči, 
+370 381 59431, + 370 620 83544,  
info@sveikatosoaze.lt, 
www.sveikatosoaze.lt,
GPS: 55.52187, 25.084442 (WGS)
Anīkšču baseins „Bangenis” ar mini SPA apmeklētā-
jiem piedāvā izbaudīt dažādas sajūtas piecpadsmit 
telpās – pirtīs, burbuļvannās, sporta baseinā. 
Pavadām brīvo laiku kopā! 

„SPA Vilnius Anykščiai”
Vilniaus iela 80, Anīkšči, +370 381 50100, 
info@spavilnius.lt, www.spa-vilnius.lt,
GPS: 55.51076, 25.084826 (WGS)
SPA centrā atradīsit minerālūdens baseinu, pirtis, 
baseinu mazajiem SPA viesiem, ārstniecisku un 
veselību veicinošu procedūru kompleksus, sāls 
istabu, restorānu ar āra terasi, bērnu spēļu istabu un 
moderni ierīkotu konferenču telpu. 

Kino nams
A. Baranausko laukums 2, Anīkšči, 
+370 623 03442, labas@kinonamai.lt,
www.kinonamai.lt
Anīkšču kultūras centra telpās ierīkota jauna kino 
zāle, kurā tiek rādītas jaunākās kino filmas, rīkoti 
starptautiski kino festivāli. 
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MARŠRUTI
Izziņas maršruts  
„Pa Aļģimanta apgabala  
partizānu kauju takām”
Šimoņu mežs, 
GPS: 55.685282, 25.276379(WGS)
Pēckara Lietuvas partizānu bastions – Šimonių giria. Šeit izšķirošajā 1949. gada 
rudenī, 1.-2. novembrī tika iznīcināts partizānu cīņas vienības kodols – bojā gāja 
leģendārais apgabala komandieris Antans Starks - Monte, štāba virsnieks Albins 
Pajarsks – Bebs un to cīņu biedri. 
Maršruts ir izveidots, sadarbojoties ar Anīkšču novada mežkopjiem, pašvaldībām 
un Lietuvas iedzīvotāju genocīda un rezistencijas izpētes centru. 
Maršruta ceļā ir ierīkoti 4 informatīvie stendi, izvietotas norādes, kas norāda 
virzienu. Sarīkot pārgājienu vai pārvarēt partizānu takas Jums palīdzēs  
Raimonds Guobis, +370 698 00534

Latavas piekrastes stabu ar 
ornamentētiem jumtiņiem ceļš
Latavas upes ielejā ozolkoka stabos ar 
ornamentētiem jumtiņiem iemūžinātas 
senās ciemu kapsētas un vēsturiski 
nozīmīgas vietas. Sagatavoties pārgājienam 
palīdzēs Raimonds Guobis, +370 698 00534.
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SUTARTINIAI ŽENKLAI 
Trasa automobiliams

Trasa pėstiesiems / dviratininkams

Sliepsiškio partizanų kapinės

1

2

3

5

4

MARŠRUTA PUNKTI:
1. Algimanta apgabala Šarūna 

vienības Plechaviča rotas 
Margio vada Žaibo nodaļas 
patvertne.

2. Austrumlietuvas  
(Karaliaus Mindaugo) apgabala 
komandpunkts.

3. Algimanta apgabala Šarūna 
vienības Plechaviča rotas 
Žalgirio vada patvertne.

4. Algimanta apgabala Šarūna 
vienības Plechaviča rotas Žal-
girio vada Austrumu nodaļas 
patvertne.

5. Algimanta apgabala partizānu 
komandpunkts.

6. Algimanta apgabala Šarūna 
vienības Plechaviča rotas 
Žalgirio vada patvertne.

MARŠRUTA PUNKTI:
1. Pienagales ciema kapsētā 

izvietotā Skumstošā māte;
2. Kjaušagales ciema Mūžības 

vārti un Sāpju Dievmāte;
3. Karču ciema Jēzus 

Nācarietis;
4. Bareišu ciema –  

Sv. Jons Nepomuks  
(Jonas Nepomukas);

5. Latavenu ciema,  
blakus Palatavju 
pilskalnam – krusts.
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Ebreju vēstures zīmes
Vēstures avoti liecina par to, ka 
ebreji Anīkšču novadā dzīvo no 
XVI. gs. To apmešanās  liecības 
šeit redzēsiet, ceļojot pa 
sagatavotu maršrutu.
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SUTARTINIAI ŽENKLAI 
Trasa automobiliams

Trasa pėstiesiems / dviratininkams

Sliepsiškio partizanų kapinės

1

8

MARŠRUTA PUNKTI:
1. Kurkļu sinagoga.  

S. Nėries iela 4A, Kurkļi, Anīkšču raj.  
Kurkļu pilsētiņā esošajai sinagogai tiesiskā 
aizsardzība piešķirta, pateicoties tās 
arhitektoniskajai vērtībai. Tā ir viena no 
oriģinālākajām koka sinagogām Lietuvā. 

2. Senie ebreju kapi.  
Kęstučio iela, Anīkšči.  
Ir saglabājušies daudzi seno kapu pieminekļi 
(ap 200) ar uzrakstiem jidiša valodā. 
Atsevišķu kapu Anīkščos esamība ļauj 
domāt, ka XVI gs. beigās jau pastāvēja ebreju 
kopiena.

3. Bijušās sinagogas.  
Sinagogos iela, Anīkšči.  
Sinagogu komplekss Anīkščos stāvēja 
pašā pilsētas centrā – tagadējā vecpilsētā. 
Šajā ielā līdz 1941. iela dzīvoja tikai ebreju 
kopienas biedri. 

4. Ebreju tautas banka.  
Vilniaus iela 5, Anīkšči.  
Beidzoties Pirmajam pasaules karam, ebreji 
sāka atgriezties Anīkščos un apmesties 
appostītajos namos. Finansiālu atbalstu tiem 
sniedza radinieki Āfrikā un Amerikā, kā arī no 
jauna izveidotā Tautas banka. 

5. Brāļu Rapoportu veikals.  
A. Baranausko a. 6, Anīkšči.  
Anīkšču ebreji visvairāk nodarbojās ar 
sīktirdzniecību, tiem bija daudz mazu veikalu. 
Brāļiem Mejeram un Šepšelim Rapoportiem 
piederēja manufaktūras veikals un koksnes 
bizness. 

6. R. Baranika soliņš.  
S. Daukanto iela, Anīkšči.  
Rūdolfs Baraniks (1920. – 1998.) – Anīkščos 
uzaudzis un ASV dzīvojis pasaulē atzīts 
gleznotājs, literāts, publicists, pedagogs. 

7. Ebreju slepkavību un apbedīšanas vieta. 
Liudiškių iela, Anīkšči.  
1941. iela, vācu armijai ieņemot pilsētu, tika 
uzsākta ebreju vajāšana. Ebreji tika sadzīti 
sinagogās, bet no turienes aizdzīti uz „darba 
nometnēm”. 1941. iela 28. jūlijā daudzi ebreju 
vīrieši tika aizdzīti uz pauguru pie Skiemoņu 
ceļa, tā saukto Zaķu kalnu, un tur nošauti. 

8. „Popa Sils“. J. Biliūno iela, Anīkšči.  
Tā ir vieta, kuru 1941. iela 8. jūlijā pārveidoja 
par geto. Tajā nebrīvē tika turēti simtiem 
Anīkšču ebreju.
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GRAFIKAS MĀKSLA
Aicinām uz radošām grafikas darbnīcām, 
lai izmēģinātu dobspiedes grafikas 
tehnikas. Ar speciāliem urbjiem 
radīsim lina gravējumus, savu zīmogu, 
simbolus, zīmes bet ar izgatavotajiem 
zīmogiem apzīmogosim atklātnes, 
attēlus vai tekstila izstrādājumus. Uz 
tikšanos grafikas darbnīcās! Izglītojošās 
nodarbības vada Justina Kamarauskaite
Ilgums – 1 stunda 30 min. Grupas 
dalībnieku skaits: 10 personas.

ZĪDA APZĪMĒŠANA
Iepazīsities ar zīda apgleznošanu, 
sajutīsit zīda vieglumu un neatkārtojamo 
radīšanas burvību. Zīda glezniņas – 
vitrāžas gleznošana.
Izglītojošo programmu vada Lina Vaišnīte 
Ilgums – 1 stunda 30 min. Grupas 
dalībnieku skaits ne mazāks par 5 
personām. 

KERAMIKA. VEIDOŠANAS  
MĀKSLAS PULCIŅŠ.
Nonākot pie īsta keramiķa, uzzināsiet 
māla izstrādājumu vēsturi, māla masas 
sagatavošanas un  mīcīšanas veidus, 
izmēģināsiet lipināšanu, veidošanu un 
dekoratīvās tehnikas. Veidošanas pulciņa 
apmācības noris, izmantojot elektrisko 

DABĪGO SMARŽU VEIDOŠANA
+370 615 98769, www.odorata.lt
Uzdrīkstieties atvēlēt sev nedaudz laika, 
ienirstiet neatkārtojamā smaržu pasaulē, 
radiet savu aromātu, ar kuru varēsiet sevi 
iepriecināt katru dienu.  
Ilgums – 1 stunda 30 min. Grupa: 10 un 
vairāk personu. Radošās darbnīcas varam 
organizēt arī pie Jums.

Smaržu terapija – māksla, kurā 
apvienojas intuīcija, radošums un 
skaistuma uztvere.

IZZINOŠAS PROGRAMMAS

ANĪKŠČU MĀKSLU INKUBATORS 
J. Biliūno iela 53, Anīkšči, 
+370 381 20190, +370 652 44555, 
verslas@res.lt, 
www.anyksciumenai.lt, 
Obligāta iepriekšēja reģistrācija.

SAKRĀLĀS MĀKSLAS CENTRĀ – EŅĢEĻU MUZEJĀ
Vilniaus iela 11, Anīkšči, +370 381 51447, +370 630 08100, 
angelumuziejus@gmail.com, www.amenucentras.lt  
Obligāta iepriekšēja reģistrācija.

„EŅĢEĻU ZINTIS”
Kas ir Eņģelis? Kā eņģeļi tiek attēloti 
mākslā? Visu to uzzināsit, ierodoties uz 
izglītojošo nodarbību. 

„VITRĀŽA”
Vitrāža – tā ir kā krāsainas gaismas 
mūzika. Paspēlējieties ar krāsām arī jūs, 
apskatiet Anīkšču Sv. Mateja baznīcas 
vitrāžas un radiet savas krāsu variācijas 
dažādās tehnikās. 

„JĒZUS DZIMŠANAS UZSTĀDĪJUMS” 
Lai Ziemas svētku gaidīšana piepildās 
ar gaismu, ko izstaro Jēzus dzimšanas 
uzstādījums, kuru savām rokām izveidosit 
mūsu muzejā. 

„SAPŅU EŅĢELIS”
Vai kāds naktīs sargā tavus sapņus? Vai 
gribētu? Tad nāc pie mums uz Eņģeļu 
muzeju, apgūsti pīšanas noslēpumus 
un no velteņa un dažādu krāsu pērlītēm 
un virvītēm radi savu Sapņu Sargu, kurš 
naktīs sargās tavus sapņus.

„MŪSU SVĒTNĪCA”
Kāpsit pa kāpnēm uz augstākās Lietuvas 
divtorņu baznīcas tornī esošo apskates 
laukumu, aplūkosit Anīkšču panorāmu, 
uzzināsit baznīcas vēsturi un ilustrēsit 
savu albumu ar fotogrāfijām. 

 „ES – ILUSTRATORS”
Noklausīsities ieskaņoto pasaku, 
„ietērpsit” to paša radītajās ilustrācijās 
un atgriezīsities mājās ar jaunu grāmatu. 
Ilustrācijas ir kā apģērbs, kuru uzvelkot, 
pasaka ceļo pie bērniem.

GLEZNIECĪBA ŪDENĪ „EBRU”
Anīkšču kapličā – Pasaules anīkšānu 
daiļrades centrā, Vilniaus iela 36, 
Anīkšči,+370 686 47096, +370 381 54432, 
anyksciukoplycia@gmail.com, www.
amenucentras.lt
Aicinām izmēģināt zīmēšanu ūdenī, 
tā ir patīkami noskaņojoša, no visām 
uzbāzīgajām domām atbrīvojoša. 
Neatkārtojamu zīmējumu var izveidot vien 
dažu minūšu laikā un nest to mājās!

DABĪGA LŪPU BALZĀMA RAŽOŠANA
+370 615 98769, www.odorata.lt
Radošo darbnīcu laikā atklāsim Jums 
dabīgās pašgatavotās kosmētikas 
ražošanas noslēpumus, pievēršot 
uzmanību dabas radītajiem brīnumiem 
– bišu vaskam, dažādām eļļām un 
sviestiņiem  – izgatavosim lūpu balzāmu. 
Ilgums – 1 stunda 30 min. Grupa: no 10 
līdz 20 personām. Radošās darbnīcas 
varam organizēt arī pie Jums.

podnieka virpu. Izglītojošo programmu 
vada Vids Ražansks.
Ilgums – 1 stunda 30 min. Grupas 
dalībnieku skaits ne mazāks par 6 
personām.

STIKLA ALĶĪMIJA. ROTAS.
Lai izgatavotu stikla piespraudi, karekli 
vai auskarus, vispirms ir jāiepazīstas ar 
stikla mākslas tehnoloģijām. Apspriežot 
jūsu radošās idejas, rūpīgi veidosim 
stikla piespraudi.  
Izglītojošo programmu vada Justina 
Kamarauskaite.
Ilgums – 1 stunda 30 min. Grupas 
dalībnieku skaits: 10 – 15 personas. 
Izstrādājumu izņemšana: divu nedēļu 
laikā Anīkšču mākslas inkubatorā. 
Nosūtīšana uz citām pilsētām par 
papildus maksu.

PAPĪRA DARBNĪCAS –  
PAPĪRA ROKDARBI
Radošajās darbnīcās ar savām rokām 
izgatavosiet savu atklātni vai grāmatu, 
izmēģināsiet galvenās papīra rokdarbu 
ierīces un līdzekļus. Izglītojošo 
programmu vada Rasa Strumiliene 
Ilgums – 1 stunda. Grupas dalībnieku 
skaits: ne mazāk kā 6 personas.
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IZGLĪTOJOŠAS  
PROGRAMMAS MUZEJOS 
www.baranauskas.lt, 
www.arkliomuziejus.lt  
Obligāta iepriekšēja reģistrācija.

ĢIMENES NEDĒĻAS  
NOGALES PĒCPUSDIENAS  
„CIEMOS PIE RAKSTNIEKA”
Labi zināmās rakstnieka mājas 
atceramies vēl šodien. Pēcpusdienā 
tuvāk iepazīsities ar rakstnieka mājām, 
dzirdēsit rakstnieka bērnu Laimutes un 
Stasīša stāstus. 
Ilgums – 1,5 st. 
+370 381 52912, +370 647 02561

„CIEMOS PIE RAKSTNIEKA”
Programmas laikā prezentēsim galvenos 
rakstnieka Antāna Vienoļa dzīves un 
daiļrades posmus. Apskatīsit memoriālās 
istabas, uzzināsit priekšmetu vēsturi.
Ilgums – 1,5 st. 
+370 381 52922, +370 682 12276

„RAKSTNIEKA ISTABA”
Bērniem un rakstniekiem ir daudz 
kas kopīgs – tie vēlas radīt un uzturēt 
labvēlīgu vidi. Programma ir radīta 
radošuma stimulēšanai, izpētot 
rakstnieka A. Vienuoļa – Žukauska 
istabas un tādējādi izprotot, kādi apstākļi 
palīdz radīt.
Ilgums – 1,5 st. 
+370 686 47099

RAKSTNIEKA CENZŪRAS APSLĀPĒŠANA: 
A. VIENUOĻO „PUODŽIŪNKIEMIO”  
UN „IŠDUKTERĖS” RAKSTĪŠANAS 
VĒSTURE
Programmā tiek atklāta dramatiskā šo 
A. Vienuoļa darbu vēsture un daudzu tā 
laika rakstnieku situācija – kad nedrīkst 
rakstīt, kā gribētos, bet tā, kā vēlas 
partija un ko nosaka „sociālistiskā 
reālisma” nosacījumi. 
Ilgums – 1,5 st. 
+370 612 81067

„ZEM KLĒTIŅAS JUMTA”
Šeit parunāsimies par klētiņas īpašo 
nozīmi, par priekšmetiem un to stāstiem. 
Uzzināsiet par A. Baranauska personības 
daudzpusību, viņa kā dzejnieka, mūziķa, 
matemātiķa, valodnieka, talantiem.
Ilgums – 1,5 st. 
+370 381 52922, +370 682 12276

„AKMENS GLEZNIECĪBA”
Anīkštietis tautas daiļamatnieks 
Stanislovs Petraška uzdāvināja pasaulei 
unikālu glezniecības veidu, izmantojot  
akmens pulveri. Pamēģiniet šādi gleznot, 
un pārvediet savu darbu kā suvenīru no 
Anīkščiem.
Ilgums – 1,5 st.
+370 686 47099

„CILVĒKI UN RADĪTĀJI – RAKSTNIEKU 
ANTĀNAVIENOĻA UN BROŅAS 
BUIVĪDAITES DRAUDZĪBA” 
„Es jūs mīlu,” A. Vienolis. „Es jūs cienu,” 
Klajuma Meita. Programmas laikā 
viesosimies rakstnieku memoriālajās 
mājās – muzejos, kurus šķir vien 
Šventojas upe, salīdzināsim viņu 
biogrāfiju momentus, iesim pa viņu 
jaunības romantikas taku...
Ilgums – 1,5 st. 
+370 381 58138, +370 620 39379

„ŠAURSLIEŽU DZELZCEĻA  
PIEDZĪVOJUMS”
Kādēļ vilcieni brauc pa dažāda platuma 
sliedēm? Kur pazūd ūdens, kā rezervju 
arvien pietrūkst lokomotīvei? Kāpēc 
lokomotīves mašīnists braucienā ņēma līdz 
spaini ar smiltīm? Uz šiem jautājumiem 
atbildēsim Šaursliežu vilciena muzejā. 
Ilgums – 1 st. 
+370 612 81067

„GRĀMATA MODINA TĒVZEMI...”
Šeit atvērsit saglabātu XIX gs. lietuviešu 
grāmatu slēptuvi, dzirdēsit stāstu par 
Staņislavu Didžuli un citiem Lietuvas 
grāmatu izplatītājiem, nogaršosit pīrāgu, 
kas cepts pēc Ļudvikas Didžulienes-Sievas 
grāmatas „Lietuvas saimniece” receptes. 
Ilgums – 2 st. 
+370 381 43901, +370 698 15458

„LABESTĪBAS MĀCĪBSTUNDAS  
JONA BIĻŪNA TĒVA MĀJĀS
Tās ir sarunas par pāridarījumiem un 
piedošanu, sirds cietību un žēlastību, 
attieksmi pret vājajiem, laimi, mīlestību, 
tiekšanos uz dzimtenes brīvību, naudas 
nozīmi. 
Ilgums – 1,5 st. 
+370 381 51722, +370 616 46225
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„VORŪTAS ATRADUMI STĀSTA...”
Programma iepazīstina ar arheoloģiju 
un Šeimīnišķēļu pilskalna atradumiem. 
Varēsit atveidot pagātnes cilvēka darbību 
procesus: iekurt uguni ar šķiltavām un 
kramu, uz ugunskura vārīt tēju, tīt virvi, 
lāpīt ar kaula adatu. 
Ilgums – 1,5 st. 
+370 381 52922, +370 610 00421

„UN ŠODIEN VĒL JOPROJĀM IR 
JAUŠAMS, KUR PILS BIJUSI...” 
Šeit uzzināsit par seno lietuviešu paražām, 
dzīvesveidu, apģērbiem un rotām, 
izmēģināsit pils kara mākslu. 
Ilgums – 1,5 st. 
+370 381 52922, +370 610 00421

„NESMĒRĒSI – NEBRAUKSI”
Programma paredzēta, lai iepazītos ar 
tradicionālo jūdzamo transportu. Tās laikā 
uzzināsit, kā tiek gatavots rats, ar ko labs 
rats atšķiras no slikta.
Ilgums – 2,5 st. 
+370 682 21463

„ES IZGRIEZĪŠU TEV LILIJU” 
Programmas laikā tiek prezentēta īpatnēja 
tautas mākslas nozare – izgriezumi. 
Ilgums – 3 st. 
+370 612 69545

„PINIET, AUDIET,  
MANAS ROKAS” 
Programmas laikā uzzināsit par 
senākajiem pasaules audumiem, 
ieraudzīsit, kā tiek austas jostas, 
varēsit arī paši noaust jostiņu. 
Apmeklēsit Zirga muzeju.
Ilgums – 3 st. 
+370 616 22402

„UZRUNĀTAIS MĀLS”
Programmas laikā tiek prezentēts 
podnieka arods. Dzirdēsit par māla 
izcelsmi, keramikas vēsturi. Ikviens 
varēs izveidot savu māla figūriņu. 
Ilgums – 2 st. 
+370 687 75908

„PINUMU DĀRZS” 
Zirgu muzejā vai citā Jums ērtā vietā.
Jūs varēsiet iepazīties ar pinēja 
amatu, kopā apspriedīsim 
klūgu sagatavošanu un pinumu 
izmantošanas sadzīvē iespējas. Pīsim 
ziediņus un appīsim paliktņus.
Ilgums – 1,5 st.
+370 616 00451

„BRĪNIŠĶĪGS CEĻOJUMS UZ SENO 
BĒRNĪBAS CIEMU”
Zirgu muzeja etnogrāfiskajās 
viensētās var gūt izpratni par ciema 
viensētu, lauksaimniecības darbiem, 
dažādiem tradicionāliem amatiem. 
Programmas dalībnieki cep maizi, 
iepazīstas ar galveno ciema cilvēku 
palīgu - zirgu. 
Ilgums – 3 st. 
+370 623 70629

„KAM IR RAGS,  
TAM NAV VAJADZĪGA PĀTAGA”
Programmas laikā iepazīsities ar 
ganīšanas tradīcijām, ganu darbiem, 
Jurģu un Vasarsvētku paražām. 
Programmu vainagos „ganu balle” – 
krāsnī cepts „olu kultenis”. 
Ilgums – 3 st. 
+370 612 69545, +370 616 25124

„UN TAD BIJA ŽALGIRIS...”
Programmas laikā dzirdēsit stāstu 
par partizānu karu, klausīsities 
patriotiskas dziesmas, apmeklēsit 
Ņūroņu mežā esošo bunkuru. 
Ilgums – 2,5 st. 
+370 687 12058

„BITĪTEAR IENESUMU”
Viensētas saimniece pastāstīs par 
bišu saimi, dravniecības tradīcijām, 
bišu produktiem, to lietderību un 
izmantošanu senlaikos un mūsdienās. 
Mājās aizvedīsit paša lietu sveci. 
Ilgums – 3 st. 
+370 612 69545, +370 616 25124

„LIELDIENU OLU RAKSTI” 
Programmas laikā dzirdēsit par 
Gavēni, dabas pamošanos, verbām, 
Verbu svētdienu un Lielo nedēļu. 
Uzzināsit par olu krāsām, ornamentu 
simboliku, kāpēc vajag dāvināt olas 
un piedalīties olu kaujās. Ikviens 
varēsi nokrāsot pa olai. 
Ilgums – 3 st. 
+370 612 69545, +370 616 25124 
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IZGLĪTOJOŠĀS PROGRAMMAS,  
KAS NORISINĀS ANĪKŠČU PILSĒTĀ UN RAJONĀ 
Obligāta iepriekšēja reģistrācija.

90 minūtes pēc saulrieta Rubiķu ezera 
piekrastē Jūs gaidīs divdesmitčetrvietīgs 
kuģītis, bet debesu gids Algimants 
aicinās visus ļauties noslēpumainajam 
ceļojumam pa ezeru, debesīm, 
zvaigznājiem un citām pasaulēm. 
Braucieni noris konkrētās dienās noteiktā 
laikā, izbraucot no kafejnīcas „Žuvienės 
pašiūrė”.

„ARODU KALNIŅŠ” 
Inkūnu c., Anīkšču raj., 
+370 698 71234, 
motiejukas@motiejukas.com, 
www.motiejukas.com, 
GPS: 55.653626, 25.180723 (WGS)
Aicinām uz Šimoņu meža vidū stāvošo 
būdiņu, lai iepazītos ar senāko pasaules 

arodu – keramiku. Visus interesentus 
pamācīsim, kā pagatavot bļodiņu, 
krūku vai krūzi. Apmeklējums, iepriekš 
saskaņojot.

„LAUPĪTĀJU UZBRUKUMS” 
+370 682 48202, 
anmenas10@gmail.com, www.ama.lt
Teatralizēta muzikāla programma. 
Laupītāji parādās negaidīti, izpilda 
teatrālo programmas daļu. Muzikālajā 
programmas daļā skan dzīvā mūzika, 
notiek dejas, spēles. Ierodas jūsu 
norādītajā vietā – tas var būt gan vilciens, 
gan viensēta.

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

AR PLOSTU PA RUBIĶU EZERU 
Šiaulių iela 9, Rubiķu c., Anīkšču raj.,
+370 659 88610, 
zuvienespasiure@gmail.com 
www.zuvienespasiure.lt
GPS: 55.527951, 25.282152 (WGS)
Peldam ar plostu pa skaistuli Rubiķu ezeru, 
uzzinām tā rašanās stāstu, leģendas, dabas 
īpatnības, kāpjam no plosta un apskatām 
dažas no sešpadsmit salām, jūsmojam 
par neatkārtojamo ainavu. 2019. iela šis 
izbrauciens tiek rīkots organizētām grupām 
līdz 24 pers.; no 1. gegužės līdz 1. oktobrim. 

„SMILŠU DŽEZS”
Ģireles c. 12, Anīkšču raj., 
+370 618 06006,  www.smeliodziazas.lt, 
GPS: 55.4333, 24.9167 (WGS)
Autentiskā, simtgadīgā būdā zināmā 
Lietuvas smilšu māksliniece Jurgita 
Minderīte-Motiekaite  sanākušajiem 
viesiem parādīs, kā tiek veidoti smilšu 
zīmējumi. 

ZIEMASSVĒTKUS GAIDOT
Šeiminišķu c., Anīkšču raj., 
+370 687 81480, info@anukis.lt, 
www.anukis.lt
GPS: 55.518811, 25.069373(WGS)
Apmeklējot saimniecību, uzzināsiet par 
Ziemassvētku tradīcijām, izgatavosiet 
rotājumu savas eglītes izrotāšanai, 
redzēsiet Ziemassvētku silīti, pagaršosiet 
viensētas saimnieces izceptu gardumu 
ar tēju.

ZVAIGZNĀJI VIRS EZERA 
Šiaulių iela 9, Rubiķu c., Anīkšču raj., 
+370 682 31839
GPS: 55.527951, 25.282152 (WGS)
Vai Jums patīk naksnīgās debess 
skaistums? No pavasara līdz rudenim, 
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Mākslu inkubatora lielā zāle

Mākslu inkubatora mazā konferenču zāle

Viesnīcas „Nykščio namai” lielā zāle

Viesnīcas „Nykščio namai” mazā zāle

Multimediju aprīkojums, skaņas sistēma, 
mikrofoni, audio atskaņotāji, klēpjdators, 
WiFi, interneta pieeja, drukāšanas un 
kopēšanas pakalpojumi.

Multimediju aprīkojums, skaņas sistēma,
mikrofoni, tāfele rakstīšanai, WiFi, internetā, 
drukāšanas un kopēšanas pakalpojumi, 
sinhronās tulkošanas kabīne, klēpjdators.

Multimediju aprīkojums, skaņas sistēma, 
mikrofoni, audio atskaņotāji, klēpjdators, 
WiFi, interneta pieeja, drukāšanas un 
kopēšanas pakalpojumi.

Multimediju aprīkojums, skaņas sistēma, 
mikrofoni, tāfele rakstīšanai, WiFi, interneta 
pieeja, drukāšanas un kopēšanas pakalpojumi 
par papildu cenu, klēpjdators (20 €)

Nomas maksa 23,17 € / st.

2 – 3 € pers.

no 5 € pers.

Nomas maksa 24 € / st.

1,2 – 3 € pers.

no 6 € pers.

Nomas maksa 11,58 € / st.

2 – 3 € pers.

no 5 € pers.

Nomas maksa 12 € / st.

1,2 – 3 € pers.

no 6 € pers.

Dabas un atpūtas parka „Gradiali” zāle 

Multimediju aprīkojums, skaņas 
sistēma, mikrofoni, audio atskaņotāji, 
WiFi, interneta pieeja, drukāšanas un 
kopēšanas pakalpojumi. 

Nomas maksa 37,5 € / st.

3 – 5 € pers.

10 € pers.

Dabas un atpūtas parka „Juosta” zāle 

Multimediju aprīkojums, ekrāns uz 
sienas, skaņas sistēma, mikrofoni, audio 
atskaņotāji, interneta pieeja, kopēšanas un 
drukāšanas pakalpojumi, tāfele rakstīšanai. 

Nomas maksa 250 € / d.

no 4 € pers.

no 17 € pers.

KONFERENČU TŪRISMS
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Burbišķu muižas lielā zāle 

Burbišķu muižas zāle „El Dorado” 

Multimediju aprīkojums, tāfele rakstīšanai, 
WiFi, interneta pieeja. Nomas maksa –  
120 € stundā, visas muižas noma I-V 2500 € 
uz dienu, VI-VII 3000 € uz dienu.

Multimediju aprīkojums, tāfele rakstīšanai, 
WiFi, interneta pieeja  Nomas maksa –  
120 € stundā, visas muižas noma I-V 2500 € 
uz dienu, VI-VII 3000 € uz dienu.

Nomas maksa 120 € / st.

3,5 – 5 € pers.

12 – 17 € pers.

Nomas maksa 120 € / st.

3,5 – 5 € pers.

12 – 17 € pers.

„SPA Vilnius Anykščiai” zāle 

Multimediju aprīkojums, ekrāns, tāfele 
rakstīšanai, klēpjdators, WiFi, interneta 
pieeja, kopēšanas un drukāšanas 
pakalpojumi. 

Nomas maksa 137 € / 8 st.

3 € pers.

no 10 € pers.

Anīkšču kultūras centra konferenču zāle

WiFi, kopēšanas pakalpojumi, tāfele 
rakstīšanai, projektoru, mikrofoni, 
skaņas un apgaismojums sistēma.

Nomas maksa 40 € / st.

3 – 5 € pers.

–

Anīkšču kultūras centra galvenā zāle

WiFi, kopēšanas pakalpojumi, tāfele 
rakstīšanai, projektoru, mikrofoni, 
skaņas un apgaismojums sistēma.

Nomas maksa 86 € / st.

3,5 – 5 € pers.

–

SUVENĪRI
Anīkšču mākslu  
inkubatora bodīte
J. Biliūno iela 53, 
 +370 381 20190 

Grāmatnīca „Pegasas”
Vilniaus iela 22, PC Norfa, 
+370 657 76612 

„Sveikuoliška krautuvėlė”
Vilniaus iela 22, PC Norfa, 
+370 670 76472 

„Dovana”
J. Biliūno iela 4, 
+370 381 53486 

Pasageles klēts 
bodīte
Klerkamiesčio iela 7, Ņūroņu c., 
+370 682 13405
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TŪRISMA INVENTĀRA ĪRE 
Velosipēdu īre +370 607 85080 www.dviraciunuoma.eu

Velosipēdu īre +370 693 35060 www.nuotykiuslenis.lt

Smailītes +370 614 76 538

Smailītes +370 618 08 853 

Smailītes +370 686 86312

Smailītes +370 612 93029 

Smailītes +370 659 92121 www.paupiobaidares.lt

Smailītes +370 620 61306 www.dvyniubaidares.lt

Smailītes +370 610 47825 www.sventupiobaidares.lt

Smailītes +370 624 68074 www.baidaresanyksciuose.lt

Piepūšamu plostu +370 659 92121 www.plaustai.eu

Kubls +370 678 36643

Kubls +370 648 38674

Kubls +370 677 59679 www.anykstietiskaskubilas.lt

Mobilā pirts +370 648 38674

Peintbols +370 652 13888 www.poilsisanyksciuose.lt 

Peintbols +370 674 22272 www.kovoslabirintai.lt

Elektroskūteru īre +370 670 07517 kirvela.darius@gmail.com

Elektroskūteru īre +370 647 11366

PIE RUBIKU EZERA
Laivas, ūdens velosipēdi, katamarāns, plosts +370 687 48458

Laivas, ūdens velosipēdi, jahtas, plosts +370 686 29344

Laivas, ūdens velosipēdi, smailītes,  
makškerēšanas aprīkojuma īre 

+370 659 88610

PIE ŠVENTOJAS UPES
Smailītes, kanoe, ūdens pārgājieni +370 614 84134

Smailītes, plosti, kanoe, peintbols, šaušana ar loku, orientēšanās 
sacensības, brauciens pa trošu ceļu pār Šventajas upi

+370 659 05057

Smailītes, laivas, kvadracikli +370 616 30896

Smailītes , velosipēdi, peintbola aprīkojums +370 605 20110

Smailītes +370 614 37157

Smailītes, velosipēdi, kvadracikli +370 698 43708

Smailītes +370 670 53465

Smailītes +370 616 44341

Smailītes +370 659 92121

PIE VIRINTAS UPES
Smailīšu un nometnes vietas īre +370 676 35010

Smailītes +370 648 38674


