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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.
Šodien Anīkšči ir kūrorta teritorijas statusu ieguvusi pilsēta, kas spēcīgi attīsta tūrisma
nozari un lepojas ar unikāliem apskates objektiem:
- 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.

Ekskursijas Anīkšču novadā un ceļojumu organizēšana
EKSKURSIJAS ANĪKŠČU NOVADĀ UN
CEĻOJUMU ORGANIZĒŠANA
CEĻOSIM PA ANĪKŠČU NOVADU KOPĀ!
Maršruti un ceļojumu paketes pa Anīkšču novadu atbilstoši
Jūsu izvēlētajam maršrutam un vēlmēm!
Ekskursiju sakarā vērsieties pa tālr.: +370 683 65440, +370 381
59177 vai e-pastā: tic@infoanyksciai.lt.
Anīkšču gidi: A. Gogelis +370 613 49370; Edita Ražaniene (Edita Ražanienė) +370 686 68878; Birute Venteraitiene (Birutė Venteraitienė)
+370 656 49463; Orinta Labutīte (Orinta Labutytė) +370 614 76573;
Gintāre Ņefaite (Gintarė Nefaitė) +370 622 48530; Ramune Šalteniene (Ramunė Šaltenienė) +370 615 78893; Ķēstutis Rainis (Kęstutis
Rainys) +370 650 26069.
Atklāj, iepazīsti, uzzini – ceļojums pa Anīkšču novadu ar gidu
anīkšānu.
Šajā ekskursijā – jūsu izvēlēts maršruts pa Anīkšču novada kultūras,
dabas un brīvā laika objektiem. Šīs ekskursijas lūdzam sarunāt pa tālr.:
+370 381 58015, +370 613 12282 vai e-pastu: info@baranauskas.lt.
KULTURĀLA DIVU DIENU VIESOŠANĀS ANĪKŠČOS
AR VIENU BIĻETI
Ar šo biļeti piedāvājam ekskursiju ar gidu deviņās muzeja ekspozīcijās: A Baranauska (A. Baranauskas) klētiņā, A. Vienoļa - Žukauska (A.
Vienuolis-Žukauskas), B. Buivīdaites (B. Buivydaitė), J. Biļūna (J. Biliūnas), L. un S. Didžuļu (L. ir S. Didžiuliai) memoriālajos muzejos, S.
Petraškas (S. Petraška) akmens glezniecības ekspozīcijā, Šeimīnišķēļu
pilskalna vēsturiskajā kompleksā, „Šaurīša” un Zirga muzejos, kā arī
– aktīvas izklaides: izbraucienu ar drezīnu un sliežu trīsriteni, loka šaušanu, iesma mešanu.
Šo biļeti varat iegādāties visās A. Baranauska un A. Vienoļa-Žukauska
memoriālā muzeja ekspozīcijās.
Tālr.: +370 381 58 015, +370 612 81 067, info@baranauskas.lt,
www.baranauskas.lt.
„AB AŽUOŽERIŲ SODAI” AICINA UZ EKSKURSIJU.
Vairāk informācijas pa tālr.: +370 600 76056;
azuozeriu.sodas@gmail.com.
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Vēsture
Arheoloģiskie atradumi liecina, ka pirmie iedzīvotāji Anīkšču apkaimē dzīvojuši no 9000. g. p. m. ē. Anīkšči pirmo reizi minēti 1440.
g. (atsevišķos avotos jau 1422. g.) kā Lietuvas dižkunigaikšča
Anīkšču muiža – tobrīd Lietuvas dižkunigaikštis Kazimirs (Kazimieras) Anīkšču muižu nodeva Radvilas Astikaiča (Radvila Astikaitis)
pārvaldībā. 1442. – 1452. g. uzcelta pirmā Anīkšču koka baznīca.
XV gs. 2. pusē 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 (Mikolajus Radvila).
1566. g. pilsētiņa dega; sadega baznīca, kura drīz atjaunota.
1671. g. Anīkšču baznīca dega vēlreiz (atjaunota līdz 1677. g.)
XVIII gs. sākumā kara ar zviedriem laikā sagrauts tilts pār Šventojas upi (atjaunots XVIII gs. beigās). 1792. g. 17. janvārī karalis
Staņislavs Augusts (Stanislovas Augustas) piešķīra pilsētas tiesības
(1795. g. tās likvidētas) un ģerboni. Ģerbonī attēlots autonomijas
priekšvakarā Anīkščos uzceltais tilts, kas rotāts ar tiltu aizgādņa un
sargātāja no ūdens nelaimēm Sv. Jana Nepomuka statuja.

ANĪKŠČI – pilsēta ziemeļaustrumu
Lietuvā, Utenas apriņķī, 33 km uz
rietumiem no Utenas, Anīkšču kalna
korē (95 – 112 m virs jūras līmeņa).
A. Vienuolis-Žukauskas Anīkščos

padomju sistēmas pārstāvjiem. 1946. g. 3. augustā nokļuva apriņķa pakļautībā. 1968. g. atvērta smilšu bagātināšanas rūpnīca
„Kvarcs”, uzcelta kultūras pils (arhitekts R. Šileika), Miera dzīvojamo māju kvartāls. 1988. – 1992. g. Anīkščos darbojās bērnu dzelzceļš maršrutā Anīkšči – Rubiķi.

XIX gs. 1. 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. sacelšanās laikā šeit darbojās ieroču darbnīca. 1898. g.
caur Anīkščiem uzbūvēts šaursliežu dzelzceļš Paņeveža – Švenčoņēļi. 1902. g. uzbūvēta hidroelektrostacija. 1909. g. vecās baznīcas
vietā uzcelta liela neogotikas baznīca.

1992. g. apstiprināts jaunais Anīkšču ģerbonis. 2006. g. ar valdības lēmumu pilsētai pievienota daļa apkārtējo ciemu. Anīkšči izvēlēti par 2012. g. Lietuvas kultūras galvaspilsētu.

No 1929. g. darbojas vīna biedrība. 1938. g. atjaunotas pilsētas
tiesības. 1941. g. vācieši iznīcināja ap 1500 iedzīvotāju (pārsvarā
ebrejus). 1944. g. pilsētā norisinājās sīvas cīņas starp nacistiem un

1792 g. Anīkšči saņēma oficiālu gerbonis
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Ebreju vēstures zīmes
BIJUŠĀS SINAGOGAS
Sinagogos g., Anīkšči, GPS: 55.523900, 25.104848 (WGS)
Sinagogu komplekss Anīkščos stāvēja pašā pilsētas centrā – tagadējā
vecpilsētā. Sinagogas iela arī ved uz bijušo sinagogu pagalmu (šulhoif), kurā šodien stāv divas bijušās sinagogas. Sinagogu pagalmu iezīmē
speciāla piemiņas plāksne. Sinagogas iela – vienīgā Anīkšču vecpilsētas iela, kas saglabājusi vēsturisko vietējās ebreju kopienas tai XX
gs. sākumā piešķirto nosaukumu. Šajā ielā līdz 1941. g. dzīvoja tikai
ebreju kopienas biedri – tāpat kā blakus esošajā Palestīnas ielā, kuru
tagad dēvē Simona Daukanta (Simonas Daukantas) vārdā.

KURKĻU SINAGOGA
S. Nėries g. 4A, Kurkļi, Anīkšču raj.,
GPS: 55.416, 25.064 (WGS)
Kurkļu sinagogai ir piešķirts reģionālas nozīmes līmenis. Kurkļu pilsētiņā esošajai sinagogai tiesiskā aizsardzība piešķirta, pateicoties tās
arhitektoniskajai vērtībai. Tā ir viena no oriģinālākajām koka sinagogām Lietuvā. Tā ir vienīgā reģionālas nozīmes sinagoga. Celtniecības
tehniķa Povila Jurēna (Povilas Jurėnas) projektētā un 1936. g. uzceltā
sinagoga ir celta no guļbaļķiem. Šā lūgšanu nama telpas ir izvietotas
2 stāvos, bet virs ēkas dienvidu daļas paceļas kāpņu telpas tornītis.
Pirmskara laikā to apmeklēja ļoti daudz ebreju.

EBREJU SLEPKAVĪBU UN APBEDĪŠANAS VIETA
Liudiškių g., Anīkšči, GPS: 55.512, 25.126 (WGS)
1941. g., vācu armijai ieņemot pilsētu, tika uzsākta ebreju vajāšana.
Ar okupācijas varas pavēli sāka uzskaitīt ebreju tautības iedzīvotājus,
noteikt to dzīvojamās mājas. Ebreji tika sadzīti sinagogās, bet no
turienes aizdzīti uz „darba nometnēm”. Rakstnieks A. Vienoļis - Žukausks (A. Vienuolis-Žukauskas) kopā ar J. Čepēnu (J. Čepėnas) devās
uz Utenu pie vācu komandanta lūgt nenogalināt ebreju bērnus, solot
tos izaudzināt par kristiešiem, taču abi tika aizdzīti. 1941. g. 28. jūlijā
daudzi ebreju vīrieši tika aizdzīti uz pauguru pie Skiemoņu ceļa, tā
saukto Zaķu kalnu, un tur nošauti. Pēc mēneša turpat tika nošautas arī
sievietes ar bērniem. Masu slepkavību un apbedīšanas vieta iezīmēta
ar pieminekli.

BRĀĻU RAPOPORTU VEIKALS
A. Baranausko a. 6, Anīkšči, GPS: 55.524785, 25.105206 (WGS)
Anīkšču ebreji visvairāk nodarbojās ar sīktirdzniecību, tiem bija daudz
mazu veikalu. Brāļiem Mejeram un Šepšelim Rapoportiem (Mejeras
Rapoportas, Šepšelis Rapoportas) piederēja manufaktūras veikals un
koksnes bizness. Plauka linu apstrādes, velteņu ražošanas uzņēmumi.
Daudz ebreju nodarbojās ar arodiem, bija šuvēju, kurpnieku, cepēju,
pulksteņmeistaru u.c.

„POPA SILS”
J. Biliūno g., Anīkšči, GPS: 55.535714, 25.124888 (WGS)
Tā ir vieta, kuru 1941. g. 8. jūlijā pārveidoja par geto. Tajā nebrīvē
tika turēti simtiem Anīkšču ebreju.

EBREJU TAUTAS BANKA
Vilniaus g. 5, Anīkšči, GPS: 55.524330, 25.102627 (WGS)
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. Tā
tika atvērta šo īrēto T. Kutkas (T. Kutka) un R. Šaltenienes (R. Šaltenienė) māju labajā flangā un darbojās līdz 1940. g.

SENIE EBREJU KAPI
Kęstučio g., Anīkšči, GPS: 55.518396, 25.100558 (WGS)
Kultūras mantojuma objekts. Ir saglabājušies daudzi seno kapu pieminekļi (ap 200) ar uzrakstiem jidiša valodā. Blakus Kęstučio ielai esošajā
kapu pusē ir pieminekļu kompozīcija, kas uzstādīta Lietuvas Atdzimšanas gados: kapu žoga ar neatveramiem vārtiem fragmenti un piemiņas
plāksne. Anīkšču ebreji par saviem kapiem maksāja nodokli. Atsevišķu
kapu Anīkščos esamība ļauj domāt, ka XVI gs. beigās jau pastāvēja
ebreju kopiena.
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R. BARANIKA SOLIŅŠ
S. Daukanto g., Anīkšči, GPS:55.523993, 25.104588 (WGS)
Rūdolfs Baraniks (Rudolfas Baranikas) (1920. – 1998.) – Anīkščos uzaudzis un ASV dzīvojis pasaulē atzīts gleznotājs, literāts, publicists,
pedagogs. Viņš tiek uzskatīts par protesta mākslinieku, kurš turpinājis
abstraktās glezniecības tradīcijas, bet viņa gleznojumi tiek raksturoti
kā politiskais abstrakcionisms. Ar Anīkšču pilsētas kopienu iniciatīvu
R. Baranika piemiņai Anīkšču vecpilsētā 2012. g. uzstādīts viņa vārdā
nosaukts soliņš.
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Apskates
vietas
VAI ZINĀT, KA...
Anīkšču Sv. Mateja baznīca ir augstāgā baznica Lietuvā torņu aukstums ir 79 metri.

Apskates vietas

ANĪKŠČU SV. APUSTUĻA EVAŅĢĒLISTA MATEJA BAZNĪCA
Vilniaus g. 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.

ANĪKŠČU MĀKSLU INKUBATORS
J. Biliūno g. 53, Anīkšči, tālr. +370 381 20190, verslas@res.lt, www.
anyksciumenai.lt,
GPS: 55.529037, 25.119649 (WGS)
Anīkšču mākslu inkubatorā rezidē 13 mākslinieki – grafiskie dizaineri,
fotogrāfi, dabīgās kosmētiskas ražotājas, amatnieki, tēlotājtekstila dizaineri, stikla un keramikas dizainere. Inkubatorā var paviesoties rezidentu darbnīcās, kā arī iegādāties to radītos izstrādājumus.
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BURBIŠĶA MUIŽA
Parko g. 1B, Burbišķa ciems, Anīkšču raj.,
tālr. +370 381 49255, burbiskis@burbiskis.lt,
www.burbiskis.lt GPS: 55.500948, 25.216654 (WGS)
Burbišķa muiža ir iemitinājusies Anīkšču reģionālajā parkā, netālu
no Rubiķu ezera, 8 km no Anīkščiem. 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.

SV. ALEKSANDRA ŅEVSKA PAREIZTICĪGO BAZNĪCA
J. Biliūno g. 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. g. krievu – lietuviešu karam, divu valstu samierināšanās vārdā Jeļena apprecējās ar Lietuvas dižkunigaikšti Aleksandru
un kļuva par visu Lietuvas pareizticīgo aizgādni. Tagadējā pareizticīgo
baznīcā, kas celta par valsts un ticīgo ziedoto naudu, Anīkšču novada
pareizticīgie iesoļoja 1873. g.

TROŠKŪNU SV. TRĪSVIENĪBAS BAZNĪCA
UN BERNARDĪNU KLOSTERIS
Vytauto g. 1, Troškūni, Anīkšču raj., +370 381 56245,
GPS: 55.587095, 24.871855 (WGS)
Troškūnu muižas īpašnieks Vladislavs Sakalausks (Vladislovas Sakalauskas) 1696. g. 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.

OKULIČŪTES MUIŽIŅA
Paupio g. 10, Anīkšči, GPS: 55.526973, 25.103968 (WGS)
Anīkšču centrā, Šventojas upes krastā, XIX gs. 1. pusē celtais neoklasicisma nams (senākā pilsētas ēka), kura pirmā īpašniece bija muižniece Okuličūte (Okuličiūtė). Muižiņā viesojās muižnieki reformāti, vēlāk
šeit darbojās nemiernieku štābs, bija ierīkota slepena ieroču noliktava.
Blakus bija iekopts parks, kurā bija sastopamas retas koku sugas un
dekoratīvi krūmi.

ARHIBĪSKAPA, SVĒTĀ T. MATUĻOŅA DZIMTENE
Kudorišķa ciems, Anīkšču raj., www.teofilius.lt,
GPS: 55.39974, 25.324586 (WGS)
Teofilijs Matuļonis (Teofilijus Matulionis) piedzima Kudorišķī 1873. g.
Lai iezīmētu bīskapa T. Matuļoņa dzimto viensētu, ir uzstādīta skulpturāla kompozīcija ar krustu centrā. 2017. g. 25. jūnijā arhibīskaps T.
Matuļonis tika pasludināts par svēto.

PUNTUKA AKMENS
Dvaroņi, Anīkšču raj., GPS: 55.484224, 25.059657 (WGS)
Visbiežāk apmeklētais Lietuvas akmens atrodas Anīkšču sila ainavas
liegumā. Tas ir pēc lieluma otrs lielākais akmens Lietuvā (pēc Barstīču
akmens). Vācu okupācijas gados, 1943. g. vasaras vidū, skulptors Broņus Pundzjus (Bronius Pundzius) Puntuka akmenī beidza kalt Atlantijas
okeānu pārlidojušo lidotāju Stepona Darjus un Staša Girēna (Steponas
Darius ir Stasys Girėnas) bareljefus un viņu testamenta vārdus.
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ANĪKŠČU SILS
Anīkšču raj., GPS 55.509188, 25.085856 (WGS)
Mežā, ko A. Baranausks (A. Baranauskas) padarījis slavenu ar poēmu
„Anīkšču sils”, iegriežas ikviens, kurš ieradies paviesoties Anīkščos.
Sils sākas pie Anīkšču pilsētas dienvidu robežas un stiepjas ne pārāk
platā (ap 1 km) joslā abpus Šventojai gandrīz 9 km garumā Kurkļu pilsētiņas virzienā. Sila reljefs ir ļoti daudzveidīgs un sarežģīts: pauguri,
gravas un dziļu grāvju izgraizītas Pašventupja nogāzes.

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 galotnē „izgrauzies” pat 134 m no Šventojas upes gultnes līmeņa. Svētku dienās
Sv. Jāņa avots un tā brīnišķīgās pieejas kļūst par ciema iedzīvotāju
pulcēšanās vietu.

ĻUDIŠĶU PILSKALNS UN SENATNES DZĪVESVIETA
Anīkšču raj., GPS: 55.508718, 25.133876 (WGS)
Šie objekti atrodas ap 800 m uz dienvidrietumiem no J. Biļūna (J. Biliūnas) kapa, tā sauktā „Laimes gaismekļa”, blakus Anīkšču – Molētu
šosejai. Pētījumi liecina, ka III – V gs. šeit stāvējusi koka aizsargpils.

PUNTUKA BRĀLIS
Pašventupji, Anīkšču raj.,
GPS: 55.509391, 25.071159 (WGS)
Aptuveni pusceļā starp Ažožeriem un Anīkščiem, Pašventupja silā stāv
akmens, kas saukts par Puntuka brāli. Patiesi, šis akmens der Puntukam par brāli – ja to izraktu no zemes, lieluma ziņā tas varētu sacensties ar Puntuku. Abi šeit saglabājušies no ledus laikmeta un atceļojuši
no Skandināvijas, nodzīvojuši gadu tūkstošus...

EKOTAKA
Dvaroņi, Anīkšču raj., GPS 55.484236, 25.073160 (WGS)
Ceļojumi pa Anīkšču silu, kuru XIX gs. apdziedājis dzejnieks Antāns Baranausks (A. Baranauskas) un kurš šodien saņem īpaši lielu apmeklētāju uzmanību, būs vēl interesantāki! 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.

KARALIENES MUKLĀJS
Pašventupji, Anīkšču raj.,
GPS: 55.491425, 25.058299 (WGS)
Netālu no Ažožeriem plūstošais dzidrā ūdens avots, viens no lielākajiem
Lietuvā, jau izsenis tiek saukts par Karalienes muklāju. Šeit, kā vēsta
leģendas, ābolainos zirgos iejūgtā karietē dzelmē nogrima karaliene
un šeit noslīcinājās vaidelote, kura nevēlējās pakļauties pretiniekiem...

„LAIMES GAISMEKLIS” –
lietuviešu literatūras klasiķa Jona Biļūna (Jonas Biliūnas)
kaps un piemineklis uz Ļudišķu paugura
Liudiškių g. 28, Anīkšči, GPS: 55.511958, 25.122928
Šo pauguru senie anīkšāni sauc par Anīkšču „sahāru”, jo tas ir bijis
pliks, vēja appūsts, bez kokiem. Šo kalnu bieži apmeklējis rakstnieks
Antāns Vienolis – Žukausks (Antanas Vienuolis - Žukauskas) un apjūsmojis plaši paverošos Anīkšču apkaimi. Viņš arī izvēlējās Jona Biļūna
kapavietu.

PALATAVJA PILSKALNS –
MINDAUGA KRONĒŠANAS VIETA
Palatavja ciems, Anīkšču raj., GPS: 55.58272, 25.0128 (WGS)
Pilskalns atrodas netālu no ceļa Anīkšči – Troškūni. No ceļa uz pilskalnu
jūs novirzīs ceļazīmes. Palatavja pilskalns ir īpašs. Par to uzzināja tikai
1997. g., bet rakstiskie avoti to min jau XIV gs. beigās: „borchwal,
nomine Lettow” – „pilskalns, ar nosaukumu Lettow”. Tā nosaukumu
vācieši rakstīja tāpat kā Lietuvas nosaukumu. Blakus pilskalnam tek
Latavas upe.
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IZZIŅAS MARŠRUTS
„PA AĻĢIMANTA APGABALA PARTIZĀNU KAUJU TAKĀM”
Šimoņu mežs, GPS: 55.685282, 25.276379(WGS).
Izziņas maršruts Šimoņu mežā ierīkots, lai iepazīstinātu Lietuvas sabiedrību un sabraukušos viesus ar svarīgu Lietuvas vēstures periodu –
partizānu kauju pret Padomju Savienību (1944. – 1953.). Dodoties pa
izziņas maršrutu, apmeklētāji varēs apmeklēt bijušo Austrumlietuvas
(Karaļa Mindauga) apgabala galveno mītnes vietu, apgabala vadības
slēptuvi (bunkuru), citas bijušo partizānu slēptuves, arī kapus, kuros
apglabāti Aļģimanta apgabala partizāni.

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. Šodien tas ir visvairāk izpētītais
pilskalns Lietuvā un viens no visplašāk pētītajiem visā Rietumbaltijā.
Arheoloģiskie atradumi liecina, ka XIII – XV gs. šeit stāvējusi koka pils;
atsevišķi vēsturnieki to saista ar vienīgo vēsturiskajos avotos minēto
Mindauga pili Vorūtu.

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.

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.
Skaidrā dienā tālumā var redzēt Burbišķa un Mačoņu ciemus, arī Leiļūnu un Debeiķu baznīcu torņus.

TRAUPJA BOTĀNISKAIS DĀRZS
Jaunimo g. 4, Traupis, Anīkšču raj.,
GPS: 55.513303, 24.748923 (WGS)
Tas ir Lietuvā vienīgais skolas botāniskais dārzs. To sāka iekopt 1989.
g. ar Traupja skolas direktora iniciatīvu. 15 gadu laikā botāniskā dārza
platība ir izpletusies 5 reizes.

VARJA ATSEGUMS
Pavarji, Anīkšču raj., GPS: 55.577606, 25.110361 (WGS)
Tas ir ģeoloģisks dabas piemineklis, kas iezīmē 400 milj. g. senus laikus. Atseguma augstums –
15 m.
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VAI ZINĀT, KA...
Visbiežāk tulkotais lietuviešu literatūras daiļdarbs –
Antāna Baranauska (Antanas Baranauskas) „Anīkšču sils”
(Anykščių šilelis). No klētiņas, tagad muzeja,
1858. – 1859. g. pasaulē izplatījusies poēma šobrīd tiek
lasīta rekordlielā valodu skaitā – pat 21.
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LIETUVAS EVERESTS ANĪKŠČOS
Ruķišķa ciems, pie ceļa Nr. 121, Anīkšči – Troškūni – Paņeveža
GPS: 55.639592, 24.733450 (WGS)
27.11.2006. aeronauts pilots Vītauts Samarins (Vytautas Samarinas)
un ceļotājs alpīnists, fotomākslinieks Vlads Vitkausks (Vladas Vitkauskas) ar karsto gaisa balonu pacēlās 10 064 m augstumā un sasniedza
absolūto Lietuvas augstuma rekordu (bija 7212 m). Tā kā galvenais lidojuma mērķis bija pacelties Zemes augstākā kalna Everesta (8848 m)
augstumā, savu ievērojami nozīmīgāku sasniegumu aeronauti nosauca
par Lietuvas Everestu. Rekords ir fiksēts Anīkšču rajona Troškūnu seņūnijas debesu velvē. Sasnieguma projekcijas vietā uz zemes, pie ceļa
Anīkšči – Paņeveža (ap 2 km aiz Jostininkiem) 2008. g. tika uzstādīts
20 tonnas smags granīta gabals, bet 2013. g. tā augšpusē piestiprināts arhitekta prof. J. Anuškeviča (J. Anuškevičius) radītais obelisks.

DAUMANTU ATSEGUMS
Anīkšču raj., netālu no Daumantu ciema
GPS: 55.445971, 24.984917 (WGS)
Ierobežota piebraukšana, daļu ceļa var nākties iet ar kājām. Tas ir
unikāls, trīs ģeoloģiskās kārtas atklājošs atsegums. Tā apakšējā daļā
atsedzas Augšdevona smiltājs un neogēna perioda kvarca smilšu kārtas
– svarīgākā Anīkšču rajona dzīļu bagātība. No aptuveni 300 metrus garās un 27 metrus augstās stāvās Šventojas upes labās nogāzes paveras
iespaidīgs dabasskats.

MIĶIERU ATSEGUMS
Tā, iespējams, ir tēlainākā Šventojas upes ielejas vieta, kas piesaista
gan tūristus, gan atsegumu pētošus zinātniekus.
MIĶIERU TILTS
GPS: 55.658772, 25.178967
Vēl citādāk saukts par Pērtiķu tiltu – gājēju tilts pār Šventoju Miķieros,
Anīkšču raj., kas savieno Miķierus un Inkūnus.

KVARCA SMILŠU KARJERS
Anīkšču apkaime glabā ģeoloģiskas bagātības – neogēna kvarca smiltis. Akciju sabiedrībai „Anykščių kvarcas” piederošais Anīkšču pievārtes
kvarca smilšu karjers vilina ne vienu vien ienācēju. Tiek organizētas
ekskursijas – dabas izziņas mācībstundas, apmeklējot arī citus iespaidīgus Anīkšču novada objektus. Tālr. uzziņai +370 38159177

IZZIŅAS TAKA MEDNIEKIEM
Miķieru mežniecība GPS: 55.659794, 25.165927 (WGS)
Anīkšču mežu virsmežniecībā ierīkota Lietuvā pirmā izzinošā taka, kas
paredzēta medniekiem un sabiedrībai, lai iepazīstinātu ar medniecībai
un dzīvnieku aizsardzībai paredzētām iekārtām.
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„ŠAURĪŠA” STACIJAS
Tagadējais un vienīgais darbojošais, 68,4 km garais šaursliežu dzelzceļa posms Paņeveža – Rubiķi iet caur Paņevežu, Taruškām, Rekstina
mežu, Bajorišķiem, Raguvēli, Surdeģi, Vašokēniem, Troškūniem, Pagoju, Anīkščiem, Žažumbri un Bičoņiem. Šaursliežu dzelzceļš kopā ar
stacijām un ceļu būvēm ir vērtīgs vēstures un kultūras objekts. Staciju
ēku kompleksiem ir urbāniska un arhitektoniska nozīme.
TERESBORS
GPS: 55.653455, 25.185149 (WGS)
1863. g. nemiernieku nometnes vietas atcerei meža laukumā pie
ceļu krustojuma uzstādīts masīvs akmens piemineklis (1985. g.);
akmens priekšpusē iegravētas rokas, kas tur ieročus – izslietu izkapti un dakšas –, un uzraksts „1863 sukilėlių stovykla” (1863.
nemiernieku nometne).

DAMBRIEŽU AUDZĒTAVA
Miķieru mežniecībā.
Dambrieži, savvaļas aitu mufloni, plankumainie brieži.
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Muzeji
Kulturāla viesošanās Anīkščos: jums laipni atveras pat 9
muzeju durvis. Anīkšču novada muzeji jūs aicina atklāt
un piedalīties, vērot un brīnīties. Mūsu muzeji: literatūras
piligrimiem, tehnikas mīļotājiem, tautas mākslas pētniekiem
un visiem mūsu valsts vēstures zinātājiem.

VAI ZINĀT, KA...
Ievērojamais agronoms prof. Petrs Vasinausks (Petras Vasinauskas) 1975. g., iejūdzis bēri,
42 dienu laikā pa Lietuvas ceļiem nobrauca 1501 km. Ceļojot viņš izdomāja izveidot
Zirga muzeju (Arklio muziejus) – Lietuvas lauku atmiņas, kā arī cilvēka
un zirga draudzības nozīmīguma glabātuvi.

Muzeji

A.Baranausko un A. VienuolioŽukausko memoriālā muzejs
DZEJNIEKA UN BĪSKAPA ANTĀNA BARANAUSKA KLĒTIŅA
A. Vienuolio g. 2, Anīkšči, tālr. +370 381 58015, +370 381 52922,
info@baranauskas.lt, www.baranauskas.lt,
GPS: 55.527093, 25.098087 (WGS)
A. Baranauska (Antanas Baranauskas) (1835. – 1902.) klētiņa, kas
celta 1826. g. – pirmais memoriālais muzejs Lietuvā. Šeit 1858. –
1859. g. pa vasarām 24 gadus vecais dzejnieks A. Baranausks uzrakstīja himnu Lietuvas pagātnei – poēmu „Anīkšču sils” (Anykščių šilelis).
Pajumtē, no kuras izplatījās pasaulē vislabāk zināmais lietuviešu literatūras garadarbs, tagad tiek glabātas un eksponētas autentiskas A.
Baranauska mēbeles, sadzīves priekšmeti, grāmatas.
Darba laiks: jūnijs – oktobris: I – V un 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.

ŠEIMĪNIŠĶĒĻU PILSKALNA VĒSTURISKAIS KOMPLEKSS
J. Biliūno g. 97A, Anīkšči, tālr. +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. Skatu torņu, galerijas ekspozīcijas iepazīstina ar bijušās Šeimīnišķēļu (Vorūtas) pils vēsturi, tā laika Lietuvas vēstures fragmentiem, arheoloģiskajiem atradumiem, XIII – XIV gs. kara bruņojumu, pils iedzīvotāju sadzīves priekšmetiem, pils maketu. Pils pagalmā
var šaut ar loku, mest durkli, izmēģināt pils iedzīvotāju ikdienu: šķilt
uguni, vārīt tēju uz ugunskura, vīt virvi, veikt pētījumus eksperimentālos arheoloģiskajos izrakumos, trenēties āra kara laukumā, spēlēt
senlaiku spēles.
Darba laiks: maijs – oktobris: I – V 10:00 – 18:00, VI – VII 10:00 –
19:00; novembris – aprīlis: tikai iepriekš pasūtāmas izglītojošas programmas; tālr. 8 610 00 421.

„ŠAURĪŠA” MUZEJS
Vilties g. 2, Anīkšči, tālr. +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.
Stacijā – uzgaidāmā zāle, starpkara Lietuvas stacijas priekšnieka kabinets. Var izmēģināt darbojošos eksponātus – rokas drezīnu un sliežu
trīsriteni.
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: apmeklētāji uzņemami, iepriekš telefoniski vienojoties.

ZIRGA MUZEJS
Ņūroņu ciems, Anīkšču raj., tālr. +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. Muzeja teritorijā
var nodoties izjādēm, izbraucieniem ar ratiem vai kamanām, pašūpoties šūpolēs.
Darba laiks: maijs un septembris: I – V 8:00 – 17:00, VI – VII 9:00 –
18:00, jūnijs – augusts: I – V 9:00–18:00, VI – VII 10:00 – 19:00;
oktobris – aprīlis: katru dienu 8:00 – 17:00.
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Muzeji
RAKSTNIEKA JONA BIĻŪNA VIENSĒTA – MUZEJS
Ņūroņu ciems, Anīkšču raj., tālr. +370 381 51722,
info@baranauskas.lt, www.baranauskas.lt,
GPS: 55.570803, 25.093730(WGS)
Rakstnieka J. Biļūna (J. Biliūnas) (1879. – 1907.) viensēta – muzejs
ir autentisks liriskās lietuviešu prozas aizsācēja daiļrades avotu liecinieks. Šajā vidē gribas domāt par to, ar ko ir īpaši rakstnieka J. Biļūna
darbi, par dzimto māju siltumu, pāridarījumiem un piedošanu, sirds
cietību un žēlastību, attieksmi pret vājajiem, laimes ilgām. Muzejā tiek
eksponēti Biļūnu dzimtas priekšmeti, rakstnieka grāmatas, fotogrāfijas, tautas mākslinieku kokgriezumi pēc J. Biļūna stāstiem.
Darba laiks: jūnijs – augusts: katru dienu 10:00 – 18:00, maijs, septembris, oktobris: katru dienu 9:00 – 17:00, novembris – aprīlis II – VI
9:00 – 17:00.

miltiem tehnikā anīkšāns iemūžināja dzimtenes ainavas, Lietuvas valsts
simbolus. Video sižetā atdzimst neatkārtojama gleznu dzimšana meistara
darbnīcā. Ekspozīcijā arī paši var izmēģināt akmens glezniecības tehniku.
Darba laiks: jūnijs – oktobris: I – V un 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.
RAKSTNIECES BROŅAS BUIVĪDAITES MEMORIĀLĀS
MĀJAS – MUZEJS
Vilniaus g. 21, Anīkšči, tālr. +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 (Bronė Buivydaitė-Tyrų
Duktė) (1895. – 1984.) memoriālais muzejs glabā pirmās XX gs. lietuviešu liriķes dzīves un daiļrades garu. Viensētā, starp rakstnieces relikvijām, jaušams viņas darbu varoņu laikmets; blakus mājai tiek veidots
skulptūru un puķu dārzs.
Darba laiks: maijs – septembris: katru dienu 10:00 – 18:00, oktobris –
aprīlis: I – V 8:00 – 16:00.

RAKSTNIEKA ANTĀNA VIENOĻA - ŽUKAUSKA
MEMORIĀLĀS MĀJAS – MUZEJS
A. Vienuolio g. 2, Anīkšči, tālr. +370 381 58015, +370 381 52912,
info@baranauskas.lt, www.baranauskas.lt,
GPS: 55.527005, 25.097754 (WGS)
Ievērojamākā XX gs. pirmās puses anīkšāna, rakstnieka A. Vienoļa Žukauska (Antanas Vienuolis-Žukauskas) (1882. – 1957.) memoriālās
mājas – muzejs – bijušais pilsētiņas inteliģentu nams, kur savijās aptiekāra pienākumi un rakstnieka aicinājums, Anīkšču vēstures simtgades
un Kaukāza tradīcijas. Šeit tiek glabāta autentiska rakstnieka sadzīves
un daiļrades telpa, dārzā – A. Vienoļa kaps.
Darba laiks: jūnijs – oktobris: I – V un 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.

GRĀMATU IZPLATĪTĀJU ĻUDVIKAS UN STAŅISLAVA DIDŽUĻU
MEMORIĀLĀ VIENSĒTA – MUZEJS
Griežoņēļu ciems, Anīkšču raj., tālr. +370 381 43901, +370 698 15 458,
info@baranauskas.lt, www.baranauskas.lt,
GPS: 55.628891, 25.027681 (WGS)
Didžuļu viensētā dzīvoja rakstniece, pirmās lietuviešu kulinārijas grāmatas „Lietuvas saimniece” (1893. g.) autore L. Didžuliene – Sieva (Liudvika Didžiulienė-Žmona) (1856. – 1925.) un bibliofils Staņislavs Didžulis
(Stanislovas Didžiulis) (1856. – 1927.). Lietuviešu rakstu aizlieguma
laikā viensēta bija preses izplatīšanas centrs, ir saglabājusies aizliegtās
preses slēptuve.
Darba laiks: III – VII 8:00 – 17:00

TAUTAS MĀKSLINIEKA STAŅISLAVA PETRAŠKAS
AKMENS GLEZNIECĪBAS EKSPOZĪCIJA
Muziejaus g. 6a, Anīkšči, tālr. +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 (Stanislovas Petraška) (1935. –2009.) akmens glezniecības ekspozīcija. Šajā
unikālajā, tikai šim māksliniekam raksturīgajā glezniecības ar akmens
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Anīkšču mākslu centrs
APSKATES LAUKUMS ANĪKŠČU
SV. APUSTUĻA EVAŅĢĒLISTA MATEJA BAZNĪCĀ
Vilniaus g. 8, Anīkšči, tālr. +370 381 5144, +370 630 08100,
angelumuziejus@gmail.com, www.amenucentras.lt,
GPS: 55.524178, 25.102075 (WGS)
Viens no iespaidīgākajiem pēdējā laika Anīkšču projektiem – apskates
laukuma ierīkošana Anīkšču Sv. Mateja baznīcas (Anykščių šv. Mato
bažnyčia) tornī. Šī 1909. g. neogotikas stilā celtā svētnīca ir augstākā
Lietuvas baznīca – torņa krusta virsotne paceļas 79 metru augstumā.
Ierodoties Anīkščos, obligāti uzkāpiet 33 metru augstumā, kur pilsētas
apkaime un panorāma būs kā uz delnas!

Kopš 2017. g. jūlija Eņģeļu muzejs īsteno projektu „Pa eņģeļu ceļu”
(Angelų keliu). Vairāk par to varat uzzināt interneta mājaslapā www.
amenucentras.lt.

EŅĢEĻU MUZEJS – SAKRĀLĀS MĀKSLAS CENTRS
Vilniaus g. 11, Anīkšči, tālr. +370 381 5144, +370 630 08100,
angelumuziejus@gmail.com, www.amenucentras.lt,
GPS: 55.524178, 25.102075 (WGS)
Anīkščos 2010. g. uz dzīvi apmetās 109 eņģeļi, kurus pilsētai dāvināja
kultūras nesēja, mecenāte Beatriče Kleizaite - Vasaris (Beatričė Kleizaitė-Vasaris). Kolekcijā – glezniecības un grafikas darbi, skulptūras
no Lietuvas un dažādām pasaules valstīm. Kopš atklāšanas jau savākta
iespaidīga kolekcija, kura pakāpeniski palielinās un plešas.
Sakrālās mākslas centrā (Sakralinio meno centras) kopš 2009. g.
tiek glabāts un eksponēts ilggadējā Anīkšču draudzes virsmācītāja,
monsenjora Alberta Talačkas (Albertas Talačka) mantojums – unikāla
mākslas darbu kolekcija un bagātīga bibliotēka. Personīgajā monsenjora A. Talačkas bibliotēkā – vairāk nekā 4 tūkst. grāmatu eksemplāru,
400 manuskriptu, vēstuļu, pierakstu.
Eņģeļu muzeja (Angelų muziejus) – Sakrālās mākslas centra ekspozīcijā darbojas audiogids, kuru varat lejupielādēt savā viedierīcē, kas
atbalsta Android operētājsistēmu, vai izmantot planšetdatoru (vērsties
pie darbiniekiem).

ANĪKŠČU KAPLIČA –
PASAULES ANĪKŠĀNU DAIĻRADES CENTRS
Vilniaus g. 36, Anīkšči, tālr. +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 (Venslovavičiai) kapu pagraba, ir ne tikai stilīgs
arhitektūras, bet arī literatūras piemineklis. Slēdzot kapus un kapličai
sākot iznīkt, tā tika „ieģērbta” stikla pārsegā un kļuva par mūsdienu
arhitektūras ēku, kas pielāgota sabiedrības vajadzībām – šeit notiek
dažādi koncerti, sanāksmes, izstādes un izglītojošas nodarbības.
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Muzeji

Citi ekspozīcija
PĪTEŅU DĀRZIŅŠ
Sedeiķu ciems, Andronišķa seņūnija, Anīkšču raj.,
tālr. +37061600451, +37061671304,
ligita.mo@gmail.com GPS: 55.651166, 25.098342 (WGS)
20. gs. sākuma viensētā apmeklēsit pīteņu muzeju, iepazīsities ar 19. – 20. gs.
mājas soļa priekšmetiem un tā laika sadzīvi, iemācīsities uzpīt groziņu vai citu
izstrādājumu. Lieguma teritorijā apskatīsit dabas pieminekļus, dzirdēsit leģendas.
Jūs gaida iepazīšanās ar lietuviešu dravniecības pirmsākumiem, zālīšu vākšanas
īpatnībām. Nogaršosit īstu meža medu ar zālīšu tēju.
MEŽA MUZEJS. MEŽA IZZIŅAS TAKA. DENDRĀRIJS. SKULPTŪRU PARKS.
Troškūņēļi, Troškūnu seņūnija, Anīkšču rajons,
tālr. +370 381 56387, +370 698 09399,
troskunai@amu.lt, 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, apbrīnot bagātīgo augu
valsti un 500 gadus vecus ozolus. 2,5 hektāru dendrārijā aug 85 koku sugas. Pie
katra ir plāksnīte ar auga nosaukumu lietuviešu un latīņu valodās. 2008. g. dendrārijs izrotāts ar meža tematikas skulptūru parku.
Apmeklējums iepriekš obligāti jāsaskaņo.
SVĒDASU NOVADA (J. TUMA-VAIŽGANTA) MUZEJS
Kuniģišķi, Svēdasu seņūnija, Anīkšču raj.,
tālr. +370 682 33024, www.svedasai.lt,
GPS:55.738322, 25.405133 (WGS)
Ēka celta pēc 1863. g. sacelšanās, bet XX gs. beigās tajā atvērts muzejs, kurā ierīkota arī pirmskara skolas klase. Kādreiz šeit bijušajā skolā mācījās mākslinieks K.
Sklērjus (Kajetonas Sklėrius) un rakstnieks J. Tums-Vaižgants (Juozas Tumas-Vaižgantas).
Apmeklējums iepriekš obligāti jāsaskaņo.
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ANĪKŠČU RAJONA PAŠVALDĪBAS ĻUDVIKAS
UN STAŅISLAVA DIDŽUĻU PUBLISKĀ BIBLIOTĒKA
Vyskupo skveras 1, Anīkšči, tālr. 8 381 58104,
anyksciuvb@gmail.com, www.anyksciuvb.lt,
GPS: 55.525181, 25.102569 (WGS)
Bibliotēka Anīkšču pilsētas kultūras dzīvē pilda īpašu lomu. Kopā ar
bibliotēkas atklāšanu atsegta arī pirmā Valodu alejas (Kalbų alėja) flīze
ar uzrakstu „Šviesa” (gaisma). Atsegšanas ceremonijā piedalījās un
flīzi atsedza Lietuvas Republikas prezidente Daļa Grībauskaite (Dalia
Grybauskaitė).
Kopumā Valodu alejā atsegtas 10 flīzes, kas veltītas dažādām valstīm
(Lietuvai, Francijai, Gruzijai, Norvēģijai, Čehijai, Moldovai, Baltkrievijai, Igaunijai, Latvijai, Japānai). Dažādās valodās uzrakstītais „labdien”
veido atvērtas, labvēlīgas, gaidošas pilsētas un ikvienam draudzīgas
bibliotēkas tēlu, kā arī sniedz jaunus pamudinājumus sadarboties.
Bibliotēkā tiek rīkotas literatūras izstādes, izglītojošas programmas,
tautas mākslas un mākslas izstāžu prezentācijas, tikšanās ar rakstniekiem, politiķiem un interesantiem cilvēkiem. Bibliotēka ir atvērta
pilsētu apmeklējošajiem tūristiem un var parādīt īpašus, Anīkščus popularizējošus objektus.
Bibliotēkas pagrabā ir ierīkota „Ideju laboratorija: pašizpausmes un
realizācijas telpa” Idėjų laboratorija: saviraiškos ir realizacijos erdvė)
jauniešiem un visiem, kuri vēlas radīt. Šeit var atrast profesionāli ierīkotu skaņu ierakstu un grafiskā dizaina studiju. Bibliotēkas celtniecības
laikā tika atrasta senā XVI gadsimta krāsns, kuru var apskatīt tuvumā. Unikāla un Lietuvā vienīgā izglītojošu plakātu izstāde „Grāmatas
anatomija” (Knygos anatomija), kuras ideja – asociatīva paralēle starp
cilvēka un grāmatas anatomijām. Izstādē parādītas ne tikai grāmatas
„smadzenes”, „mugurkauls” un „sirds”, bet arī „šūnas”, „plaušas”,
„DNS” un dažādas „baktērijas”, kuras iznīcina grāmatas dzīvību. Bibliotēkā darbojas ilggadēja Lietuvas fotogrāfijas veterāna, Anīkšču novada fotogadagrāmatnieka Izidora Girča fotogrāfiju izstāde (Izidoriaus
Girčio fotografijų paroda), tāpat glabājams ap 60 000 kadru negatīvu
arhīvs.
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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 celš, 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 ceļā Nr. 120 Anīkšči – Ukmerge, A. Vienuolio g. 38, Anīkšči, tālr. +370 687 81480,
servisas@motorsportas.lt, www.motorsportas.lt, GPS: 55.518811, 25.069373 (WGS)
Anīkšču tehnikas sporta klubs „Motorsportas” piedāvā izbraukt ar izpriecu kartingiem. Piedāvājam lielisku iespēju noorganizēt uzņēmuma darbiniekiem izbraucienus ar kartingiem profesionālā trasē, rīkot savstarpējas sacensības. Kartodromā ir ierīkotas divas trases. Ziemā Anīkšču
kartodroms aicina visus piedzīvot ekstremālus iespaidus ar ziemas kartingiem un minibagijiem.
Klienti tiks aprīkoti ar aizsargķiverēm un kombinezoniem.
ANĪKŠČU ŪDENS IZPRIECAS
Nevēžas ezers, Anīkšču raj., tālr. +37065994493, +37061552250, vandensslides@gmail.com,
www.vandensslides.lt, GPS: 55.456035, 25.190775 (WGS)
Ūdenssports, izpriecas un laivu īre. Tiem, kuri noilgojušies pēc ekstremālām izjūtām – ūdensslēpošana, veikbords vai viena no piepūšamajām ūdens riepām. Tiem, kuri vēlas kaut ko vairāk, piedāvājam unikālu izpriecu – lidojot ar kutera velkamu izpletni, aplūkot Nevēžas ezeru
no putna lidojuma! Uzņēmumu kolektīviem, vecmeitu un vecpuišu ballītēm, dzimšanas dienām
un privātām ballītēm piedāvājam laivu īri; varam noorganizēt arī ēdināšanas un izmitināšanas
pakalpojumus.

STĀSTI SENAJĀ STACIJĀ
www.siaurukas.eu
XIX gs. beigās – XX gs. sākumā celtajā Anīkšču dzelzceļa stacijas otrajā,
restaurētajā stacijas priekšnieka dzīvoklī gaida izglītojoša programma
– stāsti senajā stacijā – par „Simtgadīgo „Šaurīti””, „Sakrālo mākslu
„Šaurīša” ceļmalā”, „Mitoloģiskajiem Anīkšču akmeņiem” u.c. Cena:
bez maksas. Vispārējā informācija: mob. tālr. +370 610 36085,
Rezervācijas: mob. tālr. +370 613 93844, +370 663 65377.

LABIRINTU PARKS
Skapišķu ciems, Anīkšču raj., 3 km no Anīkšču pilsētas, braucot virzienā uz Puntuka akmeni, tālr. +370 652 19991, info@labirintu-parkas.lt, www.labirintu-parkas.lt, www.facebook.com/LabirintuParkas/
GPS: 55.480425, 25.07955 (WGS)
Labirintu parks – vienīgais tāda tipa parks Lietuvā, bet, iespējams, arī
Baltijas valstīs. Šeit varēsit izmēģināt savas orientēšanās iemaņas. Tā
ir lieliska vieta, kur aktīvi pavadīt laiku.
Cena personai: sākot ar 3 EUR.

JĀŠANAS KLUBS „ORIGONAS”
Ņūroņi, Anīkšči, tālr. +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 (Arklio muziejus), aicina uz izjādēm ar graciozajiem zirgiem pa tēlaino Anīkšču apkaimi, meža taciņām, kas ved
gar tēlaino Šventojas upes krastu. Apmeklējums, iepriekš vienojoties.

APGĀZTĀ MĀJA
Skapišķu ciems, Anīkšču raj.,
tālr. +370 674 10502, www.apverstasnamas.lt,
www.facebook.com/apverstasnamasanyksciuose/
Piedzīvo, ko neesi piedzīvojis, ieraugi, ko neesi redzējis. Apmeklē apgāzto māju Anīkščos, kura atrodas blakus Labirintu parkam. Piedzīvo
izjūtas, kādas vēl neesi jutis. Atbrīvo savu iztēli, jo tikai šeit vari uzņemt „crazy” fotogrāfijas. Cena personai: tikai 2 EUR.

DAINUVAS PIEDZĪVOJUMU IELEJA
Dainuvas ieleja, Vilniaus g. 80 B, Anīkšči, tālr. +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, kuras ierīkotas līdz 13 metru augstumam, līdz ar to ikviens apmeklētājs varēs izvēlēties trases pēc savām vajadzībām. Brīvības un
lidojuma prieku sajutīsit, izmēģinot „Lidojumu pār Šventoju”, kura kopējais garums ir pat vairāk
nekā 300 metri! Mazajiem apmeklētājiem ierīkotas divas „Mazuļu trases”, kurās sevi var izmēģināt bērni vecumā no 6 līdz 11 gadiem. Tāpat izmēģināt var arī 9 metrus augsto kāpšanas sienu.
Ekstremālākajiem esam ierīkojuši „Big Swing” šūpoles no 13 metru augstuma ar 2 – 3 metru
brīvo kritienu.
IZBRAUCIENS AR ŠAURSLIEŽU DZELZCEĻA VILCIENIŅU
Vilties g. 2, Anīkšči, tālr. +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. Pasūtījuma ceļojumi grupām, izglītojoši, svētku izbraucieni. Tāpat „Šaurītis” aicina ceļot ar
velosipēdiem, tiek organizēti pārgājieni pa Anīkšču apkaimi.
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NEW

IZPRIECU UN SPORTA CENTRS „KALITA”
Kalno g. 25, Anīkšči, tālr. +370 381 78144, info@kalitoskalnas.lt,
www.kalitoskalnas.lt,
GPS:55.525853, 25.125343(WGS)
Anīkšču pilsētas austrumu pusē, pēc Antāna Vienoļa (Antanas Vienuolis) teiktā, kādreiz stāvējusi bajāram Ņīkštim (Nykštys) piederējusī
muiža. Šodien šeit atrodas aktīvās atpūtas mīļotāju apmeklēta vieta,
kas piedāvā saturīgi pavadīt brīvo laiku gan vasarā, gan ziemā.
„COSMOS” PUTNU TAKA („COSMOS” PAUKŠČIŲ TAKAS)
J. Biliūno g. 53, Anīkšči, tālr. +37062317188,
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 elementus. Iekšpusē ir dzirdamas skaņā
pārveidotas Zemes elektromagnētiskās vibrācijas. Elementu kopums
veido kosmosa telpas izjūtu. Šajā neparastajā telpā var rīkot dažādas
fotosesijas, tāpat mākslinieki var izvietot telpiskas instalācijas.

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. Ziemā uz Kalitas kalna tiek sagatavotas trases
kalnu slēpotājiem, kuru garums
svārstās no 200 līdz 400 metriem.
Augšup var doties ar 4 pacēlājiem,
bērniem un iesācējiem paredzēts
atsevišķs pacēlājs. Centrā strādā
profesionāli instruktori, kuri palīdz visiem, kuri vēlas sākt slēpot,
darbojas slēpošanas aprīkojuma
īre, apmeklētāju centrā ir iespēja
atpūsties un sasildīties.
KALITAS SALTO – tas ir veids, kā
ripot no kalna citādāk!
Riteņa formas atrakcija Jūs kūleniski noripinās no kalna lejā. Atrakcija
paredzēta ekstremālu izjūtu un
jaunumu mīļotājiem!

IZPRIECU VILCIENIŅŠ
Tālr. +370 381 59177, tic@infoanyksciai.lt, www.infoanyksciai.lt
Izprieca Anīkščos – izbrauciens ar izpriecu vilcieniņu!
Braukšanas maršruts:
Dainuvas ieleja (Vilniaus g. 95) – Pastaigu taka koku galotnēs
Pastaigu taka koku galotnēs – Dainuvas ieleja (Vilniaus g. 95)
Regulāro reisu grafiki mainīsies, mainoties gadalaikiem.
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SPORTA KLUBS – ZIRGAUDZĒTAVA „VILARTAS”
Ņūroņi, Anīkšču raj., tālr. +370 618 84810 (zirgaudzētava),
+370 615 59120 (jāšanas treneris), info@vilartas.lt,
www.vilartas.lt, GPS:55.34380, 25.04308 (WGS)
Sporta klubs – zirgaudzētava „Vilartas” iemitinājusies tēlainajā Ņūroņu
ciema apkaimē. ZIRGAUDZĒTAVA SNIEDZ TĀDUS PAKALPOJUMUS KĀ:
izpriecu izjādes dabā, individuālas jāšanas apmācības un treniņi, zirgu
īre fotosesijām, karietes un kamanu īre svētkiem, izglītojoša programma „Iepazīsti zirgu”.

TEMATISKAS NODARBĪBAS VIRTUĀLAJĀ REALITĀTĒ
ANĪKŠČU MĀKSLU INKUBATORĀ MĀKSLU STUDIJĀ
J. Biliūno g. 53, Anīkšči, tālr. +370 381 20190, + 370 678 79591,
GPS: 55.529037, 25.119649 (WGS)
Ar virtuālās realitātes ierīces palīdzību apmeklējiet vietas, kurās neesat
bijis, ienirstiet neaizmirstamos piedzīvojumos, radiet mākslas instalācijas.
Apsolām – virtuālās realitātes nodarbību laikā uzlādēsities ar pozitīvu
enerģiju un adrenalīnu, aizmirsīsit visas rūpes.

„TEKU TAKU TIPIS”

SPORTS UN IZPRIECAS „NYKŠČIO NAMUOSE”
Liudiškių g. 18, tālr. +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.

Tako g. 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. Pilsētas viesiem piedāvājam tikai pie mums
organizējamus īpašus sajūtu pārgājienus ar kājām, velosipēdiem, gida
pavadībā apmeklējot leģendām apvītās Anīkšču novada vietas. Tāpat
uzmanību veltām pasākumu un ģimenes svētku organizēšanai, komunikācijai caur radošām darbībām. Rīkojam izglītojošus pasākumus
bērniem un pieaugušajiem: četru stihiju iepazīšanu, talismanu izgatavošanu.
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„SPA VILNIUS ANYKŠČIAI”
Vilniaus g. 80, Anīkšči, tālr. +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. SPA centrā tiek veiktas ķermeņa un sejas SPA
procedūras ar profesionālu kosmētiku ESPA. Ārstnieciskas, relaksējošas
un citas patīkamas procedūras, masāžas, kineziterapijas procedūras.
Ārstnieciskais minerālūdens, dubļi un priežu mežs – dabīgi ārstniecības
un veselīguma faktori. Tiek piedāvātas veselību uzlabojošas un mierīgas atpūtas izpriecas.

ŪDENS UN MINI SPA IZPRIECAS BASEINĀ „BANGENIS”
Ažupiečių g. 1A, tālr.+370 381 59431, + 370 620 83544,
info@sveikatosoaze.lt, www.sveikatosoaze.lt,
GPS:55.52187, 25.084442 (WGS)
Anīkšči lepojas ar renovēto, 25 m garo baseinu. Atjaunotais baseins
saviem apmeklētājiem piedāvā daudz dažādu pakalpojumu, kuri sadalīti divās zonās: baseina zona un SPA zona. Baseina zonā var peldēt
baseinā, baudīt ūdens procedūras, relaksēties infrasarkano staru vai
tvaika sāls pirtī. SPA zonā atradīsit lietuviešu pirti, kurā varēsit pērties
ar pirtsslotu, turku pirti un citus SPA pakalpojumus. Baseinā var pasūtīt
profesionālu masāžu, speciālas vingrošanas vai bērnu dzimšanas dienu
svētkus.

ZIRGAUDZĒTAVA „MIKADORAS”
Žiburio g. 18, Ķebloņi, Anīkšču raj., tālr. +37060188438,
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, apmeklējot Laimes gaismekli, Ļudišķu pilskalnu vai Žažumbra
ozolu. Vasarā Jūs sagaida visjautrākās peldes – ar zirgiem! Bērni būs
mūsu ponija – Čempiona – apburti! Varam noorganizēt dzimšanas dienas svinības, vecmeitu un vecpuišu, vai kolektīva ballīti. Zirgus varam
nogādāt arī uz Jūsu vēlamo atrašanās vietu.

ŠAUŠANAS CENTRS „ZALA ARMS”
Džugu ciems, Anīkšču raj., ceļš Utena – Ukmerge, blakus Staskūnišķa ciemam, tālr. +37069979381, +370 657 15 155, saudykla@
zalaarms.lt, www.zalaarms.lt, GPS: 55.383666, 25.048055 (WGS)
Šaušanas centrs „Zala Arms” izvietojies ērtā vietā, neparastas dabas
ielokā. 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.

„WAKE POND” (ŪDENSDĒĻU SPORTS)
Pagojas ūdens krātuve, blakus ceļam Nr. 121 Anīkšči – Troškūni –
Paņeveža, tālr. +37062415266, +37062286167, 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 (wakeboard) ar
ūdensdēli pa ūdens virsmu, velkot ar kuteri vai trosi.

ANĪKŠČU TENISA KORTI
J. Biliūno g. 81, Anīkšči, tālr. +370 662 58050, info@akksc.lt,
GPS: 55.533257, 25.123475
Aicinām tenisa mīļotājus un sportistus izmēģināt Anīkšču tenisa kortus
un aktīvi pavadīt brīvo laiku. Āra tenisa treniņus var izbaudīt gan iesācēji, gan pieredzējuši tenisisti. Tenisa laukuma īres cena par stundu:
plkst. 8:00 – 17:00 5 EUR/st., plkst. 17:00 – 20:00 6 EUR/st. Skolēniem un studentiem: 3 EUR/st. Tāpat piedāvājam iegādāties abonementus, kortus izīrējot vismaz 20 stundas: plkst. 8:00 – 17:00 3 EUR/
st., plkst. 17:00 – 20:00 4 EUR/st.
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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. Piekraste ir pielāgota gan
aktīvai, gan pasīvai atpūtai. Dodoties pa izziņas taku, apmeklētājiem ir iespēja novērtēt ainavas skaistumu, sajust pilsētas elpošanu,
doties zaļumos skaisti ierīkotās atpūtas vietās. Taka savieno esošos
gājēju – velosipēdu celiņus: Anīkšči – Ņūroņi un Anīkšči – Puntuka
akmens. Kopējais takas garums – 14 km. Šventojas kreisā krasta
veselības taka izveidota aizsargājamā teritorijā – Anīkšču reģionālajā parkā.
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Brīvais laiks
ANŪKIS
Šeiminišķu ciems, Anīkšču rajons
Ceļš Nr. 120 (Anīkšči – Ukmerge), 1 km no Anīkščiem
(no kartodroma 300 m.) tālr. +370 687 81480
www.anukis.lt GPS:55.518811, 25.069373 (WGS)

Jaunums!
Anykščiai

Dzīvā muzeja apmeklējums
Aicinām pastaigāties pa saimniecības teritoriju un iepazīties ar tās iedzīvotājiem.
Saimniecības iedzīvotāji katru dienu dzīvo tiem ierasto dzīvi un pieņem viesus no plkst. 11 līdz 16.
Ieraugiet trušus, aitas, kazas, govis, zirgus, vistas, pīles, zosis, tītarus
un citus saimniecības dzīvniekus.
Apmeklējuma ilgums: neierobežots. Cena bērniem līdz 16 g. v.: 2,00
EUR; pieaugušajiem: 3,00 EUR.

Izglītojoša programma „Ziemassvētkus gaidot”
(Kalėdų belaukiant)
Paredzēta: jaunāka vecuma skolēniem, ģimenēm.
Apmeklējot saimniecību, izglītojošās nodarbības laikā uzzināsit par
Kūču (Ziemassvētku priekšvakars) un Ziemassvētku paražām, gatavosit rotaļlietu savas egles rotāšanai, apmeklēsit dzīvu Jēzus dzimšanas
uzstādījumu, nogaršosit saimnieces ceptos gardumus ar tēju.
Cena bērniem un pieaugušajiem: 7,00 EUR.
Izglītojoša programma „Vilnas ceļš”
(Vilnos kelias)
Paredzēta jaunāka un vidēja vecuma skolēniem, ģimenēm.
Piedaloties izglītojošajā programmā, iepazīsities ar vilnu, redzēsit dzīvas aitiņas, dzirdēsit, kas notiek ar vilnu, kā un kāpēc tā veļas, izmēģināsit vilnas velšanas tehniku, izgatavojot sev patīkošu rotaļlietu,
nogaršosit saimnieces gardumus ar tēju.
Cena bērniem un pieaugušajiem: 7,00 EUR.
Ilgums: 3 st.

Izglītojošu programmu organizēšana
Piedāvājam dažādas izglītojošas programmas lauku saimniecībā.

Brīvais laiks
Svētku organizēšana
Sviniet savas, savu bērnu dzimšanas dienas vai uzņēmuma svētkus.
Dzimšanas dienas
Svini dzimšanas dienu īpašā vietā, atzīmē to interesantāk un patiešām
neikdienišķi. Svētku laikā varēsit dziedāt karaoki, dejot „Just Dance”,
apmeklēt dzīvo muzeju.
Svētku ēdienkarte saskaņojama individuāli.
Cena ar ēdināšanas pakalpojumu: bērniem – 15,00 EUR/pers.; pieaugušajiem – 20,00 EUR/pers.
Ilgums: 4 st.
Varam uzņemt ne vairāk par 50 personām.
Uzņēmumu svētki – komandas saliedēšanās pasākumi
Ja meklējat īpašu pasākumu saviem darbiniekiem, „Anūkis” – kā reiz
Jums. Uzņēmuma svētki ļaus visiem dalībniekiem negarlaicīgi iepazīties ar mūsu senču un tēvutēvu sadzīvi, kā arī padziedāt un padejot,
stiprināt komandas vērtības.
Cena ar ēdināšanas pakalpojumu: pieaugušajiem – 20,00 EUR.
Ilgums: 4 st.
Varam uzņemt ne vairāk par 50 personām.
Zāles īre
Piedāvājam zāļu īri sarīkojumiem, ballītēm un dzimšanas dienām.
„Krāsns” zāle („Pečiaus” salė) pirmajā stāvā – ietilpst līdz 30 personām. 1 st. cena – 20,00 EUR.
„Loga” zāle („Lango” salė) otrajā stāvā – ietilpst līdz 50 personām. 1
st. cena – 30,00 EUR.
Izklaides ar zirgiem
Laipni aicinām uz izjādēm ar saimniecības zirgiem – izturīgajiem žemaitīšiem.
Izjādes cena: 10 EUR/10 min.
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REĢIONĀLĀ PARKA APMEKLĒTĀJU CENTRS
J. Biliūno g. 55, Anīkšči, tālr. +370 609 015 97,
info@anyksciuparkas.lt, www.anyksciuparkas.lt,
GPS: 55.529391, 25.119902 (WGS)
Anīkšču reģionālā parka apmeklētāju centra ekspozīcijā iepazīsities ar
parka īpašajām vērtībām. Galvenā ekspozīcijas tēma – dabas un kultūras mantojums, kas atklājas daudzajos literārajos darbos. Ekspozīcijā ir
daudz audiovizuālā materiāla.
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PASTAIGU TAKA KOKU GALOTNĒS
GPS: 55.485095, 25.060364 (WGS), tālr. +370 684 537 36
info@anyksciuparkas.lt, www.lajutakas.lt
Anīkšču silā līkumojošā pastaigu taka koku galotnēs – pirmā Austrumeiropā un jau atzīta pasaulē! Taka koku galotņu līmenī līkumo 300 m
garumā un vienmērīgi paceļas 21 m augstumā. Takā ir 13 pieturvietas,
kuras paredzētas A Baranauska (Antanas Baranauskas) apdziedātā sila
burvības sajušanai: ieraudzīt, sadzirdēt, saost...
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1. Paandronišķa nometnes vieta
GPS: 55.594808, 25.051101 (WGS)
2. Latavas nometnes vieta
GPS: 55.578703, 25.045607 (WGS)
3. Atpūtas vieta „Prie Barboros”
GPS:55.575507, 25.052858 (WGS)
4. Nometnes vieta „8 kilometras”
GPS: 55.567726, 25.057254 (WGS)
5. Nometnes vieta „Prie ąžuolo”
GPS: 55.562402, 25.064672 (WGS)
6. Šeimīnišķēļu atpūtas vieta
GPS: 55.543599, 25.124577 (WGS)
7. Dainuvas ieleja
GPS: 55.514203, 25.081106 (WGS)
8. Nometnes vieta „3 km”
GPS: 55.497939, 25.067115 (WGS)
9. Nometnes vieta „Prie Puntuko”
GPS: 55.483553, 25.059485 (WGS)
10. Pesļu nometnes vieta
GPS: 55.475698, 25.026751 (WGS)
11. Šaltiņa nometnes vieta
GPS: 55.466138, 25.008633 (WGS)
12. Vilkatēnu nometnes vieta
GPS: 55.438091, 24.981213 (WGS)
13. Krjokšļa nometnes vieta
GPS: 55.510991, 25.304083 (WGS)
14. Mačoņu (I) nometnes vieta
GPS: 55.491226, 25.303378 (WGS)
15. Mačoņu (II) nometnes vieta
GPS: 55.484922, 25.307335 (WGS)
16. Tilta nometnes vieta
GPS: 55.484889, 25.288068 (WGS)
17. Dusīna nometnes vieta
GPS: 55.486023, 25.26822 (WGS)
18. Kļīkūnu nometnes vieta
GPS: 55.486325, 25.259647 (WGS)

Izzinošas
programmas
Kad vēlies izprast pagātni, iepazīt arodus vai
senlaiku ikdienas darbus, nepieciešams pašam
visu to izmēģināt.

Izzinošas programmas

„ARODU KALNIŅŠ”
Inkūnu ciems, Anīkšču seņūnija, Anīkšču raj.,
tālr. +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.

„TĒJAS CEĻŠ ANĪKŠČOS”
Tējnīca „Arbatos magija”, Vilniaus g. 22, t/c „Norfa” II stāvs,
Anīkšči, tālr. +370 659 78361, ramusvanduo@gmail.com,
www.ramunovaistazoles.lt, GPS: 55.522533, 25.098573 (WGS)
Ārstniecības augu guru Ramūns organizē izglītojošas programmas bērniem un pieaugušajiem par Anīkšču novadā augošajiem ārstniecības
augiem. Tiek organizētas zīļu kafijas, tautas mantojuma – ārstniecības
augu maisījumu tēju – degustācijas, rīkoti mini semināri par Anīkšču
novada ārstniecības augiem un to iedarbību uz organismu, notiek tējas
dzeršanas ceremonijas dabā. Degustācijas, iepriekš saskaņojot.

ANĪKŠČU NOVADA ĒDIENI
Klerkamiesčio g. 7, Ņūroņu ciems, Anīkšču raj.,
tālr. +370 682 13405, kavinepasagele@gmail.com,
www.laimospasagele.lt, GPS:55.573463,25.085869 (WGS)
Ņūroņu ciemā blakus Zirga muzejam stāvošajā senlaiku klētiņā tiek rīkotas tradicionālo lietuviešu ēdienu programmas ar degustāciju. Tiek
gatavoti gaļas, kartupeļu, piena ēdieni: lauku desiņas, malkas krāsnī
cepamas kartupeļu bandas; jautri un interesanti ir sakult sviestu sviesta kuļmašīnā. Tāpat tiek stāstīts par šo ēdienu vēsturi un tradīcijām.
Programmas tiek rīkotas grupām, sākot ar 20 personām.
Ilgums: ~ 1,5 st.

IZGLĪTOJOŠA MĀKSLAS PROGRAMMA „SMILŠU DŽEZS”
Anīkšču raj. pašv., Kavarska seņūnija, Ģireles ciems 12,
tālr. +37061806006, info@uabkontora.lt, www.smeliodziazas.lt,
GPS: 55.4333, 24.9167 (WGS)
Autentiskā, simtgadīgā būdā zināmā Lietuvas smilšu māksliniece Jurgita Minderīte - Motiekaite (Jurgita Minderytė-Motiekaitė) sanākušajiem viesiem parādīs, kā tiek veidoti smilšu zīmējumi. Tā kā zīmēšanai
ar smiltīm piemīt spēcīga atslābinoša, fantāziju un izjūtas veicinoša
iedarbība, viensētas apmeklētājiem būs unikāla iespēja pašiem izmēģināt, kas ir zīmēšana ar smiltīm.
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IZGLĪTOJOŠA PROGRAMMA „AITIŅA”
Antežera ciems, Skiemoņu seņūnija, Anīkšču raj.,
tālr. +370 682 48202, antezeris@gmail.com,
www.antour.lt/laisv/eduk, GPS: 55.45192, 25.175618 (WGS)
Izglītojoša programma par to, kā zemkopis savām vajadzībām izmanto
aitu. Saimnieks pastāsta par aitu šķirnēm, to atšķirībām. Viesus aicinām pie aitas liemeņa. Tiek nodīrāta āda un parādīts, kāda ir iekšējo
orgānu uzbūve, gaļas struktūra. Viesi palīdz sadalīt gaļu gabalos, atdalīt gaļu no kauliem un sagriezt gabaliņos šašlikam, kas tiek cepts
nākamajā dienā. Apmeklējums, iepriekš saskaņojot.

„LAUPĪTĀJU UZBRUKUMS”
Tālr. +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.

ZIVJU ZUPAS VĀRĪŠANA
Šiaulių g. 9, Rubiķi, Anīkšču raj.,
kafejnīcas „Žuvienės pašiūrė” apkārtne, tālr. +370 659 88610,
zuvienespasiure@gmail.com
Pie ezera uz ugunskura kopā ar zvejnieku vārām zivju zupu un to baudām. Uzzināsim, no kā un kā tā šajās vietās izsenis tiek gatavota.
2018. g. šī izzinošā programma tiek rīkota organizētām grupām visa
gada garumā. Cena: 6 EUR/pers., kad grupā ir vismaz 20 pers. Ilgums:
1 st. 30 min.

IZZIŅAS PROGRAMMA „ANĪKŠČU SILS: MEŽS CITĀDĀK”
Pastaigu takas koku galotnēs kompleksā
GPS: 55.485095, 25.060364 (WGS), tālr. +370 609 01597
Zem kāda koka stāvot uzlabojas garastāvoklis? Kurš putns dzied ar asti?
Kāpēc ozolzīles ir bruņotas? Kā priede iztur ūdens trūkumu? Cik betona
un metāla izmantots pastaigu takas celtniecībai? Dodoties pa pastaigu
takas kompleksa maršrutu ar gidu, atradīsit atbildes ne tikai uz šiem
jautājumiem, bet uzzināsit arī interesantus faktus par mežu, tā augu
un dzīvnieku valstīm, koku simboliku, dzirdēsit leģendas. Programmas
noslēgumā gaida viktorīna, un aktīvākie dalībnieki tiks apdāvināti.
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Jaunums!
Anykščiai

AR PLOSTU PA RUBIĶU EZERU (izzinošs izbrauciens ar gidu).
Šiaulių g. 9, Rubiķi, Anīkšču raj.,
kafejnīcas „Žuvienės pašiūrė” apkārtne, tālr. +370 659 88610,
zuvienespasiure@gmail.com. Cena: 130 EUR. Ilgums: 2 st.
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. 2018. g. šis
izbrauciens tiek rīkots organizētām grupām līdz 24 pers.; no 21. jūnija
līdz 1. oktobrim.

„DZEJAS VAKARS”
Tālr. +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.
„SAULES PANKŪKA”

Anīkšču raj., Burbišķa ciems,
tālr. +370 61162354, adomoniene.irena@gmail.com,
GPS: 55.512945, 25.208593(WGS)
Izglītojošas programmas:
1. Pa zālāju takām (Žolynelių takeliais)
2. Daraktoru skoliņa (Daraktorių mokyklėlė). Programmas laikā „atgriežamies” 19. gs., kad bērnus mācīja daraktori – skolotāji. Notiek mācībstundas: ticības mācība, vēsture un tautas medicīna – ārstniecības un
aromātisko augu iepazīšana. Programmas ilgums: 3 – 4 stundas.
3. Vakarēšanas (Pavakarojimai). Paredzētas laikposmam pirms Ziemassvētkiem. Notiek mācībstundas ar lauku vecmāmiņu – rokdarbu izgatavošana, dziesmas, iespaidīgākais stāstījums, zintis utt.
4. Jāņu nakti gaidot (Joninių nakties belaukiant). Sporta sacensības,
vainagu pīšana, dziesmas, ugunskurs, nakts peldes upītē pie vecajām
dzirnavām un vainagu palaišana. Iespējamas nakšņošana klēts siena
guļvietās.
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„JUOSTA”
Pajuostinio g. 2B, Pajostiņa ciems, Anīkšču raj.,
www.modernigamta.lt, FB: Juosta Anyksciai,
tālr. +370 620 22111, GPS:55.569613, 24.957650 (WGS)
Piedāvājam Jūsu svētkus padarīt dažādākus ar interesantām izziņas
programmām:
Iespaidīga maizes cepšanas programma, kas apvieno senās lietuviešu
maizes cepšanas tradīcijas ar mūsdienu dzīves garšu. Ilgums: 2 st.
Garšu ceļojums pa Anīkšču pļavām: veselīgo kaņepju gardumu, ārstniecības augu tēju, lietuviešu kafiju iepazīšana un degustācija. Ilgums:
1 st. 30 min.
Pēc vajadzības parūpēsimies par ēdināšanu.

Lakatiņa apgleznošana
Grupas lielums: ne mazāk par 5 personām.

IZGLĪTOJOŠAS PROGRAMMAS
ANĪKŠČU MĀKSLU INKUBATORĀ – MĀKSLU STUDIJĀ
J. Biliūno g. 53, Anīkšči, tālr. +370 20190, + 370 614 48858
GPS: 55.529037, 25.119649 (WGS)

1 KERAMIKA
Māla krūzes vēsture, masas sagatavošanas un mīcīšanas veidi, lipināšanas, virpošanas un dekorēšanas tehnikas. Virpošanas nodarbības
notiek, izmantojot elektriskās virpas. Nodarbības ilgums: 2 st. Grupas
lielums: ne mazāk par 6 personām.

1 DABĪGAS KOSMĒTIKAS GATAVOŠANA
Smaržu terapija
Ienirstot dabīgo smaržu pasaulē, radīsit jums patīkošu, īpašu aromātu
– smaržas uz dabīgo eļļu bāzes. Nodarbības ilgums: 1 – 1,5 st. Grupas
lielums: ne mazāk par 6 personām.

1 „STIKLA ALĶĪMIJA. ROTAS”
Iepazīsities ar stikla mākslu, apspriedīsim jūsu radošās idejas, vēlmes
un to īstenošanu. Izveidosit stikla rotu, auskarus, pogu vai piespraudi, karekli vai stikla amuletu. Komponējot krāsainus stiklus, saskaņosit
grafisko, ornamentālo zīmējumu. Darbi tiks dedzināti speciālā stikla
krāsnī. Ilgums: 2 st. Cilvēku skaits: 10 – 15 personas.
1 VILNAS VELŠANA
Iepazīsities ar vilnas īpašībām, velšanas pamatiem. Paša rokām savelsit
unikālu rotu vai siltas, mīlīgas čības.
Rotas velšana:
Ilgums: 2 st.; dalībnieku skaits: 10 – 15.
Čību velšana:
Ilgums: 5 st.; dalībnieku skaits: 6 – 7.

Lūpu balzams
Vēršot uzmanību uz dabīgiem, pašas dabas radītiem brīnumiem – tādiem kā bišu vasks, dažādas eļļas un sviestiņi –, radoša procesa laikā
no tiem pagatavosit lūpu balzamu. Grupas lielums: ne mazāk par 6
personām.

1 PORCELĀNA APGLEZNOŠANA
Patīkamā, radošā vidē izmēģināsit porcelāna apzīmēšanu. Unikālais
mākslas darbs aizceļos kopā ar jums. Ilgums: 2 st.; dalībnieku skaits:
10 – 15 personas.

1 ZĪDA APZĪMĒŠANA
Iepazīsities ar zīda apgleznošanu, sajutīsit zīda vieglumu un neatkārtojamo radīšanas burvību.
Zīda glezniņas – vitrāžas gleznošana.
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IZGLĪTOJOŠAS PROGRAMMAS SAKRĀLĀS MĀKSLAS CENTRĀ /
EŅĢEĻU MUZEJĀ
Vilniaus g. 11, Anīkšči, tālr. +370 381 51447, +370 630 08100, angelumuziejus@gmail.com, www.amenucentras.lt, GPS: 55.524178,
25.102075 (WGS)

1 „JĒZUS DZIMŠANAS UZSTĀDĪJUMS”
Lai Ziemassvētku gaidīšana piepildās ar gaismu, ko izstaro JĒZUS
DZIMŠANAS UZSTĀDĪJUMS, kuru savām rokām izveidosit mūsu muzejā.
Programma pielāgojama dažāda vecuma grupām, obligāta iepriekšēja
reģistrācija.

1 „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.

1 „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. Programma pielāgojama dažāda vecuma grupām, obligāta iepriekšēja reģistrācija.

GLEZNIECĪBA ŪDENĪ „EBRU”
Anīkšču kapličā – Pasaules anīkšānu daiļrades centrā, Vilniaus g. 36,
Anīkšči, tālr. +370 686 47096, +370 381 54432, anyksciukoplycia@
gmail.com, www.amenucentras.lt
Aicinām izmēģināt zīmēšanu ūdenī (Ebru). Tā ir patīkami noskaņojoša,
no visām uzbāzīgajām domām atbrīvojoša, patiesā meditācijā ievedoša
nodarbe, un patīkamākais – tam nav nepieciešamas mākslinieciskas
prasmes. Neatkārtojamu zīmējumu var izveidot vien dažu minūšu laikā
un nest to mājās!

1 „EŅĢEĻU ZINTIS”
Kas ir Eņģelis? Vai katram ir savs Sargeņģelis? Kā eņģeļi tiek attēloti
mākslā? Visu to uzzināsit, ierodoties uz izglītojošo nodarbību. Rakstīsit vēstuli savam Sargeņģelim, izmantojot dažādus līdzekļus, zīmēsit,
izgatavosit eņģeļu figūriņas, atklātnītes, grāmatzīmes u.c. Programma
pielāgojama dažāda vecuma grupām, obligāta iepriekšēja reģistrācija.

1 „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. Programma pielāgojama dažāda vecuma grupām, obligāta iepriekšēja reģistrācija.

1 „ES – ILUSTRATORS”
Aicinām ilustrēt bērnu pasaku konkursa laureātu sacerētās pasakas par
Anīkščiem un eņģeļiem. Noklausīsities ieskaņoto pasaku, „ietērpsit”
to paša radītajās ilustrācijās un atgriezīsities mājās ar jaunu grāmatu.
Ilustrācijas ir kā apģērbs, kuru uzvelkot, pasaka ceļo pie bērniem.
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VAI ZINĀT, KA...
Vīti var uzgleznot ar akmens miltiem! Anīkšāns, tautas
mākslinieks Staņislavs Petraška (Stanislovas Petraška)
ir radījis unikālu tehniku – akmens glezniecību, kurā
attēlojis svarīgas Anīkšču un Lietuvas vietas,
vēsturiskus notikumus.
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IZGLĪTOJOŠAS PROGRAMMAS MUZEJOS
WWW.BARANAUSKAS.LT, WWW.ARKLIOMUZIEJUS.LT

„CIEMOS PIE RAKSTNIEKA”
A. Vienoļa - Žukauska memoriālajās mājās – muzejā
Programmas laikā prezentēsim galvenos rakstnieka Antāna Vienoļa
dzīves un daiļrades posmus. Apskatīsit memoriālās istabas, uzzināsit
priekšmetu vēsturi. Turpinot A. Vienoļa laiku tradīcijas, pie tējas tases
runāsimies par A. Vienolim tuvajiem cilvēkiem. Ilgums: 1,5 st. Tālr.
+370 381 52922, +370 682 12276.

ĢIMENES NEDĒĻAS NOGALES PĒCPUSDIENAS
„CIEMOS PIE RAKSTNIEKA”
A. Vienoļa - Žukauska memoriālajās mājās – muzejā
Labi zināmās rakstnieka mājas atceramies vēl šodien. Pēcpusdienā tuvāk iepazīsities ar rakstnieka mājām, dzirdēsit rakstnieka bērnu Laimutes (Laimutė) un Stasīša (Stasiukas) stāstus, atcerēsities A. Vienoļa
daiļdarbu varoņus, pavadīsit skaistu pēcpusdienu pie tējas tases. Ilgums: 1,5 st. Tālr. +370 381 52912, +370 647 02561.
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„ZEM KLĒTIŅAS JUMTA”
A. Baranauska klētiņā
Šeit parunāsimies par klētiņas īpašo nozīmi, par priekšmetiem un to
stāstiem. Uzzināsit par A. Baranauska personības daudzpusību, viņa
kā dzejnieka, mūziķa, matemātiķa, valodnieka, Svēto rakstu tulkotāja
talantiem, pildīsit uzdevumus. Ilgums: 1,5 st. Tālr. +370 381 52922,
+370 682 12276.

„GRĀMATA MODINA TĒVZEMI...”
Ļudvikas un Staņislava Didžuļu viensētā – muzejā
Šeit atvērsit saglabātu XIX gs. lietuviešu grāmatu slēptuvi, dzirdēsit
stāstu par Staņislavu Didžuli (Stanislovas Didžiulis) un citiem Lietuvas grāmatu izplatītājiem, nogaršosit pīrāgu, kas cepts pēc Ļudvikas
Didžulienes - Sievas (Liudvika Didžiulienė-Žmona) grāmatas „Lietuvas
saimniece” (Lietuvos gaspadinė) receptes, iepazīsities ar priekšauta
siešanas paradumu. Ilgums: 2 st. Tālr. +370 381 43901, +370 698
15458.

„VORŪTAS ATRADUMI STĀSTA...”
Programma iepazīstina ar arheoloģiju un Šeimīnišķēļu pilskalna atradumiem: pils iedzīvotāju izmantotajiem priekšmetiem un citām darbību pēdām – svarīgākajiem Vorūtas pils pastāvēšanas lieciniekiem.
Uzzināsit par arheologu darbu, tā pamatlīmeņiem, arheoloģiskajos
izrakumos meklēsit pagātnes izstrādājumus, mācīsities nosaukt, datēt,
„uzrunāt” atradumu. 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. Tālr. +370 381 52922, +370
610 00421.

„CILVĒKI UN RADĪTĀJI – RAKSTNIEKU ANTĀNA VIENOĻA
UN BROŅAS BUIVĪDAITES DRAUDZĪBA”
B. Buivīdaites un A. Vienoļa memoriālajās mājās – muzejos
„Es jūs mīlu,” A. Vienolis. „Es jūs cienu,” Klajuma Meita. Programmas
laikā viesosimies rakstnieku A. Vienoļa - Žukauska un B. Buivīdaites –
Klajuma Meitas memoriālajās mājās – muzejos, kurus šķir vien Šventojas upe, salīdzināsim viņu biogrāfiju momentus, iesim pa viņu jaunības
romantikas taku...
Ilgums: 1,5 val. Tālr. +370 381 58 138, +370 620 39 379.

„LABESTĪBAS MĀCĪBSTUNDAS JONA BIĻŪNA TĒVA MĀJĀS”
Jona Biļūna mājās – muzejā
Labestības mācībstundas – 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. Tālr.
+370 381 51722, +370 616 46225.

„UN ŠODIEN VĒL JOPROJĀM IR JAUŠAMS, KUR PILS BIJUSI...”
Šeit uzzināsit par seno lietuviešu paražām, dzīvesveidu, apģērbiem un
rotām, izmēģināsit pils kara mākslu. Programmas laikā iepazīsities ar
vienas no lielākajām Austrumeiropas koka pilīm vēsturi, apskatīsit pils
maketu, arheoloģisko atradumu piemērus, viduslaiku ieročus, sadzīves
priekšmetus. Pils pagalmā trenēsities āra kara laukumā, spēlēsit senlaiku spēles, vārīsit timiāna tēju. Ilgums: 1,5 st. Tālr. +370 381 52922,
+370 610 00421.
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„NESMĒRĒSI – NEBRAUKSI”
Zirga muzejā
Programma paredzēta, lai iepazītos ar tradicionālo jūdzamo transportu. Tās laikā uzzināsit, kā tiek gatavots rats, ar ko labs rats atšķiras no
slikta. Smēdē ieraudzīsit, kā koka rats tiek apkalts ar metālu, bet tālāk
no ciema destilēsim degutu, lai rats ātri grieztos ap asi. ilgums: 2,5 st.
Tālr. +370 682 21463.
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„UZRUNĀTAIS MĀLS”
Zirga muzejā
Programmas laikā tiek prezentēts podnieka arods. Dzirdēsit par māla
izcelsmi, keramikas vēsturi. Ikviens varēs izveidot savu māla figūriņu.
Ilgums: 2 st. Tālr. +370 687 75908.

„PIE BALTA KŪČU GALDA”
Zirga muzeja etnogrāfiskajās viensētās
Sasēduši siltā saimes galā, iepazīsities ar Kūču (Ziemassvētku priekšvakars) un Ziemassvētku tradīcijām. Uzzināsit par Kūču vakara paražām, tradicionālo galda klāšanu un ēdienu simboliku. Ilgums: 3 st.
Tālr. +370 612 69545, +370 616 25124.

„MAIZĪTE IKDIENIŠĶĀ”
Zirga muzeja etnogrāfiskajās viensētās
Sasēduši pie galda aukštaiča būdā, dzirdēsit par maizes ceļu no rudzu
sējas līdz maizes rikai. Katrs mājās aizvedīs savu izveidoto un izcepto
maizīti. Ilgums: 3 st. Tālr. +370 612 69545, +370 616 25124.

„LIELDIENU OLU RAKSTI”
Zirga muzeja etnogrāfiskajās viensētās
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. Tālr. +370 612 69545, +370 616
25124.

„KAM IR RAGS, TAM NAV VAJADZĪGA PĀTAGA”
Zirga muzeja etnogrāfiskajās viensētās
Programmas laikā iepazīsities ar ganīšanas tradīcijām, ganu darbiem,
Jurģu un Vasarsvētku paražām. Ganot dzīvnieciņus, gani drāza stabules, veidoja māla figūriņas, dziedāja, bet jūs mācīsities pūst lietuviešu
tautas instrumentu „skuduti”, pūst ragus, stabules. Programmu vainagos „ganu balle” – krāsnī cepts „olu kultenis”. Ilgums: 3 st. Tālr. +370
612 69545, +370 616 25124.

„ES IZGRIEZĪŠU TEV LILIJU”
Zirga muzejā
Programmas laikā tiek prezentēta īpatnēja tautas mākslas nozare – izgriezumi. Uzzināsit, kāpēc Lietuvas laukos izgriezumi bija kļuvuši par
svarīgāko interjera dekoru, iepazīsities ar tajos visbiežāk attēlotajiem
motīviem un kalendāro svētku ornamentiku. Ilgums: 3 st. Tālr. +370
612 69545.

„BITĪTE AR IENESUMU”
Zirga muzeja etnogrāfiskajās viensētās
Viensētas saimniece pastāstīs par bišu saimi, dravniecības tradīcijām,
bišu produktiem, to lietderību un izmantošanu senlaikos un mūsdienās.
Uzzināsit par vasku un sveču gatavošanas veidiem. Mājās aizvedīsit
paša lietu sveci. Ilgums: 3 st. Tālr. +370 612 69545, +370 616 25124.

„PINIET, AUDIET, MANAS ROKAS”
Zirga muzejā
Programmas laikā uzzināsit par senākajiem pasaules audumiem, ieraudzīsit, kā tiek austas jostas, varēsit arī paši noaust jostiņu. Apmeklēsit
Zirga muzeju.
Paredzēta dažāda vecuma skolēniem un pieaugušajiem. Ilgums: 3 st.
Tālr. +370 616 22402.
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„UN TAD BIJA ŽALGIRIS...”
Zirga muzejā
Programmas laikā dzirdēsit stāstu par partizānu karu, klausīsities patriotiskas dziesmas, apmeklēsit Ņūroņu mežā esošo bunkuru un partizānu kapavietas ciema kapos.
Ilgums: 2,5 st. Tālr. +370 687 12 058.
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Izzinošas programmas

Vīna vēsture

VĪNA VERANDA
Šiaulių g. 9, Rubiķi, Anīkšču raj., kafejnīca „Žuvienės pašiūrė”,
tālr. +370 659 88610, zuvienespasiure@gmail.com.
Cena atkarīga no pakalpojumu paketes. Ilgums: 2 st.
Attālāk no pilsētas trokšņa un spriedzes, ezera klusumā... Plašā un
omulīgā Vīna verandā ar skatu uz ezera plašumiem tiek rīkotas izziņas
programmas par nacionālās vīndarības tēmām: „Baļa Karazijas vīndarības vēsture” (Balio Karazijos vyndarystės istorija) – runājam par
Anīkšču augļu vīnu darbnīcas izveidošanu, cilvēkiem, vīna gatavošanas receptūrām, nozīmīgiem un kurioziem atgadījumiem, degustējam
šodien pēc senām receptēm gatavojumus produktus, kas sertificēti ar
tautas mantojuma sertifikātiem.
„Aukštaitijas vīna ražotāju daiļdarbi” (Aukštaitijos vyninių kūriniai) –
runājam par visiem trijiem Aukštaitijas vīna ražotājiem, t.i., „Gintaro
Sino” un „Roksala” mazajām vīna darītavām, kā arī Lietuvas pirmo
augļu vīnu darītavu Anīkščos. Degustējam šo ražotāju vīna izlases, salīdzinām citu reģionu vīndaru interesantākos produktus. Runājam par
izmantojamajām ogām un augļiem, tehnoloģijām, vēsturi, sertificēšanu par tautas mantojumu.

UN IZZIŅAS PROGRAMMAS
Rūpnīcā Anīkščos upeņu vīnu sāka gatavot jau 1927. g., gadu pēc tam, kad diplomētais vīndaris Balis Karazija (Balys Karazija)
Anīkščos izveidoja augļu vīnu darbnīciņu. Jau kopš pirmajiem pastāvēšanas gadiem B. Karazijas biznesu pavadīja veiksme.
Tas mudināja paplašināt darbnīcas, iegādāties arvien jaunas iekārtas, uzlabot dzērienu receptūras. B. Karazijas gatavotais
vīns ātri kļuva populārs Lietuvā un aiz tās robežām. Šodien „Anykščių vynas” ražo dažādu kategoriju dzērienus. Vieni no tiem
rodas, citi izzūd, taču dabīgo augļu un ogu vīns saglabājas. Šis vīns ir cieši saistīts ar Anīkšču pilsētas vēsturi, tas ir visa
Anīkšču novada mantojums. Līdz šim brīdim visu veidu „Voruta” vīni tiek gatavoti pēc klasiskajiem vīna gatavošanas principiem,
pielāgojot mūsdienu vīna ražošanas tehnoloģijas un neizmantojot nekādus garšas vai smaržas pastiprinātājus.
Tāpēc nekā neparasta, ka vīna mīļotāji to novērtē kā unikālu, specifisku lietuviešu vīnu.

„ANYKŠČIŲ VYNAS”
Dariaus ir Girėno g. 8, Anīkšči, tālr. +370 615 44270,
degustacija@anvynas.lt, www.anvynas.lt,
GPS: 55.524422, 25.108151 (WGS)
„Anykščių vynas” – zināmākais un novērtētākais lietuviešu vīna un
sidra ražotājs, kas īpašu uzmanību pievērš dabīgumam, bet ražošanā
visvairāk izmanto Lietuvā audzētus augļus un ogas. Par populārāko
no šeit gatavojamajiem vīniem „Anykščių vynas” vīndari ir izveidojuši izglītojošu programmu – „Lietuviešu vīna „Voruta” ceļš”: saturīga
„Anykščių vynas” vēsture, kas sniedzas pat līdz 1926. g. Iepazīšanās ar
vīna „Voruta” ražošanas procesiem – no augļu un ogu sulas spiešanas
līdz fermentācijai un izliešanai. Izvēlēto dzērienu degustācija. Patikušos dzērienus un suvenīrus varēsit iegādāties šeit iekārtotajā veikaliņā.

Balis Karazija (Balys Karazija) ar ģimene
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ANĪKŠČU VĪNA DEGUSTĀCIJA
KAFEJNĪCAS „PASAGĖLĖ” VĪNA PAGRABĀ
Klerkamiesčio g. 6, Ņūroņu ciems, Anīkšču raj.,
tālr. +370 682 13405 kavinepasagele@gmail.com,
www.laimospasagele.lt
Autentiskā vīna pagrabā varēsit iepazīties ar „Anykščių vynas” vēsturi
un nogaršot dabīgu augļu un ogu vīnu: ābolu, aroniju, upeņu, ķiršu,
zemeņu un vīnam atbilstošas uzkodas. Papildus var pasūtīt karstos
ēdienus un desertus. Degustācija tiek rīkota 20 – 40 personām. Ilgums: 1,5 – 2 st.

IZBRAUCIENS VĪNA EZERS
Nominēts kategorijā „Gada inovācija” tūrisma sektora
apbalvošanā „Turizmo gilės”
Šiaulių g. 9, Rubiķi, Anīkšču raj., kafejnīcas „Žuvienės pašiūrė” apkārtne, tālr. +370 616 3922, vietu skaits uz plosta ierobežots – 24 pers.
Peldot ar plostu pa Rubiķu ezeru, baudām īpašo ainavu, uzzinām ezera
leģendas un degustējam Aukštaitijas vīna ražotāju – „Gintaro Sino”,
„Roksala” un „Anykščių vynas” interesantākos tautas mantojuma un
jaunos produktus, baudām uzkodas. 2018. g. no 21. jūnija līdz 8. septembrim šis izzinošais izbrauciens tiek rīkots regulāri. Izpeldam plkst.
19. Tiek pieņemti pasūtījumi arī organizētām grupām, saskaņojot laiku
un programmas struktūru. Ilgums: 1 st. 30 min.
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Konferenču tūrisms

58

Kontakti

Vietu skaits

Aprīkojums

Lielā zāle – 300;
Mazā zāle – 60.

A
A
A
A
A
A
A

Anīkšču mākslu
inkubators

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

„Nykščio namai“

Liudiškių g. 18,
Anīkšči,
tālr.+37038158520,
+37065543379
info@nykscionamai.lt
www.nykscionamai.lt

Lielā zāle – 100;
Mazā zāle – 25.

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.
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Projektors;
Ekrāns;
Apgaismošanas aprīkojums;
Ieskaņošanas aprīkojums;
Mikrofoni;
Audio atskaņotāji;
Klēpjdators.

Klēpjdators;
Ekrāns;
Projektors;
Tāfele ar bloknotu un
marķieriem;
A Sinhronās tulkošanas kabīne;
A Internets;
A Ieskaņošanas aprīkojums.
A
A
A
A

Viss nepieciešamais audio un
video aprīkojums;
Interaktīva tāfele.

Ēdināšana

Tikai kafija un
uzkodas.

Konferenču tūrisms
Kontakti

Vietu skaits

Aprīkojums

„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.

„Juosta“

Pajuostinio g. 2B,
Pajostiņa ciems,
Anīkšču raj.,
tālr. +370 620 22111
renata@modernigamta.lt
www.modernigamta.lt

80 – semināriem un
konferencēm;
40 – pasākumiem.

„SPA - Vilnius
Anykščiai“

Vilniaus g. 80,
info@spa-vilnius.lt,
www.spa-vilnius.lt,
tālr. +370 313 53811

„Romuvos slėnis“

Žaļosjos ciems 9,
Svēdasu seņūnija,
Anīkšču raj.,
info@romuvosparkas.lt,
www.romuvosparkas.lt,
tālr. +37068677858,
+37061251800.

Projektors, mikrofons.

Viss nepieciešamais audio un
video aprīkojums.

30

Viss nepieciešamais audio un
video aprīkojums.

30
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Ēdināšana

Kontakti

Vietu skaits

Aprīkojums

„Pušų takas“

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

100

Daļējs aprīkojums:
ekrāns, internets.

„Barono vila“

Butēnu ciems,
Svēdasu seņūnija,
tālr. +370 698 85233,
ruta@baronovila.lt,
www.baronovila.lt

„Svirno” banketu un
konferenču zāle – 80;
Mazā viesu zāle – 20.

Viss nepieciešamais audio un
video aprīkojums, optiskais
ātrgaitas interneta tīkls.

„Karališkis“

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

80

Daļējs aprīkojums:
ekrāns, internets.

Sodyba „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.
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Ēdināšana

Ēdināšana
VAI ZINĀT, KA...
Didžuļu viensētā dzīvoja rakstniece, pirmās lietuviešu kulinārijas grāmatas
„Lietuvas saimniece” (1893 g.) autore, Astoņu bērnu māte, Liudvika
Didžiulienė-Sieva (Liudvika Didžiulienė-Žmona). Tagad Didžulu viensēta
populārākais ir pēc viņas receptes gatavotais legumīns salds vārītu kartupelu pīrags.

Ēdināšana

Ļudvika Didžuliene
Lietuviešu preses aizlieguma laikā, vairāk nekā pirms 120 gadiem,
izdota pirmā lietuviski uzrakstītā un līdz šīm dienām saglabājusies
kulinārijas grāmata „Lietuvas saimniece, vai Pamācības, kā iederīgi izlietot Dieva dāvanas” (Lietuvos gaspadinē, arba Pamokinimai
kaip prigulincziai suvartoti Dievo dovanas). Pirmo reizi grāmatiņa
izdota 1893 g. kā laikraksta „Saimnieks” (Ūkininkas) pielikums. To
uzrakstīja Robļu ciemā (Rokišķu raj.) dzimusī, Anīkšču novada Griežoņēļu muižiņā dzīvojusī pirmā sieviete mūsu literatūrā – dzejniece
Ļudvika Didžuliene - Sieva (Liudvika Didžiulienė-Žmona) (meitas
uzvārds – Nitaite (Nitaitė)) (1856 – 1925). L. Didžuliene – ne tikai
pirmās lietuviešu ieteikumu saimniecēm grāmatas autore. Viņa ir
pirmā lietuviete – sieviete beletriste, presē debitējusi 1892 g. Tikai
pēc pāris gadiem presē sāka izpausties Gabriele Petkevičaite - Bite
(Gabrielė Petkevičaitė-Bitė), pēc tam Žemaite (Žemaitė), Šatrijas
Ragana (Šatrijos Ragana), Lazdīnu Pūce (Lazdynų Pelėda). L. Didžuliene vāca un propagandēja folkloru, atmiņas par Antānu Vienažindi (Antanas Vienažindis), Antānu Strazdu (Antanas Strazdas),
mācītāju Kleopu Kozmianu (Kleopas Kozmianas), Valerijonu Ažukalni - Zagurski (Valerijonas Ažukalnis-Zagurskis). Dzīves nogalē, Joza
Tuma - Vaižganta (Juozas Tumas-Vaižgantas) iedrošināta, rakstīja
atmiņas, kuras grāmatā „Ko es vēl atceros” (Ką aš beatmenu) tika
izdotas pēc autores nāves (1926 g.).
Audrone Berezauskiene (Audronė Berezauskienė),
Anīkšču rajona pašvaldības L. un S. Didžuļu publiskās bibliotēkas
Novada dokumentu un novadpētniecības nodaļas vadītāja.
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„Kartupelu Legumīns“
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Ēdināšana
RESTORĀNI
„Nykščio namai”,
Liudiškių g. 18, tālr. +370 381 58520
GPS:55.521026, 25.115046
„SPA Vilnius Anykščiai”,
Vilniaus g. 80, tālr. +370 381 50100
GPS:55.510875,25.084517
„Burbiškio dvaras“,
Parko g. 1B, Burbišķis, tālr. +370 673 69836
GPS:55.521026,25.115046
Dabas un atpūtas parks
„Gradiali Anykščiai”,
Kļīkūni, tālr. +370 614 00090
GPS:55.493315,25.243458
„Žaliasis Parkas / Romuvos slėnis”,
Žalioji g. 9, Svēdasu seņūnija, tālr. +370 686
77858
GPS: 55.625647, 25.419609

KAFEJNĪCAS
„Čiobreliai”,
Storių g. 1, tālr. +370 622 14542
GPS: 55.515718, 25.110237

Ēdināšana
„Juna”,
J. Biliūno g. 7, tālr.: +370 678 77722
GPS: 55.525651, 25.107063
„Kacės virtuvėlė”,
Ģireles ciems 12, Kavarskis, tālr. +370 618
06006
GPS: 55.43388, 24.880833
„Kadagynė”,
Šaltupio g. 25, tālr. +370 613 08126
GPS: 55.522329, 25.105768
„Laumės vingis”,
Mindaugo g. 2, tālr. +370 381 52752
GPS: 55.512475, 25.096057
„Mandri puodai”,
Kalno g. 6, tālr. +370 611 82866
GPS: 55.526386, 25.119726
„Mėsainių lizdas”,
tālr. +370 601 14734,
Pastaigu taka koku galotnēs / Labirintu parks /
Dainuvas piedzīvojumu ieleja
„Maisto baras”,
P. Cvirkos g. 1, Kavarskis, tālr. +370 618 06006
GPS: 55.433041, 24.926206 (WGS)

„Erdvė”,
A. Baranausko a. 9, tālr. +370 381 54300
GPS: 55.524812, 25.104750

„Nykščio namai”,
Liudiškių g. 18, tālr. +370 381 58520, +370
655 43379
GPS: 55.520331, 25.115296

Euro Pub „Seklyčia”,
J. Biliūno g. 4, tālr. +370 609 10103
GPS: 55.525413, 25.106303

„Perino”,
Dariaus ir Girėno g. 8, tālr. +370 655 11624
GPS: 55.524574, 25.108180

„Etnobaras”,
Paupio g. 1, tālr. +37061272588
GPS: 55.526814, 25.103148

„Puntukas”,
A.Baranausko a. 15, tālr. +370 381 51345,
+370 610 00620
GPS: 55.525148, 25.103179
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„Pasagėlė”,
Ņūroņi, tālr. +370 682 13405,
+370 677 60060
GPS: 55.573463, 25.085869
„Paukštukas Pūga”, šokolāde, kafija,
Daukanto g. 3A, tālr. +370 381 51142
GPS: 55.523915, 25.104438
„Pas Gedą”,
J. Tumo – Vaižganto g. 103, Svēdasi,
tālr. +370 611 31351
GPS: 55.685868, 25.375913
„Šaltinis” (Kavarska pelmeņi),
Šaltinio g. 1, Kavarskis,
tālr. +370 381 55147
GPS: 55.432969, 24.926616
„Vijola”,
J. Biliūno g. 61, tālr. +370 683 95118
GPS: 55.529861, 25.121363
„Žuvienės pašiūrė”,
Rubiķi, tālr. +370 659 88610
GPS: 55.527699, 25.282108
„5 Taškai”,
S. Daukanto g. 5, tālr.: +370 657 53513
GPS: 55.523877, 25.104577

PICĒRIJAS

ĀTRĀ ĒDINĀŠANA
„Kebabinė-picerija”,
Statybininkų g. 8 – 1, tālr. +370 624 95141
GPS: 55.522805, 25.118219
„Greito maisto užkandinė”,
Statybininkų g. 11, tālr. +370 676 85961
GPS: 55.523169, 25.118144
„Anykščių centro kebabai”,
A. Baranausko a.15, tālr.: +370 630 44777
GPS: 55.524978, 25.103169

ĒDNĪCA
Dariaus ir Girėno g. 8,
tālr. +370 381 50204, +370 615 10938
GPS: 55.524574, 25.108180

MAIZNĪCAS
„Skoneta”,
A . Baranausko a. 12, tālr. +370 604 02044
GPS: 55.524555, 25.103885
„Kepyklėlė-kavinukė”,
Vilniaus g. 22, Anīkšči, t/c „Norfa”,
tālr. +37061048685
GPS: 55.522589, 25.099285

„Jara Jums”,
K. Ladigos g. 13, tālr. +370 381 59191
GPS: 55.525464, 25.110243
„Uno pica”,
Vilniaus g. 53, tālr. +370 635 11155
GPS: 55.520778, 25.097060
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Naktsmājas
Te vienu dienu nekad nav pietiekami...

VAI ZINĀT, KA...
Anīkščos ir minerālūdens urbums. Šobrīd šo minerālūdeni izmanto
SPA Vilnius Anykščiai dziednieciskajām procedūrām, tur ikviens viesis
var izmantot SPA centrā esošo minerālūdens sūkni.

Viesnīcas

Naktsmājas pilsētā
Naktsmājas pilsētā

SPA Vilnius Anykščiai
GPS: 55.510580, 25.084857 (WGS)
Vilniaus g. 80, info@spa-vilnius.lt, www.spa-vilnius.lt,
tālr. +370 381 50100
Pirmais mūsdienīgais veselīguma un dziedniecības SPA centrs Anīkščos, kas atbilst
starptautiskajiem SPA standartiem. Viesiem tiek piedāvāts: minerālūdens baseins,
dziedniecības un veselīguma procedūras, izmantojot vietējos dabas resursus. 47 moderni iekārtoti numuri, kuros vienlaicīgi var dzīvot 110 viesi. Vairums viesnīcas numuru
paredzēti ģimenēm ar bērniem.

Nykščio namai
GPS: 55.520096, 25.114641 (WGS)
Liudiškių g. 18, info@nykscionamai.lt, www.nykscionamai.lt,
tālr. +370 381 58520, +370 655 43379
„Nykščio namai” – atjaunojusies viesnīca „Laimes gaismekļa” piekājē. Nosaukusies cienījamas vēsturiskas personas vārdā, viesnīca aicina un piedāvā omulību, siltumu, viesmīlību – kā pienākas bajāru mājām. Garantējam mierīgu miegu siltām krāsām dekorētos
klasiska interjera numuros.
Viesnīcā ir 28 numuri (vienvietīgi, divvietīgi, luksusa, apartamenti), kuros ir vietas 60
viesiem. Daudzvietīgajos numuros varam uzņemt 65 viesus. Kamēr būsit pie mums, pacentīsimies, lai „Nykščio namai” kļūtu par Jūsu mājām...

Puntukas
GPS: 55.524953, 25.103296 (WGS)
A. Baranausko a. 15, tālr. +370 610 00620, +370 381 51345,
kulrima@gmail.com
Tā ir viesnīca pilsētas centrā. Piedāvātie pakalpojumi: kafejnīca – bārs, frizieris, kosmetologs, masieris. Viesnīcā ir 40 vietas. Sarīkojumu zāle ar 60 vietām.
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Vietu skaits

1.

Anīkšču apartamenti

Liudiškių g. 31B, Anīkšči

+370 626 75788
s.bikaite@gmail.com

2.

„Angelo sapnas“

Vairuotojų g. 5

+370 605 20110
sodybageras@gmail.com

4

3.

„Biliūno 8” –
Naktsmājas Anīkščos

Jono Biliūno g. 8, Anīkšči

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

4

4.

„Biliūno 10” –
Naktsmājas Anīkščos

J. Biliūno g. 10, Anīkšči

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

6

5.

Flat in town‘s centre

J. Biliūno g. 6, Anīkšči

+370 626 17154
anyksciainakvyne@gmail.com
www.anyksciainakvyne.lt

7

6.

Apartamenti „Biliūno 16”

J. Biliūno g. 16, Anīkšči

+370 629 10103
biliuno16@inbox.eu

4

7.

Dzīvokļa īre

Statybininkų g. 13, Anīkšči

+370 611 39096
laimis510@gmail.com

4

8.

Omulīgs un stilīgs dzīvoklis
Anīkšču centrā

J. Biliūno g. 33, Anīkšči

+370 614 45170
baikstyte2003@hotmail.com

5

9.

Istabas īre pilsētas centrā

Biliūno g. 8, Anīkšči

+370 620 81692

2

10.

„Močiutės butas“

Liudiškių g.

+370 605 20110
sodybageras@gmail.com

6

11.

Mini apartmenti

J. Biliūno g. 22, Anīkšči

+370 647 11366
miniapartamentai@gmail.com

4

12.

Naktsmājas Anīkšču centrā (1)

K. Ladigos g. 22, Anīkšči

+370 629 43856
d.ridikiene@cabletv.lt

4

13.

Naktsmājas Anīkšču centrā (2)

K. Ladigos g. 22, Anīkšči

+370 629 43856
d.ridikiene@cabletv.lt

5

14.

„Helsinkis“ un „Venecija“

Aušros sq. 19, Anīkšči

+370 686 37399
daiind@yahoo.com

8

15.

Anīkšču tehnoloģijas skolas
kopmītnes

Ažupiečių g. 2, Anīkšči

+370 381 59404
sekretore@anyksciutm.lt
www.anyksciutm.lt
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16.

Anīkšču Jona Biļūna ģimnāzijas
kopmītnes

Liudiškių g. 53, Anīkšči

+370 614 98497
jbg.sekretore@gmail.com

25
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Lauku tūrisma viensētas

Burbišķa muiža (Burbiškio dvaras)
GPS: 55.502334, 25.216462 (WGS),
Parko g. 1B, Burbišķa ciems, Anīkšču raj.,
tālr. +37067013198, burbiskis@burbiskis.lt
Burbišķa muižas ansamblis restaurēts pēc 1853. g. projekta. Atjaunoti autentiskie griestu un sienu gleznojumi, oriģinālās brūnā oša durvis, saglabājušies vērtīgi,
dekorēti sienas kamīni. Muižas viesi var apmesties septiņpadsmit numuros. Galvenajā ēkā ir ierīkoti trīspadsmit dažāda stila un lieluma numuri, bet blakus muižai
esošajā oficīnā – vēl četri numuri. Katrs numurs ir īpašs ar savu unikalitāti un īpašo
atmosfēru.

Barona villa
GPS 55. 648129, 25.383475 (WGS)
Elnio g. 12, Butēnu ciems,
Svēdasu seņūnija
tālr. +370 698 85233
ruta@baronovila.lt, www.baronovila.lt

„Pušų takas”
GPS 55. 595813, 25.050627 (WGS)
Paandronišķa ciems, Andronišķa seņūnija
tālr. +370 670 53465
info@pusutakas.lt,
www.pusutakas.lt

„Geras”
GPS 55. 641655, 25.273955 (WGS)
Pūstinka ciems, Debeiķu seņūnija
tālr. +370 605 20110
sodybageras@gmail.com,
www.sodybageras.lt

Dabas un atpūtas parks
„Gradiali Anykščiai”
GPS 55. 493147, 25.243458 (WGS)
Kļīkūnu ciems 1, Anīkšču raj.
tālr. +370 614 00090, anyksciai@
gradiali.com, anyksciai.gradiali.com

„Karališkis”
GPS 55. 320419, 25.085045 (WGS)
Antaplaštaķa ciems, Kurkļu seņūnija
tālr. +370 687 91582
balziene@yahoo.com, info@karaliskis.lt,
www.karaliskis.lt

„4 Lazy Deers”
GPS 55. 5529117, 25.0615362 (WGS)
Ažupieču ciems, Anīkšču seņūnija
tālr. +370 615 33586
hello@4lazy.eu,
www.4lazy.eu

„Tarp liepų”
GPS 55. 642353, 25.266130 (WGS)
Ragaišu ciems, Debeiķu seņūnija
tālr. +370 682 38142
sodyba@tarpliepu.lt, www.tarpliepu.lt

Radviļu viensēta
GPS 55. 44659, 25.194464 (WGS)
Paežeru 1. ciems, Skiemoņu seņūnija
tālr. +370 61497683, +370 61214744
info@radviliu-sodyba.lt, www.radviliu-sodyba.lt

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

Romuvos parkas
GPS 55.624798, 25.422607 (WGS)
Žaļosjos ciems 9, Svēdasu seņūnija, Anīkšču raj.
info@romuvosparkas.lt, www.romuvosparkas.lt,
tālr.: +370 698 32425, +370 612 51800

Anīkšču pilsētas kempings „Po žvaigždėm”
Tako g. 2, Anīkšči, tālr. +370 614 33826,
pramogugrupe@gmail.com, www.anyksciukempingas.com,
GPS: 55.518938, 25.088949 (WGS)
Kempingā „Po žvaigždėm” varat apmesties ar kemperiem un teltīm, pielāgots velosipēdistiem, lieliska smailīšu apstāšanās vieta. Bāze ir iemitinājusies blakus Šventojas upes līkumam, tepat atrodas gājēju – velosipēdu celiņš, blakus – kāpelēšanas
parks un Dainuvas ieleja. Brīnišķīga dabas vieta aktīvai un pasīvai atpūtai. Aicinām
organizēt uzņēmumu ballītes, dažādus svētkus.
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„Svajonių dvaras”
GPS 55. 353165, 25.07874 (WGS)
Paķeršes ciems, Kurkļu seņūnija
tālr. +370 699 88544
info@svajoniudvaras.lt,
www.svajoniudvaras.lt

Viensēta „Pagirės sodyba”
GPS 55. 425987, 25.0151 (WGS)
Paģires viensēta, Kurkļu seņūnija
tālr. +370620 61700
pagire@atostogskaime.lt,
www.atostogoskaime.lt/sodyba-pagires

„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

„Šventosios upės slėnis”
GPS 55. 660209, 25.16781 (WGS)
Miķieru ciems, Andronišķa seņūnija
tālr. +370 659 05057
sodyba@slenis.com,
www.slenis.com

„Esina”
GPS 55. 524267, 25.293905 (WGS) Aņūnu
ciems 5, Skiemoņu seņūnija
tālr. +370 686 29344
info@esina.lt, www.esina.lt

Bites villa (Bitės vila)
GPS 55. 453233, 25.1658 (WGS)
Antežera ciems, Skiemoņu seņūnija
tālr. +370 698 07945,
bitesvila@gmail.com,
www.bitesvila.lt
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„Antežeris”
GPS 55. 451534, 25.174607 (WGS)
Antežera ciems, Skiemoņu seņūnija
tālr. +370 682 48202
antezeris@gmail.com,
www.antour.lt/kaim

„Juosta”
GPS 55. 569613, 24.957650 (WGS)
Pajuostinio g. 2B, Pajostiņa ciems,
Anīkšču raj.
+370 620 22111
renata@modernigamta.lt,
www.modernigamta.lt

„Pavariai”
GPS 55. 587956, 25.121323 (WGS)
Pavaru 2. ciems, Anīkšču seņūnija
tālr. +370 680 28484
info@pavariai.lt,
www.pavariai.lt

„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

„Gojus”
GPS 55. 556568, 25.144849 (WGS)
Goja ciems, Anīkšču seņūnija
tālr. +370 614 92723
info@gojauskaimas.lt,
www.gojauskaimas.lt

„Kankorėžis”
GPS 55. 474626, 25.016777 (WGS)
Abromišķa ciems
tālr. +370 656 20104
sodybakankorezis@gmail.com,
www.sodybakankorezis.lt

„Pas Augį”
GPS 55. 456849, 25.877734 (WGS)
Piktagaļa ciems, Kavarska seņūnija
tālr. +370 686 54702
eugenijusma@inbox.lt

„Prie Siauruko”
GPS 55. 531886, 25.280906 (WGS)
L. Biriuko g. 8, Rubiķu ciems,
Anīkšču seņūnija
tālr. +370 687 50080
info@agrobona.lt

„Janinos klėtis”
GPS 55. 527743, 25.293625 (WGS)
Aņūnu ciems, Skiemoņu seņūnija
tālr. +370 672 01556, +370 381 77280
rita_gaveniene@yahoo.com

Viensēta „Kluonas”
GPS 55. 459167, 25.174813 (WGS)
Nevėžos g. 5, Naugurķišķu ciems,
Skiemoņu seņūnija
tālr.+370 621 24108
info@kluonas.lt, www.kluonas.lt

Puntuka villa
GPS 55. 480930, 25.059401 (WGS)
Skaptišķu ciems, Anīkšču seņūnija
tālr. +370 606 50087
info@puntukovila.lt,
www.puntukovila.lt

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
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„Senasis ąžuolas”
GPS 55. 59025, 25.052127 (WGS)
Paandronišķa ciems, Andronišķa seņūnija
tālr. +370 613 73630
ricardasvv@gmail.com

Storu viensēta
GPS 55. 480015, 25.133205 (WGS)
Užugojų g. 2, Storu ciems, Anīkšču seņūnija
tālr. +370 624 82815
l.pruseviciute@gmail.com

Šidlausku ģimenes viensēta
GPS 55. 562402, 25.182089 (WGS)
Bikūnu ciems, Anīkšču seņūnija
tālr. +370 640 31979
ltskirmantas@yahoo.com

Villa „Jūratė”
GPS 55. 574072, 24.937858 (WGS)
Juostinio g. 32, Pajostiņa ciems
tālr.: +370 685 03703
kampana1@gmail.com

„Žuvienės pašiūrė”
GPS 55. 527957, 25.282025 (WGS)
Rubiķu ciems, Anīkšču seņūnija
tālr. +370 659 88610
zuvienespasiure@gmail.com,
www.zuvienespasiure.lt

„16 salų”
GPS 55. 490140, 25.254259 (WGS)
Kļīkūnu ciems, Anīkšču seņūnija
tālr. +370 699 25596
astagrn@gmail.com,
www.16salu.lt

Viensēta „Senoji sodyba”
GPS 55. 63442, 25.28413 (WGS)
Mickūnu ciems 14, Debeiķu seņūnija
tālr. +370 614 37157, +370 615 74844,
senojisodyba@gmail.com,
www.senojisodyba.lt

Viensēta „Šaltiniai”
GPS 55. 631171, 25.414646 (WGS)
Šaltiņu ciems 2a, Svēdasu seņūnija
tālr. +370 614 69001
info@sodybasaltiniai.lt,
www.sodybasaltiniai.lt

„Untupiai”
GPS 55. 62781, 25.308701 (WGS)
Kupru ciems, Debeiķu seņūnija
tālr. +370 659 05300
info@untupiai.lt,
www.untupiai.lt

„Žalioji stotelė”
GPS 55. 622834, 25.42412 (WGS)
Šventupja ciems, Debeiķu seņūnija
tālr. +370 614 84134
kilciausk@gmail.com,
www.upesubaidare.lt,
www.zaliojistotele.lt

„Žvejo sapnas”
GPS 55. 487705, 25.266012 (WGS)
Bijeiķu ciems, Skiemoņu seņūnija
tālr. +370 698 74916
www.zvejosapnas.lt

Viensēta „Namelis medyje”
GPS 55. 555419, 25.116981 (WGS)
Elmos 8-oji, 2, Šeimīnišķēļu ciems
tālr. +370 689 12121
namelis@medyje.lt,
www.namelis-medyje.lt

„Sraigės sodyba”
GPS 55. 509531, 25.189566 (WGS)
Mieļaušišķa ciems, Anīkšču seņūnija
tālr. +370 699 07830, +370 699 08529
sraiges.sodyba@gmail.com
www.facebook.com/Sraiges.Sodyba

Šapoku viensēta
GPS 55. 498331, 25.248125 (WGS)
Rubiķu ciems, Anīkšču seņūnija
tālr. +370 611 53795 s.beata@erdves.lt,
sodyboskaime.lt/sodyba/
romo-ir-beatos-sapoku-sodyba
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Vandas Žukaites viensēta
GPS 55. 55693, 25.37549 (WGS)
Aušras ciems, Debeiķu seņūnija
tālr. +370 686 97015
lina.satp@gmail.com

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR LAUKU TŪRISMA
VIENSĒTAS ANĪKŠČU RAJONĀ
WWW.INFOANYKSCIAI.LT
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Tūrisma inventāra īre

TŪRISMA
INVENTĀRA
ĪRE
VELOSIPĒDU ĪRE
Marjus Šimēns, tālr. +370 607 85080
dviraciai@res.lt, www.dviraciunuoma.eu
Deivids Dilis, tālr. +370 693 35060
info@nuotykiuslenis.lt
SMAILĪTES
+370 614 76 538, Birute Lukoševičiene
+370 618 08 853, Daiva Širvinskiene
+370 686 86312, +370 616 13872,
Roms Antanaitis
+370 612 93029, Roms Savicks
SMAILĪTES
www.paupiobaidares.lt,
baidariu@gmail.com, +370 659 92121
SMAILĪTES
www.dvyniubaidares.lt,
sarunasperevicius@gmail.com,
+370 620 61 306, Šarūns Perevičs
SMAILĪTES
www.sventupiobaidares.lt,
info@sventupiobaidares.lt,
+370 610 47825, Jovita Žvirbliene
SMAILĪTES
+370 686 59142, +370 611 43899,
Regīna Gurkliene
PEINTBOLS
www.poilsisanyksciuose.lt,
+370 652 13888

Veikali un pakalpojumi

PEINTBOLS ANĪKŠČOS
www.kovoslabirintai.lt, +370 674 22272

Smailītes, laivas, kvadracikli
+370 616 30 896 Egidijus Matelis

PIEPŪŠAMU PLOSTU ĪRE
www.plaustai.eu, +370 659 92121

Smailītes, velosipēdi,
peintbola aprīkojums
+370 605 20 110 Gitana Mileikaite

PĀRVIETOJAMS KUBLS
+370 678 36643
ANĪKŠČU KUBLS
mantas.bagdzevicius@gmail.com,
+370 675 14274, +370 612 20029
ELEKTROSKŪTERU ĪRE
kirvela.darius@gmail.com, +37067007517

PIE RUBIĶU EZERA
Laivas, ūdens velosipēdi,
katamarāns, plosts
+370 687 48 458 Donāts Krikštaponis
Laivas, ūdens velosipēdi,
jahtas, plosts
+370 686 29344 Rimtauts Kukarēvičs

Smailītes
+370 614 37 157 Petrs Bražūns
Izbraucieni ar plostiem
+370 613 73 630 Ričards Vasiļausks
Smailītes, velosipēdi, kvadracikli,
šaušana mērķī, teniss, basketbols,
pludmales volejbols
+370 698 43 708 Lina Sabaļauskiene
Smailītes
+370 670 53465 Rita Šimkiene
+370 616 44341 Vida Griķēniene
Smailītes Kavarskā
+370 659 92121 Paupja smailītes

PIE VIRINTAS UPES

Laivas, ūdens velosipēdi, smailītes,
makšķerēšanas aprīkojuma īre
+370 659 88 610 Vasīlijs Jakovļevs

Smailīšu un nometnes vietas īre
+370 676 35010 Rims Kisieļs

PIE ŠVENTOJAS UPES

PIE SOSA EZERA

Smailītes, kanoe, ūdens pārgājieni
+370 614 84134 Inga Kilčauskiene

Laivas, vindsērfinga dēļi, velosipēdi,
kajaki, pārgājieni pa Šimoņu mežu
+370 689 88465 Rims Zabuļonis

Organizējami izbraucieni ar plostiem,
smailītēm, kanoe, peintbola un loka šaušanas izpriecas
+370 659 05057 Marijus Rindzēvičs
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VEIKALI UN
PAKALPOJUMI

SLMNĪCA UN POLIKLĪNIKA

Anīkšču rajona slimnīca
Ramybės g. 15, tārl. +370 381 59435
Anīkšču primārās veslības aprūpes centrs
V. Kudirkos g. 1, tārl. +370 381 58388

BANKOMĀTI:

APTIEKAS

SEB
Žiburio g. 12, (TC „Norfa“ darba laikā)
Swedbank
J. Biliūno g. 11, (visa diennakti)
A. Baranausko a. 4, (TC „Maxima“ darba laikā)
Vilniaus g. 22, (TC „Norfa“ visa diennakti)
Dariaus ir Girėno g. 1, (TC „Senukai“ visa diennakti)
DNB
Vilniaus g. 22, (TC „Norfa“ visa diennakti)
Danske bankas, Nordea bankas, Šiaulių bankas,
Citadelės bankas bankomāti
A. Baranausko a. 4, (TC „Maxima“ darba laikā)
Dariaus ir Girėno g. 1, (TC „Senukai“ visa diennakti)
„Pegasas“ Vilniaus g. 22, TC „Norfa“ tārl. +370 657 76612
Atvērts: pirmd.-piekt. 9:00 – 18:00, sest 9:00 – 14:00

I. Judickienės aptieka
Dariaus ir Girėno g. 3-2, tārl. +370 381 59292
Ramybės g. 15, tārl. +370 698 30851
„Camelia“
Taikos g. 27, tārl. +370 381 54538
A. Baranausko a. 4A-44/ Dariaus ir Girėno g 1-44, tārl. +370 381
54563
J. Biliūno g. 13, tārl. +370 381 51531
V. Kudirkos g. 1
„Eurovaistinė“
A. Baranausko a. 12, tārl. +370 800 50005
„Norfos vaistinė“
Žiburio g. 12, tārl. +370 615 85099
Vilniaus g. 22, tārl. +370 686 06291
„Ramunėlės vaistinė“
Vilniaus g. 25, tārl. +370 381 77399

SUVENĪRI

PASTS

GRĀMATU VEIKALS

J. Biliūno g. 5, tārl. +370 381 59444 Atvērts: pirmd.-piekt. 8:00 –
17:00, sest 9:00 – 12:00

Anīkšču mākslu inkubators
J.Biliūno g. 53, Tel. +370 381 20190
„Pegasas“
Vilniaus g. 22, TC „Norfa“ tārl. +370 657 76612 Atvērts:
pirmd.-piekt. 9:00 – 18:00, sest 9:00 – 14:00
Suvenīri „Pasagėlė“
tārl. +370 868 213405,
Atvērts: pirmd.- svētdiena 11:00 – 18:00, pusdienas
pārtraukums 14:00 – 15:00
Suvenīri
Vilniaus g. 22, TC „Norfa“ tārl. +370 670 76472
Atvērts: pirmd.-piekt. 10:00 – 18:00, sest 10:00 – 14:00
„Dovana“
J. Biliūno 4, tārl. +370 381 53486
Atvērts: pirmd.-piekt. 9:00 – 18:00, sest 9:00 – 14:00

TAXI

+370 699 33000
+370686 84136
+370 61154417
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ANĪKŠČU TŪRISMA UN BIZNESA
INFORMĀCIJAS CENTRS
Muziejaus g. 1, LT-29147 Anīkšči
Tārl. (+370 381) 59 177
tic@infoanyksciai.lt
www.infoanyksciai.lt

Visit Anyksciai

visitanyksciai

visitanyksciai

visitanyksciai

Visit Anyksciai

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

