
Anykščių miesto šventės „Laimės žiburio miesto švytėjimas“ 

PROGRAMA 
2022 m. liepos 22–24 d. 

 

Liepos 22 d., penktadienis 

 

Nuo 9.00 val. Tarptautinis floristinių kilimų konkursas ir paroda A. Baranausko aikštėje 

13.00 val. Iškilmingas Anykščių rajono tarybos posėdis „Istorijų dvarelyje“, Paupio g. 10 

15.00 val. Anykščių forumas gyvai: tapatybė ir ateitis. Dalyvauja technikos mokslų daktaras, 

verslininkas, visuomenininkas, vizionierius Vladas Lašas, architektas, Anykščių kurortizavimo 

koncepcijos autorius Audrys Karalius, Anykščių rajono vyriausioji architektė Daiva Gasiūnienė 

Istorinėje Anykščių dvarvietėje, J. Biliūno g. 53 

16.30 val. Atvirų Anykščių rajono futbolo 5x5 pirmenybių II etapo varžybos Anykščių miesto 

futbolo stadione 

17.00 val. Sparčiai pasaulyje populiarėjančios futbolo sporto šakos TEKBOLO pristatymas 

Anykščių miesto futbolo stadione 

17.00 val.  „Karališkos miesto atminties atodangos“: meninės instaliacijos „Dingusio Anykščių 

karališkojo dvaro atmintis“ (instaliacijos autorius: Gertrūda Šimonė, UAB „Ekspobalta“) 

atidarymas, leidinio „Karaliai Anykščiuose“ pristatymas, Anykščių kultūros centro istorinio 

šokio studijos „Baltoji Pavana“ (vad. Jūratė Uselienė) pasirodymas. Renginio režisierė Birutė 

Mar Istorinėje Anykščių dvarvietėje, J. Biliūno g. 55 

19.00 val. Šventės atidarymas. Anykščių rajono savivaldybės vėliavos pakėlimo ceremonija, 

Anykščių rajono garbės piliečio pristatymas visuomenei. Panevėžio r. Šilagalių kultūros centro 

varinių pučiamųjų instrumentų orkestro „Sklepučini“ (vad. Vilmantas Vapsva) koncertas prie A. 

Baranausko paminklo 

20.00 val. Sueiga „Sudainuokime Anykščius“. Su anykštėnais dainuoja prof. Tomas Ladiga 

(bosas), Vaida Genytė (sopranas), Tomas Tuskenis (baritonas), Gintarė Kisieliūtė (sopranas), 

folkloro ansamblis „Valaukis“ (vad. Regina Stumburienė), choras „Salve Cantus“ (vad. šviesios 

atminties Rimvydas Griauzdė, dirigentas Rimvydas Mitkus). Nuotoliniai pasaulio anykštėnų 

sveikinimai. Renginio vedėjas aktorius Gintaras Mikalauskas Vyskupo skvere 

21.00 val. Profesionalių džiazo muzikantų kvinteto Castor Stetson koncertas Anykščių menų 

inkubatoriaus-menų studijos terasoje 

21.30 val. Koncertas „Pasaulio šokiai“. Dalyvauja: Eglė Valutė (smuikas, Lietuva, Kataras), 

Aitor Garcia Morata (ispaniška gitara, Ispanija), Paulina Dūmanaitė (fortepijonas, Lietuva, 

Ispanija) Anykščių  kultūros centre 

22.00 val. Kamerinis vakaro koncertas „Muzikiniai sugrįžimai“ istorinėje Onos ir Jono Karvelių 

sodyboje. Dalyvauja Virginija Kochanskytė (aktorė), Rita Preikšaitė (mecosopranas),  Egidijus 

Bavikinas (tenoras), Beata Vingraitė (fortepijonas) Tilto g. 2 

23.00 val. Naktinėjimai su Jono Biliūno gimnazijos „Kino klubu“ upės terasoje prie restorano 

„Basi Basi“ 



Liepos 23 d., šeštadienis 

 

Nuo 9.00 val. iki 22.00 val. – Šventės mugė miesto parke 

10.00 val. Miestelėnų pusryčiai. Groja Anykščių kultūros centro instrumentinis kvartetas (vad. 

Kęstutis Grigaliūnas) Tilto g. komplekso terasoje prie Šventosios upės 

10.00–19.00 val. Mažoji Knygų mugė Anykščių Kultūros centro skverelyje 

10.00 val. Šachmatų turnyras prie Anykščių kultūros centro 

10.00 val. Šaškių turnyras miesto parke 

10.00 val. Dvejetų teniso turnyras teniso kortuose prie miesto futbolo stadiono 

10.30 val. Atvirų Anykščių rajono 3x3 krepšinio pirmenybių IV turo varžybos Anykščių miesto 

parko sporto aikštelėje 

11.00 val. Futbolo sporto šakos TEKBOLO pristatymas Anykščių miesto parko sporto aikštelėje 

11.00 val. Muziejaus teatralizuotos improvizacijos „Antanas Vienuolis ir jo herojai – miesto 

šventės svečiai“ miesto centre 

11.00 val. „Žemės ir aplinkos meno“ parodos atidarymas Vyskupo skvero papėdėje „Ančių 

slėnyje“  

12.00–17.00 val. Jaunimo poilsio ir žaidimų erdvė: stalo žaidimai, muzika, ledai, spragėsiai, 

limonadas prie L. ir S. Didžiulių bibliotekos 

12.00 val. Muzikinis vidurdienis su dainininke Aušra Liutkute-Povilaitiene (sopranas) ir Vilma 

Pečiukonyte (fortepijonas) Bronės Buivydaitės sodybos sode 

12.00 val. Profesoriaus Antano Tylos asmeninės bibliotekos atidarymas L.ir S. Didžiulių 

viešojoje bibliotekoje 

12.30 val. Tarptautinio floristinių kilimų konkurso dalyvių apdovanojimas miesto parke 

13.00 val. Koncertas „Pasaulio delne“. Dalyvauja: Anykščių kultūros centro mėgėjų meno 

kolektyvai, Pasvalio kultūros centro Raubonių skyriaus vokalinis ansamblis „Radasta“ (vad. 

Lidija Zagorskienė) miesto parke 

13.00 val. Diskusija su olimpiečiais Egle Savickaite ir Giedriumi Titeniu „Nuo mažo miestelio 

iki Olimpinių“ prie L. ir S. Didžiulių bibliotekos  

13.00 val. Parodos „…O Šv. Ona pasodinus mažą Mariją ant kelių ją moko skaityti… (J. 

Vaičiūnaitė)“ atidarymas-pristatymas (eksponatai iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus 

fondų). Anykščių kvarteto pasirodymas. Angelų muziejuje – Sakralinio meno centre, Vilniaus g. 

11 

14.00 val. Jubiliejinis, dešimtasis Pasaulio anykštėnų suvažiavimas. Jono Junevičiaus ir Rimanto 

P. Vanago albumo „Pasaulio Anykščiai“ pristatymas. Koplyčioje-Pasaulio anykštėnų kūrybos 

centre, Vilniaus g. 36 



15.00 val. Penktosios tarptautinės socialinės akcijos „Galiu daugiau nei tu manai“ dviračių žygio 

aplink Lietuvą dalyvių sutiktuvės. Dalyvauja pasaulio čempionė, dviratininkė Edita Pučinskaitė 

ir akcijos organizatorius, anykštėnas Tautvydas Piragis ir kt. miesto parke 

16.00 val.  Dažų ir vandens mūšis Vyskupo skvero papėdėje „Ančių slėnyje“ 

16.00 val. Antano Baranausko literatūrinės premijos laureatų-poetų sambūris „Čia kožnas žodis 

širdį parodys” (A. Baranauskas)” prie A. Baranausko klėtelės. Dalyvauja: Regina Katinaitė-

Lumpickienė, Vladas Braziūnas, Gintautas Dabrišius, Rimantas P. Vanagas. 

17.00 val. Anykštėnės, pianistės, Londono karališkosios muzikos akademijos studentės Mildos 

Daunoraitės koncertas „Dovana Anykščiams“ Koplyčioje-Pasaulio anykštėnų kūrybos centre, 

Vilniaus g. 36 

18.00 val. Festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose” koncertas. Dalyvauja Šv. Kristoforo 

kamerinis orkestras (meno vadovas ir vyr. dirigentas Modestas Barkauskas) ir solistė Nora 

Petročenko (mecosopranas) Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje 

18.00 val. Motoakrobato Aro Gibiežos pasirodymas „Namų turas“ S. Dariaus ir S. Girėno 

gatvėje 

19.00–23.00 val. Didysis vakaro koncertas miesto parke 

 AKC pramoginės muzikos grupė „Puella“ (vad. Rūta Aglinskienė) 

 Grupė „Strings Of Earth“ 

 Grupė „Pelenai“ – Bryan Adams projektas 

 Kastytis Kerbedis 

23.00 val. Koncertas „Labirinto šviesa“ Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje Atlikėjai: 

Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai), Rolandas Kazlas (skaitovas), Arvydas Buinauskas (šviesų 

dailininkas) 

Liepos 24 d., sekmadienis 

Šv. Onos atlaidai: 

9.00 val. Šv. mišios Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje 

9.00 val. Atlaidų mugė prie Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios 

11.00 val. Šv. mišios – Suma Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje 

Anykštėnų susitikimai sakralinėse erdvėse ir privačiose mažosiose bendruomenėse 

10.00 val. Dvejetų teniso turnyras teniso kortuose prie miesto futbolo stadiono 

Miesto šventės metu vykstančios tęstinės veiklos 

 

 Kęstučio Indriūno tapybos darbų  paroda „XV Kryžiaus kelio stotys“ Anykščių kultūros 

centre 

 Grafikės Loretos Uzdraitės paroda ,,Dėkingumo ženklai“, Koplyčioje-Pasaulio anykštėnų 

kūrybos centre, Vilniaus g. 36 

 Ukrainos dailininko ir muzikanto Jurij Žuravel karikatūrų paroda prieš karą Ukrainoje 

Anykščių kultūros centre 


