
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginiai ir veiklos Anykščių rajone 

Išplėsta 2018 metų vasario 16 d. programa 

 

Data Priemonės pavadinimas, trumpas aprašas Vieta Organizatorius 

Vasario 13–

16 d.  

Tarptautinis susigiminiavusių miestų meno 

pleneras „VASARA ŽIEMĄ“. 

Susigiminiavusių miestų atstovai iš Latvijos, 

Lenkijos, Čekijos, Baltarusijos, Ukrainos, 

Norvegijos, Gruzijos, Švedijos, Prancūzijos 

įvairiose miesto erdvėse pasirinkta technika 

kurs darbus, atspindinčius tautų bendrystę. 

Anykščiuose Anykščių r. 

savivaldybės 

administracija 

Anykščių menų 

centras 

Vasario 15 d.  Tarptautinis forumas „Maža bendruomenė-

dideli siekiai“. Pirmųjų šimtmečio „Anykščių 

ženklo“ nominantų pagerbimas. Tarptautinio 

plenero darbų pristatymas.  

 

Anykščiuose Anykščių r. 

savivaldybės 

administracija 

VšĮ Anykščių 

turizmo 

informacijos centras 

Vasario 15– 

17 d. 

Akcija „Šviečianti Trispalvė Rašytojo 

languose“ A. Vienuolio memorialiniame name-

muziejuje. 

Anykščiai, A. 

Vienuolio g. 2 

A. Baranausko ir A. 

Vienuolio-Žukausko 

memorialinis 

muziejus 

Vasario 15–

17 d. 

Vaizdo projekcijos „Šimtametės Lietuvos 

anykštėnai – su mumis Vasario 16-ąją“  

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 

memorialinio muziejaus fondų portretinė 

retrospektyva. 

Ant Kultūros 

centro fasado 

A. Baranausko ir A. 

Vienuolio-Žukausko 

memorialinis 

muziejus 

Vasario 15–

16 d. 

Skaitymo akcija vaikams „Skaitau Lietuvą“ 

Nepriklausomybės simboliai ir jų reikšmės 

vaikų literatūroje. 

 

Knygų, rankraščių, fotografijų paroda 

„Miestelio istorija – Lietuvos istorija“ 

(Nepriklausomybės liudijimai tarptautiniuose 

santykiuose, ekonomikoje, kultūroje, 

švietime...). 

 

Teminė diskusija „Lietuvos Nepriklausomybės 

Akto paskelbimas“ (istorijos detektyvai: 

signatarų nuomonės ir pasiūlymai dėl Akto 

skelbimo, dalyvavimas balsavime... 1918-02-

16 ir 1990-03-11). Ikimokyklinio ir pradinio 

ugdymo amžiaus vaikai. 

Bibliotekos ir 

jos filialų 

lankytojai 

 

 

 

Bibliotekos 

lankytojai, 

Kurklių S. 

Kairio 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenė, 

signatarė I. 

Andrukaitienė 

Anykščių L. ir S. 

Didžiulių viešoji 

biblioteka 

Vasario 15–

16 d. 

Trispalvėmis pražydusių medžių akcija rajone. 

Prisimenant Laisvės kovų dalyvių puoselėtą 

tradiciją naktį iš 15 į 16 ąją krašto medžiuose 

bus iškeltos trispalvės. 

Anykščių r. Anykščių r. 

savivaldybės 

administracija, 

krašto 

bendruomenės 



Vasario 16 d.  Vieningų Anykščių krašto žmonių žinutė 

šimtmečio Lietuvai ir Pasauliui. 

2017 metais sėkmingai pradėta akcija, kurios 

metu krašto moksleiviai ranka rašė laiškus 

nežinomam adresatui apie tai, kaip jam sekasi 

gyventi gimtajame rajone Anykščiuose ir kuo 

šis kraštas jam svarbus bei ypatingas. Per 

pirmąją akciją buvo parašyta ir atsitiktiniems 

adresatams paštu išsiųsta 2000 laiškų. 2018 

metais planuojama laiškus rašyti ir užsienio 

kalba – siųsti juos Pasauliui. Bus kviečiami 

prie iniciatyvos prisijungti ir kiti miestai. 

Anykščių r. Anykščių kultūros 

centras 

Vasario 16 d.  Iškilminga vėliavos ceremonija. Šimtmečio 

savanorių priesaika. Lietuvos bažnyčių varpų 

sąšauka „Gloria Lietuvai“. 

Šventiniai renginiai rajone. 

Anykščių kultūros centro meno mėgėjų 

kolektyvų koncertas „Man gera čia gyventi, 

nes...“. 

Anykščiai Anykščių r. 

savivaldybės 

administracija. 

Anykščių kultūros 

centras 

Anykščių Šv. Mato 

parapija 

Vasario 16 d.  Akcija „2018-ieji: veidai ir vardai“. 

Rajono miestų ir miestelių bei kaimų 

pavadinimų kūrybinis rašymas (dėlionė), 

vietovardžių ir ten gyvenančių žmonių 

fiksavimas (vasario 16 d.). Gyvojo Anykščių 

rajono interaktyvaus žemėlapio kūrimas pagal 

atsiųstas nuotraukas (kovo 11 d. pristatymas 

visuomenei). 

Anykščių r. Anykščių r. 

savivaldybės 

administracija, 

krašto 

bendruomenės 

Vasario 16 d.  Tautinis slidinėjimas ant Kalitos kalno.  

Skatinant tautinių akcentų naudojimą 

aprangoje, bus taikomos slidinėjimo nuolaidos 

turintiems trispalves detales. Pirmą kartą 

nusileidę nuo Kalitos kalno įsiamžins trispalve 

paženklintoje aukštelėje. 

Kalitos kalnas VšĮ Anykščių 

turizmo 

informacijos centras 

Vasario 16 d.  Pasidaryk antspaudą tautiniais motyvais. 

Tai vienas iš Valstybingumo maršrutų Geltona. 

Žalia. Raudona renginių. Lietuvos šimtmečio 

progą kviesime visuomenę į inkubatorių, kartu  

su rezidentais susikurti savo antspaudą 

tautiniais motyvais. Antspaudą bus galima 

panaudoti dekoruojant namų interjerą bei 

papuošiant rūbą stilinga tautine detale. 

Anykščiai VšĮ Anykščių menų 

inkubatorius – menų 

studija 

 


