
 

VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS VILNIAUS ANYKŠTĖNŲ SAMBŪRIO  

 2017 metų veiklos ataskaita 

Ataskaitiniu 2017 metų laikotarpiu VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA VILNIAUS 

ANYKŠTĖNŲ SAMBŪRIS (toliau – VAS) savo veiklą ir darbus planavo, vadovaudamasis 

organizacijos įstatais, kuriuose yra numatyta dirbti, garsinant Anykščių kraštą bei iškiliuosius 

anykštėnus, bendraujant tarpusavyje, kurti stiprią Lietuvos bendruomenę. 

2017-ieji buvo VAS 15-os metų jubiliejiniai metai, taip pat jie buvo ir pasirengimo 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui metai. Šalia visų tradicinių, kasmet VAS 

organizuojamų priemonių ir švenčių: Vasario 16-osios šventės, Atvelykio, kurio metu 

šventėme VAS 15-os metų jubiliejų, Kariuomenės dienos minėjimo – liepos 6 d. šventėme 

Valstybės dieną, pirmą kartą rinkomės kartu giedoti Lietuvos himno.  

Reikšmingiausias VAS ataskaitinių metų renginys buvo Pagarbos ekspedicija Anykščių 

rajone, kurios metu pagerbėme anykštėnus –1917 m. Vilniaus konferencijos dalyvius, 

aplankydami jų tėviškes, kapus. Kartu su Pasaulio anykštėnų bendrija, vadovaujama prof. 

Tomo Ladigos, surengėme konferenciją, skirtą Vilniaus konferencijos šimtmečiui ir jo 

dalyviams-delegatams anykštėnams paminėti Anykščiuose. Šių priemonių organizavimas 

buvo bendras VAS tarybos narių darbas. Pagarbos ekspedicijai ir konferencijai ruošėmės iš 

anksto, rinkdami medžiagą, įvairias žinias apie jos dalyvius, ieškodami jų giminių. Šis darbas 

pavyko, VAS tarybai bendraujant su Anykščių rajono seniūnais ir vietos žmonėmis.  

 VAS organizuotas Vilniaus konferencijos 100-mečio minėjimas ir jos dalyvių pagerbimas, 

organizuojant Pagarbos ekspediciją, buvo išskirtinis, plačiai nuskambėjęs bei aptartas 

Lietuvoje, kaip vienas reikšmingiausių ir originaliausių. O mums, VAS nariams, buvo ir yra 

svarbiausia tai, kad pagerbėme savo valstybę ir jos kūrėjus anykštėnus. Ne veltui VAS taryba, 

Vilniaus konferencijos dalyvių anykštėnų giminės, VAS atstovai buvome pakviesti į LR Seimo 

Kovo 11-osios salėje vykusią iškilmingą konferenciją, skirtą paminėti Vilniaus konferencijos 

šimtmetį. Buvome pakviesti ir į konferenciją, skirtą gen. Tado Kosciuškos 200-osioms mirties 

metinėms paminėti, vykusią LR Seimo Konstitucijos salėje.  

Yra svarbu pažymėti, kad Vilniaus Anykštėnų Sambūris visą savo veiklą ne tik 



ataskaitiniu laikotarpiu – 2017-aisiais metais, bet ir visą laiką nuo VAS įsikūrimo 2001 metais, 

vykdo be piniginės paramos iš valstybės ar savivaldybės biudžetų. Tai reiškia, kad VAS darbai 

yra svarbūs ir reikalingi pirmiausia patiems VAS nariams. Tai rodo mūsų, VAS narių, kurie 

savo darbais stipriname savo šalį, motyvuojame anykštėnus, telkiame mūsų bendruomenę, 

pilietiškumą. 

Yra privalu pažymėti VAS steigimo organizatoriaus ir pirmojo pirmininko Vytauto 

Duknausko, pirmojo ir ilgamečio Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininko, dabar PAB Garbės 

pirmininko ir VAS tarybos nario akademiko Antano Tylos, visų buvusių VAS pirmininkų: Ritos 

Virbalienės, Antano Gudelio ir Alfredo Puodžiūno poziciją, darbus bei nuopelnus. Taip pat 

reikia padėkoti visiems esamiems ir anksčiau buvusiems VAS tarybos nariams, visiems VAS 

nariams, dalyvaujantiems VAS veikloje ir mokantiems nario mokestį, kuris yra 5 eurai ir 

mokamas vieną kartą per metus. Reikia padėkoti visiems, kurie skiria paramą 2 proc. nuo 

pajamų mokesčio, ir visiems mūsų rėmėjams, pagalbininkams bei patarėjams. Organizuojant 

VAS veiklą, VAS tarybai ir nariams, yra naudingi Anykščių mero Kęstučio Tubio, Pasaulio 

anykštėnų bendrijos pirmininko prof. Tomo Ladigos ir daugelio kitų pagalbininkų moralinė 

parama ir patarimai. Visa tai yra mūsų didieji ir pagrindiniai resursai.  

VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA VILNIAUS ANYKŠTĖNŲ SAMBŪRIS ataskaitiniu 

laikotarpiu įvykdė visus iš anksto pagal VAS darbų planą 2017 metams numatytus darbus ir 

pasiekė visus suplanuotus tikslus. 

VAS tarybos vardu nuoširdžiai dėkoju visiems, linkėdama sėkmės bei prasmingų ir 

reikšmingų darbų ateityje.  

VAS pirmininkė Regina Smetonaitė 
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Pridedama:  

 1. VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS VILNIAUS ANYKŠTĖNŲ SAMBŪRIO 2017 metų darbų 

suvestinė, 3 lapai. 

 2. Pagrindiniai VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS VILNIAUS ANYKŠTĖNŲ SAMBŪRIO veiklos 

2017 metais organizatoriai ir padėka jiems, 2 lapai. 

 


