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Troškūnų klebono byla persikėlė į Panevėžį Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Panevėžio apygardos teismas antradienį, lapkričio 10-ąją, pradėjo 
nagrinėti Troškūnų parapijos klebono Sauliaus Filipavičiaus apelia-
cinį skundą. Į aukštesnės instancijos teismą kunigas S.Filipavičius 
kreipėsi prašydamas panaikinti Utenos apylinkės teismo Anykščių 
rūmų sprendimą, kuriuo jis pripažintas kaltu dėl aplaidaus Troš-
kūnų parapijos ir asmeninio ūkininko ūkio buhalterijos tvarkymo. 
Anykščių rūmai S.Filipavičiui skyrė 3012 eurų baudą.

Dėl trečiojo baudžiamosios bylos epizodo - vertimosi pinigų skoli-
nimu - kunigas Anykščių rūmuose buvo išteisintas, nors teismas nu-
statė, kad S.Filipavičius suteikė pusę milijono eurų paskolų. 

Apeliacinį skundą nagrinėja Panevėžio apygardos teismo teisėjų 
kolegija - Daina Vaidachavičienė (pranešėja), Evaldas Vanagas ir 
Danutė Švitinienė.

Pridėtas naujas dokumentas

Panevėžio apygardos teisme 
S.Filipavičiaus gynėjai paprašė 
prie bylos medžiagos pridėti pa-
pildomą dokumentą - auditoriaus 
Česlovo Maciulevičiaus raštą. 
Advokatas Romualdas Mikliušas 
nurodė, kad auditorius užklau-
są apie parapijos lėšų tvarkymo 
reglamentavimą išsiuntė į Fi-
nansų ministeriją, o teismui pa-
teiktame dokumente cituojamas 
ir pridedamas ministerijos atsto-
vų atsakymas auditoriui. Pasak 
R.Mikliušo, auditoriaus raštas 
kategoriškai paneigia kaltinimus 
S.Filipavičiui dėl aplaidaus pa-
rapijos buhalterijos tvarkymo. 
„Nebelieka akmens ant akmens“, 
- teisme sakė R.Mikliušas, vienas 
iš S.Filipavičiaus advokatų.

„Finansų ministerija labai aiš-
kiai atsakė, jog religinės bendruo-
menės neprivalo vesti religinės 
veiklos finansinės apskaitos. /.../. 
Religinės bendruomenės buhalte-
rinę apskaitą gali vesti savo nu-
statyta tvarka“, - teisme tvirtino 
advokatas R.Mikliušas. 

Kelis kartus teisme minėta 
Finansinių nusikaltimų tyrimų 
tarnybos specialistės Nijolės 
Leonavičienės pavardė. Ji Ute-
nos apylinkės teismo Anykščių 
rūmų posėdžiuose nagrinėjant 

S.Filipavičiaus baudžiamąją bylą 
dalyvavo kaip trečiasis asmuo. 
„Leonavičienė visiškai nežino-
jo įsatymų“, - Panevėžio apy-
gardos teismui dėstė advokatas 
R.Mikliušas.    

Priminsime, jog Anykščių rū-
muose liudijęs Panevėžio vysku-
pas Linas Vodopjanovas tvirtino, 
kad pretenzijų dėl Troškūnų para-
pijos finansinės apskaitos tvarky-
mo klebonui Sauliui Filipavičiui 
bažnytinė valdžia neturi.  

Valstybės kaltinimą palaikantis 
Panevėžio apygardos prokuratū-
ros prokuroras Kęstutis Greiciū-
nas neprieštaravo, jog dokumentas 
būtų prijungtas prie bylos medžia-
gos, bet, kad susipažintų su doku-
mentu, paprašė teismo pertraukos. 
„Norėčiau dokumentą analizuoti. 
Greituoju būdu negaliu pateikti 
atsakymo“, - teisme sakė proku-
roras. Teismas prokuroro prašymą 
patenkino. 

Parapijos ir klebono pinigų 
skaičiavimas tęsiasi ilgus 
metus

Teismas antradienio posėdyje 
apklausė S.Filipavičių. Troškūnų 
klebonas teismui dėstė, jog kratą 
atlikę pareigūnai „susirinko doku-
mentus, kuriuos rado“. Troškūnų klebonas Saulius Filipavičius tvirtina, jog yra  terori-

zuojamas teisėsaugos institucijų.

Mezgimo siūlų parduotuvė 
Anykščiuose 
(Baranausko a.14)

Internetu

Anykščių įmonėje - koronaviruso 
protrūkis Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Pirmojoje Anykščių įmonėje 

fiksuotas susirgimų koronaviru-
su protrūkis. UAB „Kagra“ šia 
liga serga 4 darbuotojai. Korona-
virusu serga Anykščių Jono Bi-
liūno gimnazijos mokytoja, liga 
diagnozuota Anykščių rajono šei-
mos ir vaiko gerovės centro dar-
buotojai, dirbančiai Auleliuose. 
Izoliuota kontaktų su ja turėjusi 
darbuotoja ir septyni vaikai.

Pirmadienį Vairuotojų gatvėje, 
pradės veikti mobilusis koronavi-
ruso patikros punktas, o Anykš-
čių ligoninėje paruoštos patalpos 
koronavirusu sergantiems ligo-
niams.

Mobilusis koronaviruso patikros punktas įrengtas Vairuotojų 
gatvėje, prie UAB „Anykščių šiluma“ kontoros. Jame priduoti 
mėginius galima tik prieš tai užsiregistravus bendruoju korona-
viruso pagalbos telefonu.

Dalio Vaigino vadovaujamo-
je Anykščių rajono ligoni-
nėje vienu metu gali gydytis 
24 koronavirusu sergantys 
asmenys.

Užstrigo. Į gruodžio 16-ąją nukel-
ti Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazi-
jos ir Anykščių Švietimo pagalbos 
tarnybos direktorių konkursai. Strin-
gant Nacionalinės švietimo agentū-
ros veiklai, pretendentai į direktorius 
negali atlikti kompetencijų vertini-
mo testų, todėl konkursus visoje ša-
lyje tenka atidėti. Švietimo pagalbos 
tarnybai daugiau nei metus laikinai 
vadovauja Daiva Žiogienė, o Troš-
kūnų gimnazijos direktorės Aušros 
Sapkauskienės kadencija dar nėra 
pasibaigusi, taigi, kol kas gimnazija 
turi nuolatinį vadovą.

 Konkursas. Antrą kartą paskelb-
tas Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos Investicijų ir projektų 
valdymo skyriaus vedėjo konkursas. 
Pirmasis konkursas neįvyko, nes jam 
registravosi tik vienas asmuo.

Seniūnaitis. Anykščių miesto 
Ažupiečių seniūnaitija liko be se-
niūnaičio. Iki šiol šios seniūnaitijos 
seniūnainčiu buvo Rimantas Sereiči-
kas, tačiau jis pradėjo dirbti Troškūnų 
seniūnijos seniūnu. 

Situacija. Lapkričio 1 dieną 
Anykščių rajone buvo registruoti 2 
tūkst.537 bedarbiai. Palyginti su pra-
ėjusiu mėnesiu, nedarbas išaugo nuo 
17,8 iki 18,9 proc. Prastesnė padėtis 
nei Anykščiuose - Utenos regiono  
Ignalinos ir Zarasų savivaldybėse.

Turgus. Per karantiną Anykščių 
miesto turgus neištuštėjo. Turgaus 
administratorė Elvyra Baušienė ti-
kino, kad žmonių srautai čia išliko 
panašūs, kaip ir prieš karantiną. „Visi 
po turgų vaikšto su kaukėmis, naudo-
jami dezinfekciniai skysčiai. Gyveni-
mas turguje vyksta tvarkingai“, - sakė 
turgaus prižiūrėtoja. 

Susisiekimas. Vietinio susisieki-
mo autobusai per karantiną važiuoja 
įprastine tvarka. „Nuspręsta nieko ne-
keisti. Mokyklose nuotolinis moky-
mas derinamas su įprastiniu, vyksta 
darbas įstaigose, tad kol kas nuspren-
dėme taip palikti“, - „Anykštai“ sakė 
Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Ligita Kuliešaitė. 
Keleivių vežimo bendrovės „Kautra“, 
„Toks“ jau yra paskelbusios, kad, per 
karantiną smarkiai sumažėjus kelei-
vių srautams, kai kuriuos autobusų 
maršrutus peržiūrės.

Savivaldybė 
svarstė šiemet 
neberemti kaimo 
verslo

Miesto centre - 
šviečiantys 
mėnuliai

Žmonės į 
pandemiją 
reaguoja 
ramiau
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SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS INFORMACIJA 
ANYKŠČIŲ RAJONO GYVENTOJAMS

Visoje šalyje paskelbus karantiną, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos 
skyrius gyventojus aptarnaus tik nuotoliniu būdu.

Dėl piniginės socialinės paramos ir visų socialinių išmokų – socialinių pašalpų, kompensacijų, 
išmokų vaikams, paramos mirties atveju, tikslinių kompensacijų ir kitų išmokų galima kreiptis 
nuotoliniu būdu:

– per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt;
– siunčiant prašymus el. paštu socialinis@anyksciai.lt;
– telefonu (prašymus užpildant specialistams, pagal gyvenamąją vietą mieste/seniūnijoje).

Kontaktai kreipiantis telefonu:
Socialinės paramos skyriaus „Vienas langelis“ – (8 381) 51 618;
Socialinio darbo organizatorius Anykščių mieste – (8 381) 52 261; mob. 8 615 19086;
Socialinio darbo organizatorius Anykščių seniūnijoje – (8 381) 52 261;
Socialinio darbo organizatorius Andrioniškio seniūnijoje – (8 381) 49 800, mob. 8 616 11 993; 
Socialinio darbo organizatorius Debeikių seniūnijoje – (8 381) 43 116, mob. 8 696 67 208;
Socialinio darbo organizatorius Kavarsko seniūnijoje – (8 381) 55 256, 8 672 41 129;
Socialinio darbo organizatorius Kurklių seniūnijoje – (8 381) 49 825, mob. 8 629 55 715;
Socialinio darbo organizatorius Skiemonių seniūnijoje – (8 381) 47 884, mob. 8 647 74 215; 
Socialinio darbo organizatorius Svėdasų seniūnijoje – (8 381) 57 673, mob. 8 675 74 251;
Socialinio darbo organizatorius Traupio seniūnijoje – (8 381) 56 143, mob. 8 687 04 794;
Socialinio darbo organizatorius Troškūnų seniūnijoje – (8 381) 56 158, mob. 8 604 02 046;
Socialinio darbo organizatorius Viešintų seniūnijoje – (8 381) 47 474, mob. 8 686 58 056. 

Būkime atsakingi bei laikykimės karantino režimo reikalavimų.
Anykščių r. savivaldybės informacija

Svarbiausi kontaktai karantino 
metu Anykščiuose

Dėl besikeičiančios epidemiologinės situacijos, nuolat šalyje didėjančio susirgimų skaičiaus, raginame 
atsisakyti bet kokių kontaktų ir išvykimų iš namų. 

Žemiau pateikiame svarbiausius kontaktus karantino metu Anykščiuose.
Koronaviruso karštoji linija visais klausimais 1808.
Saviizoliacijos klausimais kreiptis į Anykščių rajono savivaldybės mero patarėją Donatą Sabaliauskaitę, 

tel. (8 381) 46 525, mob. 8 695 65 496.
Dėl pavėžėjimo į mobilųjį punktą Anykščių rajono savivaldybės gyventojai, neturintys galimybės į 

mobilųjį punktą nuvykti savo transportu, gali kreiptis į savivaldybės gydytoją Vaivą Daugelavičienę, 
tel. (8 381) 54316, mob. 8 620 63827.

Maisto ir kitų būtinųjų priemonių pristatymo organizavimo klausimais kreiptis į Anykščių rajono sociali-
nių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoją Liną Repečkienę mob. 8 611 14 294.

Esant poreikiui, pritrūkus būtiniausių prekių, maisto produktų, vaistų ir kt. galite skambinti trumpuoju 
numeriu 1827, kuriuo paskambinus ir pranešus savo vardą, telefono numerį bei gyvenamąją vietą, budintys 
savanoriai Anykščiuose su jumis susisieks, nupirks reikalingus ir būtinus maisto produktus ir pristatys juos 
nemokamai.

Spręskite tik neatidėliotinus klausimus!
Likite namuose.
Saugokite savo sveikatą ir artimuosius.

Anykščių r. savivaldybės informacija

Vairuotoja.  Lapkričio 12 dieną 
apie 16.19 val.Kurklių seniūnijos Di-
džiakaimio kaime moteris (g. 1976 
m.) vairavo automobilį „Mitsubishi 
Space Star“ būdama neblaivi (nusta-

tytas 1,56 prom. girtumas). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. 

Mirtis. Lapkričio 12 dieną An-
drioniškyje rastas vyro (g. 1962 m.) 
kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti. 

Radinys. Lapkričio 12 dieną apie 
20.57 val. Andrioniškyje rastas šovi-
nys. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Gaisras. Lapkričio 9 dieną gautas 
pranešimas, kad, atvykęs į sody-
bą Debeikių seniūnijos Rašimėlių 

kaime, gyventojas rado sudegusius 
pastatus iki pamatų. Gaisravietė dar 
nestipriai rūko. Sudegė negyvena-
mas rąstinis namas ir 1 rąstinis ūkinis 
pastatas.

Gaisras II. Lapkričio 9 dieną  

Troškūnų seniūnijos Žiedonių kaime, 
Žempučių g., degė medinis tvartas, 
kurio viduje buvo laikomi gyvuliai. 
Gaisro metu sudegė medinė pastato 
priestato dalis, visas pastato stogas, 
sudegė 5 vištos, darbiniai įrankiai.

Beglobiai gyvūnai bus 
vežami į Uteną Robertas AlEKSiEjūnAS

robertas.a@anyksta.lt

Nuo šio rudens Anykščių rajone sugautų  beglobių ir bešeimi-
ninkių gyvūnų laikinąja globa bei karantinavimu rūpinsis Utenos 
rajono gyvūnų mylėtojų draugija.Iki šiol tokią paslaugą savival-
dybei teikė Panevėžio gyvūnų globos draugija.

Anykščių rajono savivaldybė  
rugsėjo pabaigoje su Utenos rajono 
gyvūnų mylėtojų draugija pasirašė 
metų trukmės 3 tūkst. Eur vertės 
paslaugų teikimo sutartį. Ši sutartis 
įsigaliojo nuo spalio 1 dienos.

Už vieno beglobio gyvūno ka-
rantinavimą ir dviejų savaičių lai-
kinąją globą savivaldybė mokės po 
70 Eur.

Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas Dainius Žiogelis „Anykštai“ 
sakė, kad naujas paslaugos teikėjas 
pasirinktas dėl dviejų priežasčių.

„Utenos rajono gyvūnų mylėtojų 
draugija pasiūlė pigesnę paslaugos 
teikimo kainą. Dar vienas privalu-
mas tas, kad beglobius gyvūnus iš 
Anykščių į Uteną vežti bus arčiau 
nei į Panevėžį“, - sakė D.Žiogelis.

Utenos rajono gyvūnų mylėtojų 
draugijos gyvūnų globos namai 
veikia Utenoje, buvusioje mies-
to šilumos katilinėje. Kas mėnesį  
juose priimama, atsivežama vidu-
tiniškai apie 80 gyvūnų, o išvyksta 
į naujus namus apie 60. Gyvūnų 
globos namai vykdo kačių ir šunų 
sterilizavimo programą, su jais ak-
tyviai bendradarbiauja Anykščiuo-
se beglobiais gyvūnais besirūpi-
nanti VšĮ „Pūkuota svajonė“.

Beje, dar nepalaidota idėja gy-
vūnų globos namus atidaryti ir 
pačiuose Anykščiuose. Pasak 
Anykščių rajono mero pavaduo-
tojo D.Žiogelio, visi procesai kiek 
užtruko dėl koronaviruso pande-
mijos, tačiau UAB Anykščių ko-
munalinis ūkis jau perka gyvūnų 
globos namams reikalingų patalpų 
projektavimo darbų paslaugą.

„Po šių darbų paaiškės, kiek 
gyvūnų globos namų atidarymas 
galėtų kainuoti. Dėl jų įsteigimo 
sprendimą turės priimti Anykščių 
rajono taryba. Galiu tik pasakyti 
tiek, kad tai brangus dalykas“, - 
sakė D.Žiogelis.

Gyvūnų globos namus numatyta 

atidaryti viename iš pastatų šalia 
UAB Anykščių komunalinis ūkis.

Beglobių gyvūnų gaudymu bei 
transportavimu Anykščių rajone 
iki 2022 metų pavasario rūpinsis 

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis. Savivaldybė su bendrove 
pernai pasirašė 9 tūkst. Eur vertės 
paslaugos sutartį. Per metus rajone 
sugaunama ir į gyvūnų globos na-
mus išvežama vidutiniškai apie 50 
kačių bei šunų.

Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas D.Žiogelis taip pat  infor-
mavo, kad kur kas sparčiau juda 
reikalų sprendimas dėl gyvūnų ka-
pinių atidarymo Anykščiuose.

„Iki metų galo žemės sklypas ga-
lutinai turėtų būti priskirtas gyvūnų 
kapinėms“, - sakė D.Žiogelis.

Gyvūnų kapines numatyta atida-
ryti Gegužės gatvės gale. Pagal sa-
vivaldybės planus, jos užimtų  apie 
30 arų plotą, būtų užtvertos tvora, 
pažymėtos atitinkamais informaci-
niais ženklais.

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
sakė, kad Anykščiuose gyvūnų 
globos namų atidarymo dar 
teks palaukti, tačiau žadėjo, 
kad greitai miesto gale pradės 
veikti gyvūnų kapinės.

Savivaldybė svarstė šiemet neberemti kaimo verslo Robertas AlEKSiEjūnAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė pagal pateiktas paraiškas paskirs-
tė 11 tūkst. Eur kaimo verslui. Šiemet į  šią savivaldybės paramą 
pretendavo devyni, o  ją gavo  penki ūkininkai.

Anykščių seniūnijos ūkininkei 
Dovilei Kajietienei skirti 2 tūkst.700 
Eur medaus paruošimo realizacijai 
ir modernizavimui. Už šias lėšas ji 
planuoja įsigyti medaus paruošimui 
skirtą įrangą.

Svėdasų seniūnijoje veikiančio 
Antano Sirgėdo bitininkystės ūkio 
plėtrai skirti 2 tūkst.700 Eur. Už gau-
tą paramą jis taip pat planuoja įsigyti 
medaus paruošimui skirtą įrangą.

Anykščių seniūnijoje veikian-
čio Beno Bakanausko ūkiui mažų 
kiekių skerdyklos ir produkcijos 
apdorojimo cecho įrengimui skir-
ti 2 tūkst. Eur. Ūkininkas augina 
paukščius ir juos savo skerdykloje 

planuoja skersti.
Anykščių seniūnijos ūkininkui 

Adui Gabrilavičiui skirti 2 tūkst. 
Eur vaisių ir uogų perdirbimui. Jis 
augina braškes ir planuoja įsigyti 
uogų šaldymo įrangą.

Debeikių seniūnijoje esančiam 
Dariaus Matulio ūkiui skirtas 1 
tūkst.700 Eur. Už šias lėšas bus me-
chanizuojami krovos darbai. Ūki-
ninkas už paramą pirks krautuvą.

Anykščių rajono savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Vir-
mantas Velikonis sakė, kad šiemet 
ūkininkams skirta gerokai kuklesnė 
parama, nei ankstesniais metais. 
Pernai kaimo verslui iš Anykščių 

rajono biudžeto skirtas 21 tūkst. 
Eur, užpernai - 20 tūkst.Eur.

„Šie metai su nenumatytais iššū-
kiais dėl koronaviruso pandemijos. 
Be to, buvo minčių visai atsisakyti 
šios programos. Kažkokių kalnų 
nuversti su tokia parama ūkinin-
kams negalime, tai tiesiog galimy-
bė daugiau dėmesį parodyti smul-
kiesiems ūkininkams ir galimybė 
sužinoti, kuo jie gyvi“, - kalbėjo 
V.Velikonis.

Beje, teikiančiųjų paraiškas ūki-
ninkų skaičius šiemet taip pat žymiai 
sumenko. Pernai į savivaldybės pa-
ramą pretendavo 18 ūkininkų.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
V.Velikonis tikino, kad pareiškė-
jams, kurių paraiškos nefinansuo-
tos, savivaldybė pateikė paaiški-
nimus, kodėl priimtas būtent toks 
sprendimas.

Anykščių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Vir-
mantas Velikonis sakė, kad savivaldybės parama rajono ūkinin-
kams – daugiau dėmesio parodymas nei svari paskata.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

savaitės citatosGyvenimas kaime turi 
privalumų
Anykščių rajono jaunieji ūkininkai Kotryna ir Algimantas Meidai prieš porą metų įsteigė smi-

drų ūkį. Pasinaudodami parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 2018 metais jie 2 ha plote įsteigė 
smidrų plantaciją. Jų svarbiausias pagalbininkas išaugintai produkcijai realizuoti – socialiniai 
tinklai. 

„Mūsų šeimoje esu pirmo-
ji ūkininkė, – šypsosi Kotryna 
Meidė. – Kai su vyru  nutarėme 
imtis ūkininkavimo, artimieji 
mūsų nei stabdė, nei skatino. 
Atvirai pasakius, niekas ir ne-
tikėjo, kad mudviejų ketinimai 
rimti. Visi manė – pabandysime 
ir viską mesime.“

Du vaikučius auginanti Mei-
dų šeima įsikūrė Anykščių rajo-
ne.  „Persikeldami gyventi į šią 
sodybą ir patys nemanėme, kad 
taip greitai imsimės ūkininka-
vimo. Manėme, susitvarkysime 
namą, o paskui kažkaip bandy-
sime prie sodybos esančią žemę 
įdarbinti. Tačiau viskas prasidė-
jo vienu metu. Ir namus įsiren-
ginėti, ir ūkį kurti pradėjome“, 
– pasakoja 27 metų ūkininkė 
Kotryna.

Jauna šeima nutarė imtis ne-
tradicinio ūkininkavimo. Dar 
studijuodama Aleksandro Stul-
ginskio universitete Kotryna 
susidomėjo daržininkyste ir so-
dininkyste. Tad nusprendę im-
tis ūkininkavimo, iškart nutarė 
auginti smidrus. Pasak pašne-
kovės, šį sprendimą paspartino 
galimybė gauti jauniesiems ūki-
ninkams skirtą paramą. Pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos prie-
monės „Ūkio ir verslo plėtra“ 
veiklos sritį „Parama jaunųjų 
ūkininkų įsikūrimui“ K. Meidės 
daržininkystės ūkiui buvo skirta 
28 tūkst. eurų parama. „Be pa-
ramos nebūtume galėję įsiveisti 
smidrų plantacijos, nes smidrų 
sodinukai gana brangūs, – pa-
ramos naudą vertina Kotryna. 
– Be to, už gautą paramą nusi-
pirkome traktoriuką, priekabą, 
pasistatėme ūkinį pastatuką 
įsigytai technikai laikyti. Da-
bar galvojame kreiptis paramos 
ūkiui modernizuoti. Norime įsi-
gyti prekinio paruošimo liniją, 

Ūkininkė Kotryna Meidė pastebi: be paramos jos šeima nebūtų 
galėjusi įsiveisti smidrų plantacijos, nes jų sodinukai yra gana 
brangūs.

reikia įsirengti produkcijos vėsi-
nimo kambarį, nes turimos vėsi-
nimo spintos nebeužtenka. O tai 
verčia ieškoti greitesnio smidrų 
realizavimo.“

Išaugintą produkciją K. Meidė 
parduoda, pasinaudodama socia-
liniais tinklais. Spėjo susirasti ir 
savo klientūrą. Tarp jų klientų 
yra keli restoranai. Surinkę užsa-
kymus, ūkininkai patys išvežioja 
produkciją. 

„Jei ne vyro atlyginimas, kol 
kas iš ūkio gaunamų pajamų šei-
ma dar neišsilaikytų, bet po metų 
kitų, manome, kad tai bus visai 
įmanomas dalykas, – svarsto 
ūkininkė, rodydama išsirikiavu-
sias smidrų eiles. – Dabar augi-
name dviejų rūšių smidrus. Kaip 
ir visi kiti augalai, jie reikalauja 
priežiūros. Jiems ravėti samdo-
me aplinkinius žmones.“

Netradicinį ūkį plėtojanti Mei-
dų šeima šį pavasarį įsiveisė ir 
grybų sodelį. Augina valgomuo-

sius dantenius (šitake). „Iš An-
glijos nusipirkome kištukus su 
grybiena ir juos sukaišiojome į 
beržinius ir ąžuolinius rąstelius“, 
–  apžiūrinėjant pirmąjį sodelyje 
išdygusį dantenį pasakoja Ko-
tryna.

Moteris puoselėja dar vieną 
svajonę – įdarbinti sodyboje au-
gantį didžiulį ąžuolą – iš jo gilių 
gaminti kavą ir ją realizuoti, pa-
sinaudojant socialiniais tinklais. 

„Mums patinka ūkininkauti, 
nes esi laisvas ir nepriklauso-
mas nuo darbdavio. Mes su vyru 
mėgstame savo galva galvoti ir 
patys susikurti. Ir gyvenimas 
kaime turi savo privalumų. Čia  
nėra to skubėjimo, nuo kurio 
kenčia miesto gyventojai. Čia 
viskas vyksta ramiau ir lėčiau“, 
– pasirinkimą gyventi kaime ko-
mentuoja K. Meidė.
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siūlo darbą

UAB „Anykščių Vosinta“ ieško vyr. buhalterio (-ės). 
Darbo pobūdis: 

- visas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas, 
- finansinių, mokestinių, statistinių ataskaitų, deklaracijų ruošimas bei 

savalaikis teikimas valstybinėms institucijoms ir vadovybei. 
Reikalavimai: 

- aukštasis buhalterinis/finansinis arba ekonominis išsilavinimas 
- ne mažesnė kaip 2 metų sėkminga darbo patirtis vyr. buhalterio 

pareigose 
- apskaitą bei mokesčius reglamentuojančių teisės aktų išmanymas 
- geri darbo buhalterinės apskaitos programomis įgūdžiai 
- kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, punktualumas. 
Atlyginimas 1200-1300 EUR neatskaičius mokesčių. 
Įmonė įsikūrusi Sausalaukės k., Svėdasų sen., Anykščių r. 

CV prašome siųsti el. paštu a.vosinta@gmail.com. 

UAB BALTICSOFA, danų 
kapitalo minkštų baldų 

gamybos įmonė, 
plečia savo veiklą ir kviečiA 
priSijungti prie draugiško 
Anykščių, Ariogalos, vilniaus 
kolektyvo siuvėjus (-as) ir 

minkštų baldų 
specialistus ar norinčius 

išmokti šį darbą. 
Susisiekite: +370 694 74037, 

hr@balticsofa.com
Daugiau informacijos: 

www.balticsofa.com/lt/karjera/

reikalingi darbuotojai: dažytojai, 
apdailininkai, plytelių klijuotojai, 
pagalbiniai. Darbas vilniuje. 

tel. (8-693) 18283.

reikalinga šeima be žalingų 
įpročių prižūrėti sodybą Molėtų r. 

tel. (8-656) 49075.

LEGALUS DARBAS VOKIETIJOJE
kalbos mokėjimas yra neprivalomas. nėra darbo patirties - 

mokysimės vietoje.
Vokietijos įmonė ieško:

1. Konditerijos fabriko (saldūs pyragai ir pyragaičiai) darbuotojų 
(vyrai, moterys, poros).

2. Internetinės parduotuvės, drabužių sandėlio aptarnavimo 
darbuotojų (vyrai, moterys, poros).

MB „t personal“, el.paštas: info@tpersonal.lt, 
tel.: +370 616 98091, +370 671 43103.

- Ar gerai, 
kad kalėdinė 
eglė vėl 
stovės prie 
kultūros 
centro?

Žydrūnė GOBIŪNIENĖ:

- O kam prie kultūros centro 
puošti eglę, jeigu auga graži didelė 
eglė prie Laisvės paminklo. Juk ir 
centras. Originali idėja, nereika-
laujanti didelių pastatymo išlaidų. 
Nesišvaistykite.

Onutė PERNAVIENĖ:

- Pernai užsikėlus kartelę taip 
aukštai, šiemet taip žemai pult…

Sandra ŽVINIENĖ:

- O kam ta egle? Nebus Kalėdų.

Adriana JAKUBAITYTĖ:

- Galėtų ir vėl padaryt taip, kaip 
buvo pernai, -  ant upės.

Pandemijos proga eglę 
statykit kamine

Daiva GASIŪNIENĖ, 
Anykščių rajono vyriausioji 
architektė, apie šventinį mies-
to papuošimą:  

„Šiemet per Kalėdas dėl pan-
demijos nebus gausių žmonių 
susitelkimų, todėl atsisakėme 
minčių kalėdinę eglę statyti, pa-
vyzdžiui, kur nors ant kamino.“

O buvęs karinio mokytojas 
dėvi dujokaukę...

Rimondas BUKELIS, gydy-
tojas, apie tai, kaip pacientai 
saugosi koronaviruso: 

„Pasitaiko net tokių, kurie į 
kontaktines konsultacijas atei-
na dėvėdami gumines pirštines, 
nors to ir nėra reikalaujama.“

Studijos universitete tik 
pirmus 10 metų sunkios...

Rimondas BUKELIS apie 
žmonių reakciją į antrąją ko-
ronaviruso bangą: 

„Palyginti su pirmąja koro-
naviruso banga, dabar žmonės į 
viską reaguoja ramiau.“

Gal kitą rudenį pravers...

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono vicemeras, apie mo-
biliųjų koronaviruso patikros 
punktų efektyvumą: 

„Kas, kad tų punktų bus pri-
tupdyta visoje Lietuvoje. Reikia 
ne tik jų pristatyti, bet ir padary-
ti taip, kad veiktų.“

Juolab kad popierius gali ir 
išnešti...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
patarėjų paiešką: 

„Man nereikia tik popierių ne-
šiotojų.“ 

Akvedukas?

Saulius RASALAS, Svėdasų 
seniūnas, apie vaikų žaidimo 
aikštelę Svėdasų centre: 

„Jei tai būtų ne segmentinė 
tvora, viskas būtų  puiku, tačiau 
jei tokia, vaizdas būtų kaip van-
dens perpumpavimo stotelės.“ 

Bet partizanas tai buvo ne 
vienas

Asta FJELLBIRKELAND, 
Svėdasų juozo Tumo-Vaižgan-
to gimnazijos direktorės pava-
duotoja, apie naują paminklą 
partizanams Svėdasuose: 

„Vieną objektą partizanams 
aikštėje jau turime, tai gal to ir 
užtenka.“
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rievės

Startuoja nauja mobilioji programėlė „Korona Stop LT“
„Korona Stop LT“ tikslas – kuo greičiau nutraukti koronavi-

ruso infekcijos plitimą, įspėjant programėlės naudotojus apie 
kontaktą su koronavirusu užsikrėtusiu asmeniu ir pateikiant re-
komendacijas, kaip elgtis toliau. 

Kuo didesnis šios mobiliosios programėlės naudotojų skaičius, 
tuo koronaviruso infekcijos suvaldymas bus efektyvesnis, todėl 
piliečiai raginami nemokamai ją atsisiųsti ir naudoti. 

Anksti sužino apie galimą už-
sikrėtimą

Koronavirusas, sukeliantis CO-
VID-19 ligą, gali plisti be simp-
tomų, todėl juo užsikrėtęs asmuo 
gali platinti ligą to nežinodamas, 
o pasireiškus simptomams, viru-
sas jau gali būti perduotas kitiems. 
Norint sustabdyti jo plitimą, simp-
tomus jaučiantiems žmonėms ne-
pakanka tiesiog likti namuose. 
Naudodamasis „Korona Stop LT“ 
programėle, užsikrėtęs asmuo gali 
greitai įspėti arti jo buvusius ki-
tus programėlės naudotojus. Taip 
jos naudotojai gali anksti sužinoti 
apie galimą užsikrėtimą ir imtis 
priemonių, kad apsaugotų save ir 
kitus. 

Ši programėlė nepakeičia įpras-
to epidemiologų atliekamo darbo, 
tik jį papildo – suteikiama galimy-
bė paprasčiau informuoti tuos, ku-
rių užsikrėtęs COVID-19 asmuo 
nepažįsta arba apie kuriuos galėjo 
pamiršti.

„Kuo daugiau sąlytį turėjusių 
žmonių nustatysime, tuo greičiau 
sustabdysime viruso plitimą. Pro-
gramėlė padės nustatyti net ir tuos 
mūsų kontaktus, apie kuriuos pa-
tys neturime galimybės sužinoti, 
pavyzdžiui, apie sąlytį kelionės 

autobusu metu, parduotuvėje ar 
kitoje viešoje vietoje“, – aiškina 
Nacionalinio visuomenės svei-
katos centro direktorius Robertas 
Petraitis.

Svarbu įjungti „Bluetooth“ ir 
nešiotis telefoną

Programėlę turintys telefonai, 
naudodami „Bluetooth“ ryšį, tar-
pusavyje keičiasi informacija, 
kada, kokiu atstumu ir kiek lai-
ko buvo šalia. Kai koronaviruso 
infekcija nustatoma vienam iš 
programėlės naudotojų, jis pats 
savanoriškai tai paskelbia progra-
mėlėje, nepaviešindamas jokių as-
mens duomenų. 

Tuomet programėlės naudoto-
jai, kurie per paskutiniąsias 14 
dienų buvo šalia užsikrėtusiojo 
ilgiau nei 15 minučių mažesniu 
nei 2 metrų atstumu, gauna prane-
šimą apie galimą buvusį kontaktą 
ir vadovaujasi programėlėje pa-
teiktomis rekomendacijomis dėl 
tolesnių veiksmų, automatiškai 
įvertinus buvusio kontakto trukmę 
ir intensyvumą. 

Jei kur nors einate, visuomet yra 
tikimybė, kad galite atsidurti arti 
užsikrėtusio COVID-19 asmens, 
todėl pravartu su savimi nešiotis 

telefoną su veikiančia programėle 
„Korona Stop LT“ ir įjungtu „Blu-
etooth“ ryšiu.

Jei užsikrėtėte ir skambinate arba 
rašote Nacionaliniam visuomenės 
sveikatos centrui, kuris patvirtina 
Jūsų užsikrėtimą, gaunate speci-
alų atvejo patvirtinimo kodą, kurį 
reikia įkelti į programėlę tam, kad 
būtų įspėjami kiti vartotojai. Nėra 
atskleidžiama, kas pranešė apie 
užsikrėtimą koronaviruso infekcija 
(COVID-19), taip pat neatsklei-
džiama ir jokia kita informacija, 
kuri leistų tiesiogiai identifikuoti 
užsikrėtusį COVID-19 asmenį.

Jei į programėlę gavote prane-
šimą apie padidėjusią riziką, va-
dinasi, tikriausiai buvote arti ko-
ronavirusu užsikrėtusio asmens. 
Tai nebyloja, kad tikrai susirgsite, 
tačiau tokiu atveju labai svarbu lik-
ti namuose ir stebėti savo simpto-
mus, o atsiradus sausam kosuliui, 
karščiavimui ar pasunkėjus kvėpa-
vimui, būtina kreiptis į savo šeimos 

gydytoją. Papildoma informacija ir 
rekomendacijos bus pateiktos pro-
gramėlėje.

Rekomenduojama parsisiųsti 
visiems

Norint kuo greičiau gauti visą 
aktualiausią informaciją ir užkirs-
ti kelią tolimesniam koronaviruso 
infekcijos plitimui, šią programė-
lę vertėtų parsisiųsti visiems. Tik 
naudojantis šia programėle galima 
nustatyti net ir tuos kontaktus, ku-
rių patys nepažįstame ir negalime 
identifikuoti, todėl labai svarbus 
žmonių aktyvumas – kuo daugiau 
piliečių parsisiųs ir naudos progra-
mėlę, tuo daugiau sąlytį turėjusių 
asmenų bus nustatyta ir greičiau 
galėsime džiaugtis sumažėjusiais 
užsikrėtimo koronavirusu atvejais.

„Korona Stop LT“ atsisiuntimas 
iš mobiliųjų „AppStore“ arba „Go-
ogle PlayStore“ parduotuvių ir jos 
naudojimas yra savanoriškas ir vi-
siškai nemokamas. Pradėti naudo-
tis mobiliąja programėle, sustab-
dyti ir vėl atnaujinti jos naudojimą 
galima bet kuriuo metu.

Tiesa, programėlės veikimas 
planšetiniuose kompiuteriuose, 
išmaniuosiuose laikrodžiuose ar 
kituose nešiojamuosiuose kompiu-

teriuose neplanuojamas.
Panašios programėlės naudoja-

mos ir kitose šalyse. Lietuva dar 
šiemet planuoja prisijungti prie 
apsikeitimo duomenimis tinklo 
su kitomis Europos šalimis, to-
dėl keliautojai taip pat galės būti 
informuojami apie galimai turėtą 
kontaktą su užsikrėtusiuoju koro-
naviruso infekcija.

Kilus klausimų dėl „Korona 
Stop LT“ programėlės, galima 
kreiptis tel. +370 526 49 676 
(pirmadieniais–ketvirtadieniais 
8.00–17.00; penktadieniais 8.00–
15.45; šeštadieniais–sekmadie-
niais 8.00–17.00) arba el. paštu 
konsultacijos@nvsc.lt

Informacija apie programėlę 
skelbiama interneto svetainėje 
koronastop.lt
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Robertas AlEKSiEjūnAS
 
Mėnulio fazių kaita ir jos povei-

kiu žmonių savijautai ir emocijoms 
galima netikėti, kalbas apie tai 
kategoriškai neigti, tačiau, ko gero, 
kiekvienas esame pajutę, kad, stojus 
pilnačiai, padaugėja suirzusių 
ir piktų žmonių, emocijos tampa 
kartais sunkiai paaiškinamos. net 

atsivertus naujienų portalus ir pa-
skaitinėjus komentarus matyti, kad 
ryškiai danguje spindintis dangaus 
kūnas kažkokių galių visgi turi. 
Taigi, mielieji, artimiausius metus 
Anykščius ir anykštėnus, netgi 
turistus ir kitas po mūsų miestą 
keliaujančias personas greičiausiai 
kamuos mėnulio pilnaties sindro-
mas.

Žinia - Anykščių mieste ant 
medžių kabančius „sodus“ žadama 
pakeisti šviečiančiais „mėnuliais”. 
ir tai bus padaryta ne Kosmonautų 
gatvėje, o pačiame Anykščių miesto 
centre - A.Baranausko aikštėje.

Šį kūrybinį Anykščių rajono sa-
vivaldybės  sumanymą galima kri-
tikuoti, juo galima žavėtis, tačiau, 
manau, jis turės ir tam tikrų pliusų. 
Visų pirma, Anykščių miesto centre 

taps šviesiau. iki šiol pagrindiniai 
šviesos šaltiniai tamsiais vakarais 
buvo du – „MAXiMA” prekybos 
centro vitrinos ir lauko ekranas. 
Turint galvoje tai, kaip ryškiai 
spindi pilnatis, o mėnulių miesto 
centre žadama pakabinti net 13, bus 
daug šviesos.

O kad būtų linksmiau, po Anykš-
čių miesto centrą galės blaškytis 
ir turistus linksminti koks nors 
astronomas Šmukštaras. Rašytojas 
Antanas Vienuolis savo apsakymuo-
se pasakojo apie tokį kaimo keistuo-
lį, kuris stebi žvaigždes, Mėnulį, 
Marsą, gaminasi įrankius dangaus 
kūnams stebėti.  Argi ne patraukli 
edukacija turistams?..

Kas dar sieja Anykščius su mė-
nuliu? Ogi šit kas_-  lietuvos naci-
onalinės kultūros ir meno premijos 

laureatas, režisierius Gytis lukšas 
Anykščiuose sukūrė filmą „Mėnulio 
lietuva”. Šią 1997 metais sukurtą 
tragikomediją apie gyvenimą lietu-
vos pokario miestelyje puikiai bus 
galima demonstruoti lauko ekrane.

Yra toks pastebėjimas, kad per 
pilnatį gimsta daugiau vaikų. Tai 
gal dar ir dėl to čia tuos mėnulius 
kabins miesto centre? juk gimsta-
mumas Anykščių rajone - vienas 
mažiausių lietuvoje. Deja, bet 
informacijos šaltiniai skelbia, kad 
mokslininkai nesugebėjo tos nuo-
monės įrodyti, nors pribuvėjos šią 
mintį atkakliai tvirtindavo...

Prieš keletą metų Anykščių sa-
vivaldybė nesėkmingai bandė tapti 
pasaulinio UnESCO tinklo nare.O 
kodėl dabar, 13-kos spindinčių mė-
nulių mieste, nepabandžius paraiš-

kos teikti nASA agentūrai? jeigu ir 
vėl, ištratinus keliolika tūkstantėlių 
eurų iš rajono biudžeto, nepavyktų, 
gal agentūrą sudomintų galimybė 
Anykščiuose, Kosmonautų gatvėje, 
atidaryti bent atstovybę?

Beje, 13 spindinčių mėnulių, 
kuriuos pagamins kūrėja Morta 
Tursė, Anykščių rajono biudžetui 
kainuos 12 tūkst. Eur. Sakot daug? 
nė velnio! Kelionė iki mėnulio jums 
kainuotų apie 256 tūkst. Eur.

Viename iš savo kūrinių grupė 
„Biplan” dainuoja: „nuo nulio iki 
mėnulio,

gerai atsispyrus, ne tiek ir 
daug”... Tik neramu šiek tiek dėl 
to mėnulio pilnaties sindromo - oi 
neramu...

Bet... Sveikiname kosmoso turis-
tus, atvykusius į Anykščius!

„Patys Kauno pareigūnai ir mano 
advokatai sako - sutik, prisipažink. 
Pagalvojau, kad gal ir gerai patarė 
tuometinis mano advokatas Algi-
mantas Kliunka. /.../. Paprašiau Ka-
pitanovo. Ir jo įmonė padėjo tvar-
kyti dokumentus ir iki šios dienos ji 
tvarko dokumentus. /.../. 

2018 metų gegužės mėnesį su 
advokatu Arnoldu Šukaičiu nuve-
žiau į Panevėžio FNTT visus do-
kumentus“, - Panevėžio apygardos 

teisme kalbėjo Troškūnų parapijos 
klebonas S.Filipavičius. Jis teis-
me sakė, kad iš parapijos sąskaitos 
buvo nuskaičiuota 43,1 tūkst. eurų 
kaip delspinigiai, bet vėliau šie pi-
nigai grąžinti į sąskaitą. „Iš VMI tu-
rime pažymą, jog parapija neturi nė 
cento skolų“, - kalbėjo kunigas. 

„Jei būčiau žinojęs, kad Panevė-
žio prokurorai už tą patį kals prie 
kryžiaus ir terorizuos, jau pirmą 
kartą nebūčiau sutikęs“, - apie do-
kumentų tvarkymą teisme aiškino 

S.Filipavičius.
Kunigas tvirtino, jog parapijos 

kasos knygą teisėsaugininkams 
pateikė, kai gavo vyskupo leidimą, 
o  kalbėdamas apie ūkininko ūkio 
finansinę apskaitą jis sakė: „Jeigu 
nebūtų ūkio žurnalo, pagal kitus 
dokumentus jį būtų galima atsta-
tyti. Pirminiai dokumentai visada 
buvo“.    

„Prokurorai valstybės vardu 
terorizuoja žmones“

Troškūnų klebono byla persikėlė į Panevėžį LNK televizijai po antradienio 
posėdžio S.Filipavičius kalbėjo, jog 
teismai „laužo žmonių likimus“, o 
„prokurorai valstybės vardu kaltina 
ir terorizuoja žmones“. O prokuro-
ras K.Greiciūnas televizijai dėstė, 
jog, kaip ir pirmosios, taip ir antro-
sios instancijos teisme, Troškūnų 
klebonas kalba tą patį - „visi kalti, 
išskyrus jį“.

Kitas posėdis S.Filipavičiaus by-
loje vyks gruodžio 3-iąją. Jame ša-
lys sakys baigiamąsias kalbas.

Išteisinamosios Utenos apylinkės 
teismo Anykščių rūmų sprendimo 
dalies prokuroras K.Greiciūnas 
neskundė. Primininsime, jog pir-

mosios instancijos teisme bylą 
nagrinėjusi teisėja Zita Gavėnienė 
konstatavo, jog nuo 2010 iki 2017 
metų pusę milijono eurų paskolų 
suteikęs kunigas nepadarė nusi-
kalstamos veikos. „Per septynerius 
metus  jis uždirbo tik nepilnus 14 
tūkst. eurų pajamų. Tai ne verslinin-
kiškumas, nėra stambaus masto“,  - 
liepos 31-ąją paskelbus nuosprendį 
sakė teisėja Z.Gavėnienė. 

Po to, kai Anykščių rūmų nuos-
prendį S.Filipavičius apskundė 
aukštesnės instancijos teismui, 
„Anykštai“ jis sakė, jog bylinė-
jimąsi tęsia ne dėl pinigų, o dėl 
garbės.  
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Miesto centre - šviečiantys mėnuliai Robertas AlEKSiEjūnAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščiai  intensyviai ruošiasi artėjančiam didžiųjų metų šven-
čių laikotarpiui. Maždaug po trijų savaičių miesto centre švie-
čiančius sodus pakeis spindintys  mėnuliai. Savivaldybė žada, 
kad šventiniu laikotarpiu Anykščiuose bus galima patirti magiš-
kų pojūčių. Šventinei nuotaikai sukurti iš rajono biudžeto skirta 
30 tūkst. Eur.

Juos Anykščių rajono savivaldy-
bės užsakymu gamins kūrėja Mor-
ta Tursė.

Šviečiančius mėnulius nu-
matyta pakabinti ant medžių  
A.Baranausko aikštėje ir šalia kul-
tūros centro.

Iš viso numatyta pagaminti 
13 šviečiančių mėnulių. Kūrėja 
M.Tursė taip pat šviečiančio mė-
nulio dekoraciją sukurs ir miesto 
kalėdinei eglei.

Mėnuliai švies, nes juose bus su-
montuoti LED moduliai.

Anykščių rajono savivaldybė su 
kūrėja M.Turse sudarė 12 tūkst. 
Eur sutartį. 

Kūrėja M.Tursė „Anykštai” 
sakė, kad mintis Anykščių miestą 

papuošti šviečiančiais mėnuliais - 
bendras jos ir Anykščių rajono sa-
vivaldybės architektų sprendimas.

Pasiteiravus, kodėl pasirinktas 
būtent šis dangaus kūnas, M.Tursė 
sakė: „Šiais metais yra 13 pilna-
čių, tad tai truputį iškirtiniai metai. 
Kiekviena pilnatis anksčiau turėjo 
labai daug gražių pavadinimų. Tai 
mane įkvėpė šį dangaus kūną pa-
sirinkti savo kūrybinių sumanymų 
įgyvendinimui.”

Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėja Daiva Gasiūnienė 
„Anykštai” sakė, kad šviečiantys 
mėnuliai - tik dalis šių metų di-
džiųjų metų švenčių papuošimų.

„Šiemet per Kalėdas dėl pan-

demijos nebus gausių žmonių su-
sitelkimų, todėl atisakėme minčių 
kalėdinę eglę statyti, pavyzdžiui, 
kur nors ant kamino. Miesto ne-
apkrausime pompastika, vengsime 
tos didybės, mūsų tikslas - sukurti 
jaukų ir magišką pojūtį. Anykščiai 
šventes pasitiks intriguodami ra-
mybe, subtiliu gero skonio pajau-
timu, transliuodami susitelkimo 
žinią ir atkreipdami dėmesį į tai, 
kad genialu yra viskas, kas yra pa-
prasta”, - kalbėjo D.Gasiūnienė.

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
sakė, kad šviečiantys mėnuliai 
pakeis miesto centro medžiuose 
pakabintus kūrėjos M.Tursės paga-
mintus sodus.

„Sodai bus pakabinti miesto par-

ke. Anykščių naujų vėjų bendruo-
menė parke taip pat žada įrengti 
trečiąjį šviečiantį tiltuką”, - infor-
mavo D.Gasiūnienė.

Beje, šviečiantys mėnuliai mies-
tą puoš ištisus metus.

Kalėdinės eglės papuošimams 
šiemet skirta 30 tūkst. Eur.

„Tiek lėšų tikrai neprireiks. 
Daugelis darbų, susijusių su eglės 
montavimu ir išmontavimu, yra 
atpigę. Naujų girliandų bus tikrai. 
O eglė stovės įprastinėje vietoje, 
šalia kultūros centro”, - sakė Ar-
chitektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėja D.Gasiūnienė.

Anykščių rajono savivaldybė 
žada, kad miestas per šventes „ža-
vės visus pravažiuojančius, besi-
vaikštančius ir pačius anykštėnus 

paprastumu, geru skoniu ir gera 
nuotaika”.

Kaip ir pernai, per šventes 
Anykščiuose bus atidaryta Kalė-
dų rezidencija. Spalį vykusiame 
Anykščių rajono tarybos posė-
džiui pateiktame sprendimo pro-
jekte rašoma, kad Kalėdų senelio 
personažo atlikėjui bus sumokė-
tas 2 tūkst. Eur dydžio autorinis 
atlyginimas.1,1 tūkst. eurų numa-
tyta išleisti Kalėdų senelio buvei-
nės scenografijai, 0,5 tūkst. eurų -  
renginio viešinimui, 0,1 tūkst. eurų 
autoriniam mokesčiui už muzikinį 
apipavidalinimą.

Taip pat numatyta 2,5 tūkst. eurų 
išleisti  kondicionavimo sistemos 
įrengimui Istorijos dvarelyje, kuria-
me ir įsikurs Kalėdų rezidencija.

Kūrėja Morta Tursė sakė, 
kad miestą papuošti švie-
čiančiais mėnuliais ją įkvė-
pė tai, kad šie metai turi 13 
pilnačių.

Anykščių savivaldybės vyriau-
sioji architektė Daiva Gasiū-
nienė tikino, kad viskas, kas pa-
prasta, yra genialu. Tai galioja 
ir šventiniams papuošimams.

Šviečiantys sodai netrukus bus perkelti į Anykščių miesto parką.

Anykščių įmonėje - koronaviruso protrūkis

Rajone - sergančiųjų rekordas

UAB „Kagra“ - nedidelė Anykš-
čių melioracijos įmonė. Žinia, me-
lioratoriai dirba atvirose erdvėse, o 
ne kabinetuose. Tačiau gana dažnai 
koronaviruso protrūkiai kaip tik ir 
įvyksta panašiose įmonėse - meli-
oratorai ar statybininkai į objektus 
važiuoja įmonės transportu, todėl 
vargu ar ilgą laiką uždaroje erdvėje, 
autobusiuke, dėvi kaukes.

Penktadienį, lapkričio 13-ąją, 
Anykščių rajone sergančiųjų koro-
navirusu jau buvo 31 (ketvirtadienį 
sirgo 24 Anykščių rajono gyven-
tojai). Šis skaičius didžiausias nuo 
koronaviruso epidemijos pradžios, 
nors sergamumas mūsų rajone išlie-
ka vienas mažiausių šalyje. 

Koronavirusu serga trys anykštė-
nai mokytojai. Tiesa, du iš jų dirba 
ne mūsų rajono, o kaimyninių rajonų 
mokyklose.  

Teigiama, jog susirgusi J.Biliūno 
gimnazijos mokytoja kontaktų su 
kitais kolektyvo nariais ir mokiniais 
neturėjo - pradžioje buvo mokinių 
atostogos, vėliau dirbta nuotoliniu 
būdu.

Keturi susirgimai koronavirusu 
nustyti asmenims, kurie kreipėsi į 
Anykščių rajono ligoninę. Visi šie 
asmenys serga nesunkia forma, jie į 
ligoninę nepaguldyti, o išleisti gydy-
tis ambulatoriškai. 

Praėjusią savaitę greitasis testas 

parodė, kad koronavirusu serga An-
drioniškio seniūnijos darbuotojas, 
seniūnijos kolektyvas buvo izoliuo-
tas. Tačiau darbuotoją patikrinus 
įprastiniu testu konstatuota, kad 
žmogus yra sveikas. 

100 tūkst. gyventojų sergamu-
mas mūsų rajone lapkričio 13-ąją 
buvo 134,6. Lietuvoje sergamumas 
yra 600. Šilalės, Širvintų, ir Šiaulių 
miesto savivaldybėse sergamumas 
yra perkopęs 1000  šimtui tūkst. gy-
ventojų,

Įrengtas mobilusis 
koronaviruso patikros punktas, 
bet trūksta ... mėgintuvėlių

Anykščiuose, Vairuotojų gatvėje, 
šalia UAB „Anykščių šiluma“ kon-
toros, įrengtas mobilusis koronavi-
ruso patikros punktas. Atgabentas 
mobilusis namelis, sumontuota di-
džiulė palapinė. Namelis atsidūrė 
palapinės viduje. 

Asmuo, kuriam įtariamas susir-
gimas koronavirusu, automobiliu 
įvažiuos į palapinę. Jam, neišlipus iš 
automobilio, bus paimtas koronavi-
ruso mėginys. O namelis, kuris bus 
šildomas elektra, skirtas medicinos 
personalui. 

Anykščių rajono vicemeras, Eks-
tremaliųjų situacijų valdymo ko-
misijos Operacijų vadovas Dainius 
Žiogelis „Anykštai“ sakė, jog mobi-
lusis koronaviruso patikros punktas 
Anykščiuose  pradės veikti pirma-

dienį.  Norintys pasitikrinti sveikatos 
būklę jau penktadienį buvo pradėti 
registruoti bendruoju koronaviruso 
pagalbos telefonu 1808.

Pasak vicemero, mobilieji korona-
viruso patikros punktai koronaviru-
so problemų neišspręs. „Kas, kad tų 
punktų bus pritupdyta visoje Lietu-
voje. Reikia ne tik jų pristatyti, bet ir 
padaryti taip, kad veiktų. O jeigu bus 
tiriama po 20 mėginių per parą...“- 
„Anykštai“ sakė D.Žiogelis. 

Trečiadienį, lapkričio 11-ąją, ša-
lies žiniasklaidoje pasirodė prane-
šimai, jog neįvyko 410 tūkst. mė-
gintuvėlių, reikalingų koronaviruso 
tyrimams, viešasis pirkimas.  Į šią 
žinią reaguodamas Vilniaus univer-
siteto medicinos profesorius, šeimos 
gydytojas Vytautas Kasiulevičius 
feisbuke kreipėsi į šalies verslinin-
kus. „Prašau verslo: nupirkite tuos 
mėgintuvėlius Lietuvai. Kitaip visi 
kartu užsilenksime“, – parašė profe-
sorius.

Dirbs aštuoni medikai

Anykščių rajono Ekstremaliųjų 
situacijų valdymo komisijos Ope-
racijų vadovas D.Žiogelis kalbėjo, 
jog mobilųjį  koronaviruso patikros 
punktą administruos Anykščių pir-
minės sveikatos priežiūros centras. 
Preliminariais duomenimis, punk-
tas per dieną dirbs 4 valandas. Jį 
aptarnaus dvi medikų komandos iš 
keturių asmenų. Ketvertukai punkte 

dirbs kas antrą parą, o įprastinio savo 
darbo PSPC jie dirbti nebegalės.  

Palapinę Anykščių rajono savival-
dybė įsigijo. Ji kainavo 4 tūkst. eurų. 
Namelis yra nuomojamas. Nuomos 
kaina - 200 eurų per mėnesį.

Didžiąją dalį per pavasario karan-
tiną Anykščių rajono savivaldybės 
koronaviruso plitimo prevencijai 
išleistų lėšų šalies Vyriausybė kom-
pensavo. Anykščių rajono vicemeras 
D.Žiogelis „Anykštai“  sakė, jog iš 
šalies biudžeto padengtos Karščia-
vimo klinikai skirtos palapinės įsi-
gijimas, grįžusių iš užsienio asmenų 
vežiojimo, apgyvendinimo bei mai-
tinimo išlaidos.

Gydytis nuo koronaviruso 
galima ir Anykščių ligoninėje

Anykščių rajono ligoninė parengė 
patalpas koronvirusu sergantiems 
ligoniams. Slaugos pacientai iš pir-
mojo aukšto perkelti į trečiąjį, o 
buvusiose slaugos palatose nuo šiol 
bus gydomi koronavirusu susirgę 
asmenys. Keturiems pacientams, 
kurie  kreipėsi į Anykščių ligoninę, 
diagnozuotas koronavirusas, tiesa, 
nė vienas iš jų į ligoninę nebuvo 
paguldytas - visi išleisti gydytis am-
bulatoriškai. Vienas gydytojas yra 
izoliacijoje.

Devyniose palatose, skirtose bū-
tent koronavirusu sergantiems paci-
entams, yra 24 lovos, 3 deguonies 
taškai. Pasak laikinojo Anykščių 
rajono ligoninės direktoriaus  Dalio 
Vaigino, patalpų koronavirusu ser-
gančių pacientų įrengimas nereiškia, 

jog į Anykščius bus vežami sergan-
tieji ir iš aplinkinių rajonų. „Korona-
viruso gydymas taip pat vyks terito-
riniu principu. Tiesa, pacientas turi 
teisę rinktis, kur jam gauti staciona-
riojo gydymo paslaugas“, - „Anykš-
tai“ sakė ligoninės vadovas.

Anykščių ligoninėje turėtų būti 
gydomi nesunkia koronaviruso for-
ma sergantys asmenys, kuriuos visgi 
reikia hospitalizuoti.

Kalbėdamas apie izoliacijoje esan-
tį ligoninės gydytoją, D.Vaiginas 
dėstė, jog medikas turėjo ilgesnį 
kontaktą su asmeniu, kuriam dia-
gnozuotas susirgimas koronaviru. 
Gydytojas dėvėjo apsaugos priemo-
nes, tačiau dėl viso pikto nusprendė 
izoliuotis.

Panašu, kad tik laiko klausimas, 
kada pradės pildytis koronavirusu 
sergantiems ligoniams Anykščių 
ligoninėje įrengtos patalpos - aplin-
kinių rajonų ligoninėse tokių hospi-
talizuotų ligonių jau yra, o kai kur 
patalpos jau baigiamos užpildyti.

Į Anykščių ligoninę, izoliacinę 
palatą, paguldytas plaučių uždegi-
mu sergantis ukmergiškis. Penk-
tadienį nebuvo aišku, ar plaučių 
uždegimas nėra koronaviruso kom-
plikacija. 

D.Vaiginas „Anykštai“ tvirtino, 
jog įparstinė Anykščių ligoninės 
veikla nėra paralyžiuota. „Priima-
me visus pacientus, kuriems reikia 
stacionarinių paslaugų. Net ir iš 
kitų rajonų. Ir į slaugos skyrių nauji 
pacientai atvyksta, ir reabilitacijos 
procedūrų iš kitų rajonų atvyksta“, -  
„Anykštai“ sakė ligoninės vadovas.

(Atkelta iš 1 psl.)
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Butą/ patalpą - butą Nr. 
5, unikalus Nr. 3490-0008-
0017:0005, pastatas, kuriame 
yra butas pažymėtas indeksu 
1A1m, bendras buto plotas 
– 26,81 kv. m, pastato, sienos 
rąstų, stogas šlaitinis, vieno 
aukšto, buto būklė – avarinė, 
statybos metai – 1900,  1/6 kitų 
statinių (inžinerinių) - kie-
mo statinių (šulinys) unikalus 
Nr. 3490-0008-0028, statybos 
metai – 1959, Kreivoji g. 7-5, 
Smėlynės k., Troškūnų sen., 
Anykščių r. sav. 

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 190 Eur, iš jų: 
turto pradinė pardavimo kaina – 
120 Eur; žemės sklypo parengi-
mo išlaidos – 70 Eur. Mažiausias 
kainos didinimo intervalas – 20 
Eur. Aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 19 Eur. Dalyvių re-
gistracijos pradžia – 2021-01-05, 
00.00 val., pabaiga 2021-01-07, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2021-01-12, 09.00 val. iki 2021-
01-15, 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2020-12-07. 214/1975 
dalis (0,0214 ha) žemės skly-
po nuomojama (unikalus Nr. 
4400-4519-9960, kadastrinis Nr. 
3410/0001:730 Aukštakalnio k. 
v.), Kreivoji g. 7, Smėlynės k., 
Troškūnų sen., Anykščių r. sav. 
Žemės sklypo dalies nuomos 
terminas – 2 (dvejiems) metams. 
Išnuomojamo žemės sklypo da-
lies vertė, apskaičiuota Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės 
1999 m. vasario 24 d. nutarimo 
Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo 
tvarkos“ nustatyta tvarka,  – 30 
Eur. Nustatyta vertė galioja iki 
kalendorinių metų gruodžio 31 
dienos. Specialiosios žemės ir 
miško naudojimo sąlygos: LII – 
dirvožemio apsauga; XIX – ne-
kilnojamųjų kultūros vertybių 
teritorija ir apsaugos zonos; II 
–  kelių apsaugos zonos; XXIX 
– paviršinio vandens telkinių pa-
krantės apsaugos juostos. Žemės 
sklypo pagrindinė naudojimo 
paskirtis – konservacinė; nau-
dojimo būdas – kultūros pavel-
do objektų žemės sklypai. Turto 
naudojimo sąlyga: nekilnojama-
sis daiktas yra nekilnojamųjų 
kultūros vertybių teritorijoje 
(jų apsaugos zonoje). Kultūros 
paveldo objektų naudojimas ir 
tvarkymas bei kitų statinių, esan-
čių jo teritorijoje statybos (re-
monto, rekonstrukcijos) darbai 
reglamentuojami Lietuvos Res-
publikos nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos įstatymu bei 
kitais teisės aktais.  

Butą/patalpą-butą Nr. 6 
(unikalus Nr. 3490-0008-
0017:0006), pastatas, kuriame 
yra butas, pažymėtas indeksu 
1A1m, bendras buto plotas – 
26,59 kv. m, pastato, kuriame 
yra butas, sienos rąstų, stogas 
šlaitinis, vieno aukšto, buto 
būklė – avarinė, statybos metai 
– 1900, su priklausiniais: 1/6 
kitų statinių (inžinerinių)-kie-
mo statinių (šulinys) unikalus 
Nr. 3490-0008-0028, statybos 
metai – 1959. Kreivoji g. 7-6, 

Smėlynės k., Troškūnų sen., 
Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 188 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 118 Eur; žemės sklypo 
parengimo išlaidos – 70 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo in-
tervalas – 20 Eur. Aukciono da-
lyvio registravimo mokesčio dy-
dis – 60 Eur. Aukciono dalyvio 
garantinio įnašo dydis – 19 Eur. 
Dalyvių registracijos pradžia – 
2021-01-05, 00.00 val., pabaiga 
2021-01-07, 23.59 val.  Auk-
ciono laikas nuo 2021-01-12, 
09.00 val. iki 2021-01-15, 13.59 
val. Turto apžiūros laikas 2020-
12-07. 212/1975 dalis  (0,0212 
ha) žemės sklypo (unikalus Nr. 
4400-4519-9960, kadastrinis Nr. 
3410/0001:730 Aukštakalnio k. 
v.), Kreivoji g. 7, Smėlynės k., 
Troškūnų sen., Anykščių r. sav. 
Žemės sklypo dalies nuomos 
terminas – 2 (dvejiems) metams. 
Išnuomojamo žemės sklypo da-
lies vertė, apskaičiuota Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1999 
m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 
205 „Dėl žemės įvertinimo tvar-
kos“ nustatyta tvarka, – 30 Eur. 
Nustatyta vertė galioja iki kalen-
dorinių metų gruodžio 31 dienos. 
Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos: LII – dirvo-
žemio apsauga; XIX – nekilno-
jamųjų kultūros vertybių terito-
rija ir apsaugos zonos; II –  kelių 
apsaugos zonos; XXIX – pavir-
šinio vandens telkinių pakrantės 
apsaugos juostos. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis 
– konservacinė; naudojimo bū-
das – kultūros paveldo objektų 
žemės sklypai. Turto naudojimo 
sąlyga: nekilnojamasis daik-
tas yra nekilnojamųjų kultūros 
vertybių teritorijoje (jų apsau-
gos zonoje). Kultūros paveldo 
objektų naudojimas ir tvarkymas 
bei kitų statinių, esančių jo teri-
torijoje statybos (remonto, re-
konstrukcijos) darbai reglamen-
tuojami Lietuvos Respublikos 
nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymu bei kitais tei-
sės aktais.  

Pastatą-katilinę, unikalus 
Nr. 3498-6016-9019, pasta-
tas pažymėtas indeksu 1H1p, 
bendras plotas – 42,83 kv. m, 
sienos plytų, stogas sutapdin-
tas (ruloninė danga), vieno 
aukšto, statybos metai – 1986, 
su 0,0710 ha žemės sklypu 
(unikalus Nr. 3438-0002-0260, 
kadastrinis Nr. 3438/0002:260 
Levaniškių k. v.). Ateities g. 
2, Levaniškių k., Traupio sen.,  
Anykščių r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamojo 
turto pardavimo kaina – 569 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 482 Eur; žemės sklypo 
pradinė pardavimo kaina – 87 
Eur. Kainos didinimo intervalas 
– 50 Eur. Aukciono dalyvio re-
gistravimo mokesčio dydis – 60 
Eur. Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 56 Eur. Dalyvių re-
gistracijos pradžia – 2020-11-30, 
00.00 val., pabaiga 2020-12-02, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2020-12-07, 09.00 val. iki 2020-

12-10, 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2020-11-23. Specialiosios 
žemės ir miško naudojimo sąly-
gos: LII – dirvožemio apsauga; 
VI – elektros linijų apsaugos 
zonos; XLIX – vandentiekio, 
lietaus ir fekalinės kanalizaci-
jos tinklų ir įrenginių apsaugos 
zonos; XXIX – paviršinio van-
dens telkinių apsaugos zonos ir 
pakrantės apsaugos juostos; XL-
VIII – šilumos ir karšto vandens 
tiekimo tinklų apsaugos zonos. 
Žemės sklypo pagrindinė naudo-
jimo paskirtis – kita; naudojimo 
būdas – visuomeninės paskirties 
teritorijos.

Pastatą-gyvenamąjį namą, 
unikalus Nr. 3494-9009-9011, 
pažymėjimas plane 1A1m, 
bendras pastato plotas – 110,93 
kv. m, sienos – rąstų, stogas 
šlaitinis, vieno aukšto, būklė – 
avarinė, statybos metai – 1949. 
0,1322 ha žemės sklypą (unika-
lus Nr. 4400-4641-5649, kadas-
trinis Nr. 3474/0003:568 Šerių 
k. v.). Jakšiškio k. 4, Kavarsko 
sen.,  Anykščių r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamo-
jo turto pardavimo kaina – 1154 
Eur, iš jų: turto pradinė parda-
vimo kaina – 623 Eur; žemės 
sklypo pradinė pardavimo kai-
na – 531 Eur. Kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 115 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2020-11-30, 00.00 val., 
pabaiga 2020-12-02, 23.59 val.  
Aukciono laikas nuo 2020-12-
07, 09.00 val. iki 2020-12-10, 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2020-11-23. Specialiosios žemės 
ir miško naudojimo sąlygos: VI 
– elektros linijų apsaugos zonos. 
Žemės sklypo pagrindinė naudo-
jimo paskirtis – kita; naudojimo 
būdas – vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Pastatą-archyvą, unikalus 
Nr. 3499-0009-2019, pažymė-
jimas plane 1B2p, paskirtis 
– administracinė, sienos ply-
tų, stogo danga – ruberoidas, 
aukštų skaičius – 2, bendras 
plotas – 370,04 kv. m, statybos 
metai – 1990. Žemės sklypą 
0,0692 ha (unikalus Nr. 4400-
4480-3907, kadastrinis Nr. 
3403/0005:28 Anykščių m. k. 
v.), Gegužės 49B, Anykščiai.

Pradinė bendra nekilnojamojo 
turto pardavimo kaina – 36884 
Eur, iš jų: turto pradinė parda-
vimo kaina – 34773 Eur; žemės 
sklypo pradinė pardavimo kaina 
– 1451 Eur; žemės sklypo paren-
gimo išlaidos – 660 Eur. Kainos 
didinimo intervalas – 100 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Auk-
ciono dalyvio garantinio įnašo 
dydis – 3688 Eur. Dalyvių regis-
tracijos pradžia – 2020-11-30, 
00.00 val., pabaiga 2020-12-02, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2020-12-07, 09.00 val. iki 2020-
12-10, 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2020-11-23. Specialiosios 
žemės ir miško naudojimo sąly-
gos: VI – elektros linijų apsau-
gos zonos. Žemės sklypo pagrin-

dinė naudojimo paskirtis – kita; 
naudojimo būdas – visuomeni-
nės paskirties teritorijos.

Pastatą-siurblinę, unikalus 
Nr. 3496-7009-5018, paskirtis – 
kita, sienos plytų, aukštų skai-
čius – 1, bendras plotas – 70,64 
kv. m, statybos metai – 1967; 
kitus inžinerinius statinius-
kiemo statinius, unikalus Nr. 
3496-7009-5020, aprašymas 
– rezervuarai 1c, 2c, paskirtis 
– kiti inžineriniai statiniai, sta-
tybos metai – 1967; 515/2121 
dalis (0,0515 ha) žemės sklypo, 
kadastro Nr. 3412/0002:164, 
unikalus Nr. 4400-0767-4726, 
Anykščių r. sav., Svėdasų sen., 
Aulelių k., Liepų g. 22. 

Pradinė bendra nekilnojamojo 
turto pardavimo kaina – 1958 
Eur, iš jų: turto pradinė parda-
vimo kaina – 1700 Eur; žemės 
sklypo pradinė pardavimo kai-
na – 200,50 Eur, žemės sklypo 
parengimo išlaidos – 57,50 Eur.  
Kainos didinimo intervalas – 50 
Eur. Aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 195 Eur. Dalyvių 
registracijos pradžia – 2021-01-
05, 00.00 val., pabaiga 2021-01-
07, 23.59 val. Aukciono laikas 
nuo 2021-01-12, 09.00 val. iki 
2021-01-15, 13.59 val. Turto ap-
žiūros laikas 2020-11-23. Speci-
aliosios žemės ir miško naudo-
jimo sąlygos: LII. Dirvožemio 
apsauga; VI. Elektros linijų ap-
saugos zonos; XLVIII. Šilumos 
ir karšto vandens tiekimo tinklų 
apsaugos zonos; I. Ryšių linijų 
apsaugos zonos. Kitos daiktinės 
teisės: kelio servitutas (tarnau-
jantis), plotas 0,0283 ha, teisė 
važiuoti transporto priemonėms 
sklypo dalyje, plane pažymėto-
je indeksu: „A“. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis 
– kita; naudojimo būdas – visuo-
meninės paskirties teritorijos.

Pastatą-katilinę, unikalus 
Nr. 3497-8011-6018, paskir-
tis – kita, sienos plytų, aukštų 
skaičius – 1, bendras plotas 
– 109,21 kv. m, statybos me-
tai – 1978; pastatą-šiltnamį, 
unikalus Nr. 3497-8011-6029, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos plytų, aukštų skaičius 
– 1, užstatytas plotas – 112,00 
kv. m, statybos metai – 1987; 
1054/2121 dalis (0,1054 ha) 
žemės sklypo, kadastro Nr. 
3412/0002:164, unikalus Nr. 
4400-0767-4726. Anykščių r. 
sav., Svėdasų sen., Aulelių k., 
Liepų g. 22.

Pradinė bendra nekilnojamojo 
turto pardavimo kaina – 2668 
Eur, iš jų: turto pradinė parda-
vimo kaina – 2160 Eur; žemės 
sklypo pradinė pardavimo kai-
na – 450,50 Eur, žemės sklypo 
parengimo išlaidos – 57,50 Eur. 
Kainos didinimo intervalas – 50 
Eur. Aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 266 Eur. Dalyvių 
registracijos pradžia – 2020-11-
30, 00.00 val., pabaiga 2020-12-
02, 23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2020-12-07, 09.00 val. iki 
2020-12-10, 13.59 val. Turto ap-
žiūros laikas 2020-11-23. Speci-
aliosios žemės ir miško naudo-

Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 
Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono dalyviams internetu registruojantis 

VĮ Registrų centro administruojamoje svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.
jimo sąlygos: LII. Dirvožemio 
apsauga; VI. Elektros linijų ap-
saugos zonos; XLVIII. Šilumos 
ir karšto vandens tiekimo tinklų 
apsaugos zonos; I. Ryšių linijų 
apsaugos zonos. Kitos daiktinės 
teisės: kelio servitutas (tarnau-
jantis), plotas 0,0283 ha, teisė 
važiuoti transporto priemonėms 
sklypo dalyje, plane pažymėto-
je indeksu „A“. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis 
– kita; naudojimo būdas – visuo-
meninės paskirties teritorijos.

Pastatą-gyvenamąjį namą, 
unikalus Nr. 3497-1014-3016, 
paskirtis – gyvenamoji (vieno 
buto pastatai), sienos medi-
niai skydai su karkasu, aukštų 
skaičius – 1, bendras plotas – 
62,48 kv. m, statybos metai – 
1971; pastatą-tvartą, unikalus 
Nr. 4400-0435-6283, paskirtis 
– pagalbinio ūkio, sienos plytų, 
aukštų skaičius – 1, užstatytas 
plotas – 46,20 kv. m, statybos 
metai – 1990; pastatą-daržinę, 
unikalus Nr. 4400-0435-6361, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, sie-
nos medis su karkasu, aukštų 
skaičius – 1, užstatytas plotas 
– 43,89 kv. m, statybos metai – 
1990; 0,1318 ha žemės sklypą, 
kadastro Nr. 3466/0001:416, 
unikalus Nr. 4400-5145-9033, 
Anykščių r. sav., Kurklių sen., 
Staškūniškio k., Beržų g. 3.

Pradinė bendra nekilnojamojo 
turto pardavimo kaina – 2729 
Eur, iš jų: turto pradinė parda-
vimo kaina – 1170 Eur; žemės 
sklypo pradinė pardavimo kaina 
– 990 Eur, žemės sklypo paren-
gimo išlaidos – 569 Eur.  Kainos 
didinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Aukci-
ono dalyvio garantinio įnašo dy-
dis – 272 Eur. Dalyvių registraci-
jos pradžia – 2020-11-30, 00.00 
val., pabaiga 2020-12-02, 23.59 
val.  Aukciono laikas nuo 2020-
12-07, 09.00 val. iki 2020-12-10, 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2020-11-23. Specialiosios žemės 
ir miško naudojimo sąlygos: VI. 
Elektros linijų apsaugos zonos; 
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir 
fekalinės kanalizacijos tinklų ir 
įrenginių apsaugos zonos. Kitos 
daiktinės teisės: servitutas – tei-
sė aptarnauti, naudoti požemi-
nes, antžemines komunikacijas 
(tarnaujantis), plotas 0,0107 ha, 
aprašymas – „S“. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis 
– kita; naudojimo būdas – vien-
bučių ir dvibučių gyvenamųjų 
pastatų teritorijos.

Kitus inžinerinius statinius-
aerodromo aikštelę, unikalus 
Nr. 4400-3940-2407, danga – 
asfaltas, paskirtis – kiti inžine-
riniai statiniai, plotas 16629,05 
kv. m, statybos metai – 1985; 
3,2013 ha žemės sklypą, ka-
dastro Nr. 3436/0003:463, 
unikalus Nr. 4400-5048-1528, 
Anykščių r. sav., Debeikių sen., 
Gerkonių k.

Pradinė bendra nekilnojamojo 
turto pardavimo kaina – 31565 
Eur, iš jų: turto pradinė parda-
vimo kaina – 24930 Eur; žemės 
sklypo pradinė pardavimo kaina 
– 6030 Eur, žemės sklypo paren-
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:02 Nacional inė ekspe -
dic i ja  (kar t . ) .
07:00 Šventadienio min -
tys . 
07:30 Klaus imėl is . 
08:00 Gyvent i  ka ime 
gera. 
08:30 Ryto sukt in is  su 
Z i ta  Kelmickai te . 
09:00 Snieguolė.
10:00 Gustavo enc ik lo -
pedi ja . 
10:30 L ie tuvos tūkstan -
tmečio va ika i . 
11:30 Gamina va ika i . 
12:00 LMŽ. 
12:30 Mais tas:  t iesa ar 
pramanas? 
12:55 Kel ionė per  Či lę .
13:50 Mis Marp l  N-7. 
15:30 Ž in ios.  Ora i .
15:45 Is tor i jos detekty -
vai . 
16:30 Bloga mergai tė . 
17:00 Pin ig inės re ika la i . 
17:30 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i .
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savai tė . 
20:30 Panorama.
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 Savai tė  su 
„Dvi rač io  ž in iomis“ . 
21:30 Langas į  va ldž ią . 
22:00 Olegas N-14.
23:50 Agnes apie Varda 
N-14.  (kar t . ) .
01:50 Vasaros la ikas 
N-7.  (kar t . ) .

06:20 St ivenas Visata.

07:05 Nepaprastas 
Gumul iuko gyvenimas.
07:30 Ogis  i r  tarakonai .
07:50 Padūkėl ių  lenkty -
nės.
08:20 Tomo i r  Džer io 
šou.
08:50 Šaunusis  Skūbis-
Dū.
09:20 Saugokis  meškinų.
09:50 .  Sniego kara l ienė.
11:25 L inksmosios pėdu -
tės 2.
13:15 Piko va landa 2 
N-7. 
15:05 Mis Slapto j i  agentė 
2.  N-7. 
17:20 Tele lo to. 
18:30 Ž in ios.
19:20 Spor tas.Ora i . 
19:30 Kaukės. 
22:00 Ugnies ž iedas N-7. 
00:30 Ski r iamoj i  juosta 
N-7. 

06:00 Sveikatos medis .
07:00 Vėžl iuka i  n indzės 
N-7.
07:30 Supermergai tės.
08:00 Kempin iukas 
Plač iakeln is(kar t . )  N-7.
08:30 Svajonių ūk is .
09:00 Sveikata. l t .
09:30 La Mais tas.
10:00 Pasaul is  pagal 
moter is .
11:00 Svajonių sodai .
12:00 Žal io j i  by la .
12:20 Loter i ja 
“Kenoloto” .  2020.  111 s .
12:22 Žal io j i  by la .
12:30 Gordonas i r  Padi .
13:50 Gražuolė i r 
Sebast ianas N-7.
15:40 Urmu p ig iau 2 N-7.
17:20 Kenoloto.

17:22 Urmu p ig iau 2 N-7.
17:25 Tai  –  mes N-7.
18:30 TV3 ž in ios.
19:22 TV3 spor tas.Ora i .
19:30 X Faktor ius N-7.
22:15 Jėga i r  Kenoloto.
22:18 X Faktor ius N-7.
22:30 Kalnas tarp mūsų 
N-14.
00:45 Toras N-14 (kar t . ) .

06:00 Pr ič iupom! (k) .
06:30 L ie tuvos gal iūnų 
čempionato I I  e tapas (k) . 
07:30 Snaiper is  (k)  N-7. 
08:30 Tauro ragas.  N-7. 
09:00 L ie tuvos gal iūnų 
čempionato I I I  e tapas. 
10:05 Kvai l ia i  šė ls ta N-7. 
10:35 Afr ika. 
11:40 Veln išk i  St ivo 
Ost ino išbandymai  N-7. 
12:40 Gordono Ramzio 
v i r tuvės košmarai .
13:50 Pragaro v i r tuvė 
N-7. 
14:50 Vani ty  Fai r  N-7. 
15:50 Nusika l t imų tyrė ja i 
N-7. 
17:00 L ie tkabel is  - 
Ža lg i r is . 
19:30 Jūrų pėst in inkai 
N-7. 
20:30 Snaiper is  N-7. 
21:30 Legendų b iuras 
N14. 
22:40 Sūnus pak lydėl is 
N14. 
23:40 Gynybos kodas (k) 
N14. 
01:25 Įka l in ta  (k)  N14. 

06:30 Aklo j i  (k) .

08:00 Anthonis 
Bourdainas N-7.
08:55 Daktaras Ozas 
N-7. 
09:50 Tėvas Mot ie jus 
N-7. 
11:00 Džeimio Ol iver io 
daržov ių pat iekala i .
12:00 Šviež ias mais tas. 
13:00 Sveik in imai . 
15:45 Ši rde le mano N-7. 
17:45 Baudžiauninkė 
N-7. 
18:50 Aklo j i .
19:50 Būrė ja (k) .
21:00 Izabelė i r  jos vyra i 
N14. 
23:00 Vaik inams ta i  pa -
t inka!  N14. 
01:00 Vi lkų žemė (k) 
N14. 

 PLIUS . 
06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 Duokim garo! 
(kar t . ) .
07:30 Kr ikšč ion io žodis . 
07:45 Pr is ikė l imo l iudy -
to ja i . 
08:00 Kel ias. 
08:30 Menora. 
09:00 Pasaul io  L ie tuva. 
09:55 Pasakoj imai  iš 
Japoni jos (kar t . ) .
10:00 Atsp indž ia i . 
10:30 L i teratūros pėd -
sekys. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno d ienos. 
12:00 Mokslo sr iuba. 
12:30 Šv.  Miš ios iš 
Vi ln iaus ark ikatedros 
baz i l ikos. 
13:45 Šventadienio min -
tys . 

14:10 Klaus imėl is . 
14:25 Mik is  Matsonas 
i r  s laptas sąmokslas 
(kar t . ) .
16:00 Muzikos ta lentų 
lyga 2020. 
17:30 Kul tūr ingai  su 
Nomeda. 
18:25 Šoka „Žuvėdra“ .
18:45 UEFA „Tautų ly -
gos“  fu tbo lo turnyras. 
Bal tarus i ja  –  L ie tuva. 
21:00 Just inos Gr ingytės 
i r  Pet ro Geniušo koncer -
tas. 
22:10 Petras Vaič iūnas. 
Patr io ta i .  (kar t . ) .
01:10 Olegas N-14. 
(kar t . ) .

06:00 Žvejybos nuotyk ių 
ieškoto jas (kar t . ) .
07:00 Jukono vyra i 
(kar t . )  N-7.
08:00 Žvejybos nuotyk ių 
ieškoto jas.
09:00 Gyvūnų mani ja .
09:30 Vienam gale ka -
blys.
10:00 Praei t ies žvalgas 
N-7.
10:30 Pingv ina i  gamtos 
spąstuose N-7.
11:30 Krov in ių  kara i  N-7.
13:00 Babuinas N-7.
14:00 Iš l ik imas N-7.
15:00 Pragaro ke l ias 
N-7.
16:00 Jukono vyra i  N-7.
17:00 Sandėl ių  kara i 
N-7.
18:00 Vienas N-7.
19:00 Kaukės.
20:00 Kobra 11 N-7.
21:00 Ž in ios.

21:55 Spor tas.Ora i .
22:00 Kara l iaus 
Sal iamono kasyk los N-7.
23:55 Pi rmas nužudymas 
N-14 (kar t . ) .
01:55 Bib l io tek in inkai 
(kar t . )  N-7.

06.59 Programa.
07.00 L ie tuvos miesta i . 
08.00 Vantos lapas N-7.
08.30 Kaimo akademi ja . 
09.00 Pagal iau savai t -
gal is . 
09.30 Mokslo r i tmu. 
10.00 Krepšin io  pasauly -
je  su V.Mačiu l iu . 
10.30 Gre i t is . 
11.00 Par t izanų ke l ia is . 
11.30 Mūsų gyvūnai . 
12.00 Net ikėtas te is ingu -
mas N-7.
14.00 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja  N-7.
15.55 Didel i  maži  ekra -
nai . 
16.00 Ž in ios.
16.28 Ora i .
16.30 „24/7“ . 
17.30 Nauja d iena. 
18.00 Ž in ios.
18.28 Ora i .
18.30 Mūsų gyvūnai . 
19.00 Ki toks pokalb is  su 
Edvardu Ž ičkumi . 
20.00 Ž in ios.
20.28 Ora i .
20.30 Laikyk i tės ten su 
Andr iumi  Tapinu N-7.
21.30 „24/7“ . 
22.30 Ž in ios.
22.58 Ora i .
23.00 Laikyk i tės ten. 
00.00 Net ikėtas te is ingu -
mas N-7.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai  
N-7. 
09:45 Miuncheno krimina-
l inė polici ja N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti  
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė (kart.).
13:00 Beatos virtuvė 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamo-
kos. 
16:40 Seselė Beti  N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Zachor. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Babilonas Berlynas 
N-14. 
23:55 Alpių detektyvai. 
(kart.).
00:40 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (kart.).

06:15 Svaragini N -7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalnietis N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis N-7. 
12:55 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 

N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Juodvarnis N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 3 N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:28 Telefoninė loterija 
1634.
22:30 Mergina su drakono 
tatuiruote N14. 
01:35 Ugnies žiedas (k) 
N-7. 

06:25 Galingieji reindžeriai 
N-7.
06:55 Ančiukų istorijos 
N-7.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Svajonių sodai  
(kart.).
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai 
N-7.
12:00 Vargšė Lialia  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Vargšė Lialia N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau N-7.

21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Vyriausiasis vadas 
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Vyriausiasis vadas 
N-14.
23:45 Kaulai N-14.
00:50 CSI kriminalistai 
N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:20 Teisingumo agentai 
(k) N-7. 
09:25 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Rozenheimo policija 
(k) N-7. 
11:25 Vanity Fair (k).
12:30 CSI. Majamis N-7. 
13:25 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:50 Teisingumo agentai 
N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Rozenheimo policija 
N-7. 
18:30 Strėlė N-7. 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Lapkričio žmogus 
N14. 
23:10 Jūrų pėstininkai (k) 
N-7. 
01:05 Legendų biuras (k) 
N14. 

06:50 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.

12:30 Mentalistas N-7. 
13:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
14:20 Maljorkos bylos (k) 
N-7..
15:30 Naujokai (k) N-7. 
16:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke N-7. 
17:25 Mano vienintelė N-7. 
18:55 Tėvas Motiejus N-7. 
20:05 Naujokai N-7. 
21:00 Meilės guru N14. 
22:45 Paskolinta meilė.
00:45 Mano likimas N-7.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Skambantys pasau-
l iai su Nomeda Kazlaus. 
(kart.).
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose 
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai. (kart.).
07:50 LRT pamokėlės.
08:45 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kas geresnio, kai-
myne? (kart.).
12:40 Krikščionio žodis 
kart.).
12:55 Prisikėlimo liudytojai 
(kart.).
13:10 Kultūros diena. 
(kart.).
14:05 Muzikos talentų lyga 
2020 (kart.).
15:35 Po pamokų. 
15:50 Sardinė kosmose.

16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gamina vaikai. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Klausimėlis.lt (kart.).
19:05 Išpažinimai. (kart.).
19:35 Mūsų miesteliai. 
Trakai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Kalės vaikai. 
Klaipėdos dramos teatro 
spektaklis. 
00:10 DW naujienos rusų 
kalba.
00:25 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11  (kart.) 
N-7.
08:30 Univeras  (kart.) 
N-7.
09:00 Autopilotas  (kart.).
09:30 Atsargiai! Merginos  
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų  
(kart.) N-7.
12:30 Skorpionas N-7.
13:30 Topmodeliai N-7.
14:30 Meilė – tai... N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Atsargiai! Merginos 
N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti 
N-7.

21:00 Drakono kelias 
N-14.
23:05 Pjūklas 3  S.
01:25 Pragaro kelias N-7.

05.29 Programa
05.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 
06.00 Bušido ringas N-7. .
06.30 Vantos lapas N-7.
07.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
08.00 „24/7“. 
09.00 Mūsų gyvūnai. 
09.30 Partizanų keliais 
N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Reali mistika N-7.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu N-7.
00.30 Reali mistika N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų 
kontrolė(kart.).
13:00 Zachor. (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Seselė Beti N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Eurolyga per LRT. 
19:45 Kauno „Žalgiris“ – 
Maskvos CSKA. 
21:45 Dviračio žinios. 
22:15 Istorijos detektyvai. 
(kart.).
23:00 Užverbuotas 2. N-14. 
23:45 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:30 Šventadienio mintys 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:15 Svaragini N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalnietis N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis N-7. 
12:55 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Juodvarnis N-7. 

16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 Rimti reikalai 3 N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Juodosios mišios 
N14. 
00:55 Iliuzija N-7. 

06:25 Galingieji reindžeriai 
N-7.
06:55 Ančiukų istorijos 
N-7.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Karštai su tv3.lt”. 
Lietuva, 2020. 1 sez. 11 s. 
(kart.) N-7
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai 
N-7.
12:00 Vargšė Lialia N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Vargšė Lialia N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Nakties klajūnai 2 
N-14.

22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Nakties klajūnai 2 
N-14.
23:55 Kaula N-14.
00:55 CSI kriminalistai 
N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriau-
sia.
08:20 Teisingumo agentai 
(k) N-7. 
09:25 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Rozenheimo policija 
(k) N-7. 
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7. 
12:30 CSI. Majamis N-7. 
13:25 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:50 Teisingumo agentai 
N-7. 
16:00 Pėdsakas” N-7. 
17:30 Rozenheimo policija 
N-7. 
18:30 Strėlė N-7. 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Prezidento patikėti-
nis N-7. 
22:55 Lapkričio žmogus (k) 
N14. 
01:00 Okupuoti N14. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:15 Dvi širdys N-7. 
08:45 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:30 Mentalistas N-7. 
13:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7
14:20 Tėvas Motiejus (k) 

N-7. 
15:30 Naujokai (k) N-7. 
16:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke N-7. 
17:30 Mano vienintelė N-7. 
19:00 Tėvas Motiejus N-7. 
20:05 Naujokai N-7. 
21:00 Nusikaltimas prie 
Baltijos jūros N14. 
22:55 Paskolinta meilė.
00:55 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 XXVI Klaipėdos 
pilies džiazo festivalis 
(kart.).
06:50 ...formatas. Poetė 
Violeta Palčinskaitė. 
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose 
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai  (kart.).
07:50 LRT pamokėlės.
08:45 Smalsumo genas. 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Vilniaus sąsiuvinis 
(kart.).
12:40 Kelias. (kart.).
13:10 Skambantys pasau-
l iai su Nomeda Kazlaus.
(kart.).
14:00 7 Kauno dienos 
(kart.).
14:30 Mokslo sriuba 
(kart.).
14:55 Mūsų miesteliai. 
Trakai (kart.).
15:50 Sardinė kosmose.

16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji 
(Suits). Serialas. JAV. 2011 
m. N-7. 8 s.
18:50 Klausimėlis.lt (kart.).
19:05 Ekologiška (kart.).
19:35 Vindzorai. 
20:20 Pasakojimai iš 
Japonijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:25 Sportas. Orai.
21:30 Vokietija 86.
23:05 Istorijos detektyvai. 
23:50 Aktorius ir režisierius 
Aidas Giniotis. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) 
N-7.
08:30 Univeras (kart.) 
N-7.
09:00 Gyvūnų manija 
(kart.).
09:30 Atsargiai! Merginos 
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
12:30 Skorpionas N-7.
13:30 Topmodeliai N-7.
14:30 Meilė – tai...  N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.

18:00 Atsargiai! Merginos 
N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti N-7.
21:00 Trys dienos nužudyti 
N-14.
23:20 Bibl iotekininkai N-7.
01:15 Pragaro kelias N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu N-7.
08.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
09.00 Lietuvos miestai. 
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika N-7.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika N-7.

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai 
N-7. 
09:45 Miuncheno kr imina-
l inė pol ic i ja N-7. 
10:35 Tarnaut i  i r  g int i 
N-7. 
11:30 Kas i r  kodėl? 
12:00 Klauski te daktaro 
(kart . ) .
13:00 (Ne)emigrantai 
(kart . ) .
14:00 Žinios. Orai .
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamo-
kos. 
16:40 Seselė Beti. N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią die-
ną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Rožės vardas N-14. 
24:00 Alpių detektyvai 
N-7. (kart.).
00:45 Klausimėlis. l t .
01:00 LRT radijo žinios.

06:15 Svaragini ). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalnietis N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis N-7. 

12:55 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Juodvarnis N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 VIDO VIDeO. N-7. 
21:00 Rimti reikalai 3 N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Operacija Finalas 
N14. 
00:55 I l iuzi ja N-7. 

06:25 Gal ingiej i  reindže-
r ia i  N-7.
06:55 Ančiukų istor i jos 
N-7.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Prieš srovę  (kart . ) 
N-7.
08:55 Mei lės sūkuryje 
N-7.
10:00 Sužeist i  paukščiai 
N-7.
12:00 Vargšė Lial ia N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Vargšė Lial ia N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai .
16:30 TV Pagalba.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai .
19:30 Gero vakaro šou 
N-7.

20:30 Moterys meluoja 
ger iau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai . 
22:00 Taksi  3  N-14.
22:25 Vikinglot to.
22:00 Taksi  3  N -14.
23:15 Jėga i r  Kenoloto.
22:00 Taksi  3  N -14.
23:55 Kaulai   N-14.
00:55 CSI kr iminal istai 
N-14.
01:50 Pasi t ikėj imas N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė ge-
r iausia (k).
08:20 Teisingumo agentai 
(k) N-7. 
09:25 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Rozenheimo polici ja 
(k) N-7. 
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7. 
12:30 CSI. Majamis N-7. 
13:25 Mano virtuvė ge-
r iausia.
14:55 Teisingumo agentai 
N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:30 Rozenheimo polici ja 
N-7. 
18:30 Strėlė N-7. 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Mirt inas ginklas 4 
N14. 
23:30 Prezidento patikėti-
nis (k) N-7. 
01:20 Okupuoti N14. 

07:00 Tėvas Motiejus 

N-7. 
08:10 Dvi š irdys N-7. 
10:10 Akloj i .
12:30 Mental istas N-7. 
13:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
14:20 Tėvas Motiejus (k) 
N-7. 
15:30 Naujokai  (k) N-7. 
16:25 Bjaurusis ančiukas 
NiujorkeN-7. 
17:20 Mano vienintelė 
N-7. 
18:50 Tėvas Motiejus 
N-7. 
20:05 Naujokai  N-7. 
21:00 Aš gyvas N14. 
22:35 Paskol inta mei lė.
00:35 Mano l ik imas N-7..

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 XXVI Klaipėdos 
pi l ies džiazo fest ival is 
(kart . ) .
06:55 Pirmą kartą (kart . ) .
07:00 Mi ja i r  aš (kart . ) .
07:25 Sardinė kosmose 
(kart . ) .
07:35 Alvinas i r  patrakė-
l ia i  burundukai (kart . ) .
07:50 LRT pamokėlės.
08:45 Į  sveikatą! (kart . ) .
09:15 Labas rytas, 
Lietuva (kart . ) .
11:45 Klausimėl is. l t .
12:00 DW nauj ienos rusų 
kalba (kart . ) .
12:15 Menora (kart . ) .
12:40 Atspindžiai  (kart . ) .
13:10 Pasaul io Lietuva 
(kart . ) .
14:00 Čia – kinas. (kart . ) .
14:30 Vi ln iečiai .  Hal ina 
Kobeckaitė.  (kart . ) .

14:55 Vindzorai  (kart . ) .
15:40 Pasakoj imai iš 
Japoni jos  (kart . ) .
15:50 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas i r  patrakė-
l ia i  burundukai.
16:15 Mi ja i r  aš.
16:45 UEFA „Tautų ly-
gos“ futbolo turnyras. 
Kazachstanas – Lietuva. 
19:05 Atspindžiai .  (kart . ) .
19:35 Kylant is potvynis.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai .
21:30 Latvi jos 
Neprik lausomybės dienai. 
Grupės „BrainStorm“ kon-
certas.
24:00 DW nauj ienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kr iminal istai 
(kart . )  N-7.
07:30 Kobra 11. (kart . ) 
N-7.
08:30 Univeras. Naujas 
bendrikas (kart . )  N-7.
09:00 Vienam gale kablys 
(kart . ) .
09:30 Atsargiai !  Merginos 
(kart . )  N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Vedęs i r  tur i  vaikų 
(kart . )  N-7.
12:30 Skorpionas N-7.
13:30 Topmodel iai  N-7.
14:30 Mei lė – tai . . .  N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kr iminal istai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Atsargiai !  Merginos 
N-7.

19:00 Vedęs i r  tur i  vaikų 
N-7.
20:00 Nuogi i r  įbaugint i 
N-7.
21:00 Patrul ių zona N-14.
23:05 Bibl iotekininkai 
N-7.
01:00 Pragaro kel ias N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikyki tės ten. 
08.00 Net ikėtas teis ingu-
mas N-7.
09.00 Pagal iau savait-
gal is. 
09.30 Mūsų gyvūnai. 
10.00 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
11.00 Real i  mist ika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Real i  mist ika N-7.
16.00 Reporter is. 
16.20 Sportas.Orai . 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 #NeSpaudai . 
18.00 Reporter is. 
18.20 Sportas.Orai . 
18.30 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporter is. 
20.20 Sportas.Orai . 
20.30 Real i  mist ika N-7.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporter is. 
22.50 Sportas.Orai . 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 Real i  mist ika N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai. 
N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gimę tą pačią dieną 
(kart.).
13:00 Pasaulio puodai 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamo-
kos. 
16:40 Seselė Beti. N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nematoma Lietuvos 
istorija N-14.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Degantis pasaulis 
N-14. 
24:00 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:45 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.

06:15 Svaragini N -7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalnietis N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis N-7. 
12:55 Būrėja.

13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Juodvarnis N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 3” 
(42). N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Pagirios 3: N14. 
00:35 I l iuzi ja . N-7. 

06:25 Galingiej i  reindže-
r iai N-7.
06:55 Ančiukų istori jos  
N-7.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Gero vakaro šou 
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje 
N-7.
10:00 Sužeisti  paukščiai 
N-7.
12:00 Vargšė Lial ia N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Vargšė Lial ia N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.

21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Rembo 4 N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Rembo 4 N-14.
23:45 Kaulai N-14.
00:40 CSI kriminalistai 
N-14.
01:40 Pasit ikėj imas N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė ge-
r iausia (k). 
08:20 Teisingumo agentai 
(k) N-7. 
09:25 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Rozenheimo polici ja 
(k) N-7. 
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7. 
12:30 CSI. Majamis N-7. 
13:25 Mano virtuvė ge-
r iausia.
14:55 Kvapų detektyvas 
N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Rozenheimo polici ja 
N-7. 
18:30 Strėlė N-7. 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Baikeriai N14..
23:15 Mirt inas ginklas 4 
(k) N14. 
01:40 Okupuoti N14. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:15 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloj i .
12:30 Mentalistas N-7. 
13:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 

14:20 Tėvas Motiejus (k) 
N-7. 
15:30 Naujokai (k) N-7. 
16:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke N-7. 
17:30 Mano vienintelėN-7. 
19:00 Tėvas Motiejus N-7. 
20:05 Naujokai N-7. 
21:00 Prancūziška žmog-
žudystė N14..
23:10 Paskolinta meilė.
01:10 Mano l ikimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Klaipėdos pil ies 
džiazo festivalis 2019. 
(kart.).
06:55 Pirmą kartą (kart.).
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose 
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakė-
l iai burundukai (kart.).
07:50 LRT pamokėlės.
08:45 Tėčio reikalai 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. l t .
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Trembita (kart.).
12:40 Literatūros pėdse-
kys. (kart.).
13:10 Kultūringai su 
Nomeda (kart.).
14:00 Euromaxx (kart.).
14:30 Į sveikatą! (kart.).
14:55 Kylantis potvynis. 
(kart.).
15:50 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakė-
l iai burundukai.
16:15 Mija ir aš.

16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotiej i  N-7. 
18:50 Klausimėlis. l t 
(kart.).
19:05 Veranda (kart.).
19:35 Devintasis dešim-
tmetis. Kova su AIDS.
20:20 Pasakojimai iš 
Japonijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Kariaujanti moteris 
N-14.
23:10. Lietuvių l iau-
dies folkloro dainininkė 
Veronika Povil ionienė. 
23:30 Euromaxx (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:25 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:25 Kobra 11 (kart.) 
N-7.
08:30 Univeras (kart.) 
N-7.
09:00 Praeit ies žvalgas 
(kart.) N-7.
09:30 Atsargiai! Merginos 
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
12:30 Skorpionas N-7.
13:30 Topmodeliai N-7.
14:25 Meilė – tai...  N-7.
14:55 Kobra 11 N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Atsargiai! Merginos 
N-7.

19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti 
N-7.
21:00 Romo dienoraštis 
N-14.
23:30 Bibl iotekininkai N-7.
01:25 Pragaro kelias N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 #NeSpaudai. 
08.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
09.00 Keliautojo dieno-
raštis. 
09.30 Kaimo akademija. 
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Oponentai. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika N-7.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai. 
00.30 Reali mistika N-7..

06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :02  Labas  ry tas , 
L ie tuva .
09 :00  A lp ių  de tek tyva i 
N-7 . 
09 :45  Miuncheno k r im i -
na l inė  po l i c i ja   N-7 . 
10 :35  Tarnaut i  i r  g in t i  
N-7 . 
11 :30  Kas  i r  kodė l? 
12 :00  S t i l i us  (kar t . ) .
13 :00  Da ik tų  i s to r i jos 
(kar t . ) .
14 :00  Ž in ios .  Ora i .
14 :20  Laba d iena , 
L ie tuva .
15 :45  Įdomios ios  pamo -
kos . 
16 :40  Sese lė  Bet i   N-7 . 
17 :30  Ž in ios .  Spor tas . 
Ora i .
18 :00  Kas  i r  kodė l? 
18 :30  Var to to jų  kon t ro lė . 
19 :30  Beatos  v i r tuvė . 
20 :30  Panorama.
21 :00  D ienos  tema.
21 :20  Spor tas .  Ora i .
21 :30  Auks in is  p ro tas . 
22 :55  Smur to  s lėny je 
N-14 .
00 :40  10  tūks tanč ių 
šven tų jų  N-14 . 

06 :15  Svarag in i  N-7 . 
08 :00  Vo lker is ,  Teksaso 
re indžer is  N-7 . 
10 :00  Ka ln ie t i s  N-7 . 
11 :00  Tūks tan t i s  i r  v iena 
nak t i s  N-7 . 
12 :55  Būrė ja .
13 :30  Tur tuo lė  varguo lė 
N-7 . 

14 :30  Naš la i tės  N-7 . 
15 :30  Juodvarn is  N-7 . 
16 :35  Labas  vakaras , 
L ie tuva . 
18 :30  Ž in ios .
19 :20  Spor tas .Ora i . 
19 :30  Labdaros  koncer -
tas  „Pas ida l ink “ .
23 :00  In fe rno  N14. 
01 :25  Urvas  N14. 

06 :25  Ga l i ng ie j i  r e i n -
dže r i a i  N -7 .
06 :55  Anč iukų  i s to r i j os 
N -7 .
07 :25  Kemp in iukas 
P lač iake ln i s  -7 .
07 :55  Fa ra i  ( ka r t . )  N -7 .
08 :55  Me i l ės  sūku ry je 
N -7 .
10 :00  Suže i s t i  paukš -
č ia i .  N -7 .
12 :00  Va rgšė  L ia l i a  N -7 .
1220  Keno lo to .
12 :22  Va rgšė  L ia l i a  N -7 .
13 :00  Pa rduo tas  gyven i -
mas  N-7 .
15 :00  S impsona i  N -7 .
16 :00  TV3  ž in i os .
16 :25  TV3  o ra i .
16 :30  TV  Paga lba .
17 :20  Keno lo to .
17 :22  TV  Paga lba .
18 :30  TV3  ž in i os .
19 :22  TV3  spo r tas .Ora i .
19 :30  Va jana   N -7 .
21 :45  Sk ruzdė l i ukas  i r 
Vapsva  N-14 .
22 :15  Jėga  i r  Keno lo to .
22 :18  Sk ruzdė l i ukas  i r 
Vapsva  N-14 .
00:05 Vis i  nor i  Niko lės S.

0 6 : 0 0  S t r ė l ė  ( k )  N - 7 . 

0 7 : 0 0  M a n o  v i r t u v ė  g e -
r i a u s i a  ( k ) .
0 8 : 1 5  K v a p ų  d e t e k t y v a s 
( k )  N - 7 . 
0 9 : 2 5  P ė d s a k a s  ( k ) 
N - 7 . 
1 0 : 2 5  R o z e n h e i m o  p o l i -
c i j a  ( k )  N - 7 . 
11 : 2 5  P r i v a t u s  d e t e k t y -
v a s  M a g n u m a s  ( k )  N - 7 . 
1 2 : 3 0  C S I .  M a j a m i s 
N - 7 . 
1 3 : 2 5  M a n o  v i r t u v ė  g e -
r i a u s i a .
1 4 : 5 5  K v a p ų  d e t e k t y v a s 
N - 7 . 
1 6 : 0 0  P ė d s a k a s  N - 7 . 
1 7 : 0 0  I n f o  d i e n a .
1 7 : 3 0  R o z e n h e i m o  p o l i -
c i j a  N - 7 . 
1 8 : 3 0  S t r ė l ė  N - 7 . 
1 9 : 3 0  A m e r i k i e t i š k o s 
i m t y n ė s  N - 7 . 
2 1 : 3 0  K r u v i n a s  d e i m a n -
t a s  N 1 4 . 
0 0 : 2 0  B a i k e r i a i  ( k )  N 1 4 . 

07 :00  Tėvas  Mo t i e j us 
N -7 . 
08 :10  Dv i  š i r dys  N -7 . 
10 :10  Ak lo j i .
12 :30  Men ta l i s t as  N -7 . 
13 :25  Nus i vy lus ios 
namų  še im in inkės  N -7 . 
14 :20  Tėvas  Mo t i e j us 
( k )  N -7 . 
15 :30  Nau joka i  ( k )  N -7 . 
16 :30  B jau rus i s  anč iu -
kas  N iu jo r ke  N -7 . 
17 :30  Mano  v ien in te lė 
N -7 . 
19 :00  Ma l j o r kos  by los 
N -7 . 
20 :05  Nau joka i  N -7 . 
21 :00  Komisa ras  van 

de r  Va l kas  N14 . 
22 :55  Tabu la  Rasa  N14 . 
01 :15  Mano  l i k imas  N-7 . 

 P L I U S . 
06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :02  K la ipėdos  p i l i es 
dž iazo  f es t i va l i s  2019 . 
( ka r t . ) .
07 :00  M i j a  i r  aš  ( ka r t . ) .
07 :25  Sa rd inė  kosmose 
( ka r t . ) .
07 :35  A l v i nas  i r  pa -
t r akė l i a i  bu runduka i 
( ka r t . ) .
07 :50  LRT pamokė lės .
08 :45  Eko log i ška 
( ka r t . ) .
09 :15  Labas  r y tas , 
L i e tuva  ( ka r t . ) .
11 :45  K laus imė l i s . l t .
12 :00  DW nau j i enos 
rusų  ka lba  ( ka r t . ) .
12 :15  Rusų  ga tvė 
( ka r t . ) .
12 :40  S top  j uos ta 
( ka r t . ) .
13 :10  Dev in tas i s  deš im -
tme t i s .  Kova  su  A IDS . 
( ka r t . ) .
13 :55  Pasako j ima i  i š 
Japon i j os  ( ka r t . ) .
14 :00  Ta rp  da l i ų  (ne )
p lo jama  ( ka r t . ) .
14 :30  Pasau l i o  da i l i o j o 
č i uož imo  tau rės  va ržy -
bos .  Rus i j os  „D idys i s 
p r i zas “ . 
15 :50  Sa rd inė  kosmose .
16 :00  A l v i nas  i r  pa t ra -
kė l i a i  bu runduka i .
16 :15  M i j a  i r  aš .
16 :40  Gus tavo  enc i k l o -
ped i j a . 
17 :10  Dvynukės .

18 :05  Kos t i umuo t i e j i 
N -7 . 
18 :50  K laus imė l i s . l t 
( ka r t . ) .
19 :05  S top  j uos ta 
( ka r t . ) .
19 :35  Ku l t ū ros  d iena . 
20 :30  Pano rama .
21 :00  D ienos  t ema .
21 :20  Spo r tas .  O ra i .
21 :25  Eu ro l yga  pe r  LRT. 
21 :30  M i l ano  „AX 
A rman i  Exchange “  – 
Kauno  „Ža lg i r i s “ .
23 :45  K laus imė l i s 
( ka r t . ) .
24 :00  DW nau j i enos 
rusų  ka lba .
00 :15  Daba r  pasau l y j e . 

0 6 : 2 0  K o b r a  11  ( k a r t . ) 
N - 7 .
0 8 : 3 0  U n i v e r a s  ( k a r t . ) 
N - 7 .
0 9 : 0 0  S t a t y b ų  g i d a s 
( k a r t . ) .
0 9 : 3 0  A t s a r g i a i ! 
M e r g i n o s  ( k a r t . )  N - 7 .
1 0 : 3 0  S i m p s o n a i  N - 7 .
11 : 3 0  Ve d ę s  i r  t u r i  v a i -
k ų  ( k a r t . )  N - 7 .
1 2 : 3 0  S k o r p i o n a s  N - 7 .
1 3 : 3 0  To p m o d e l i a i  N - 7 .
1 4 : 3 0  M e i l ė  –  t a i . . .  N - 7 .
1 5 : 0 0  K o b r a  11  N - 7 .
1 6 : 0 0  C S I  k r i m i n a l i s t a i 
N - 7 .
1 7 : 0 0  U n i v e r a s  N - 7 .
1 8 : 0 0  A t s a r g i a i ! 
M e r g i n o s  N - 7 .
1 9 : 0 0  Ve d ę s  i r  t u r i  v a i -
k ų  N - 7 .
2 0 : 0 0  F a r a i  N - 7 .
2 1 : 0 0  Ž i n i o s .
2 1 : 5 5  S p o r t a s . O r a i .

2 2 : 0 0  U ž t e m i m a s  N - 1 4 .
0 0 : 2 5  R o m o  d i e n o r a š t i s 
N - 1 4  ( k a r t . ) .

0 5 . 2 9  P r o g r a m a .
0 5 . 3 0  N a u j a  d i e n a . 
0 6 . 3 0  A l f a  t a š k a s . 
0 7 . 0 0  O p o n e n t a i . 
0 8 . 0 0  N e t i k ė t a s  t e i s i n -
g u m a s  N - 7 .
0 9 . 0 0  G r e i t i s . 
0 9 . 3 0  Va n t o s  l a p a s  N - 7 .
1 0 . 0 0  V i e n o  n u s i k a l t i m o 
i s t o r i j a  N - 7 .
11 . 0 0  R e a l i  m i s t i k a  N - 7 .
1 2 . 0 0  T V  p a r d u o t u v ė .
1 2 . 1 5  T i e k  ž i n i ų . 
1 2 . 3 0  A l f a  t a š k a s . 
1 3 . 0 0  N a u j a  d i e n a . 
1 4 . 0 0  P a s l a p t y s  N - 7 .
1 5 . 0 0  R e a l i  m i s t i k a 
N - 7 .
1 6 . 0 0  R e p o r t e r i s . 
1 6 . 2 8  O r a i .
1 6 . 3 0  M ū s ų  g y v ū n a i . 
1 7 . 0 0  L a i k y k i t ė s  t e n . 
1 7 . 4 0  M o k s l o  r i t m u . 
1 8 . 0 0  R e p o r t e r i s . 
1 8 . 2 0  S p o r t a s . O r a i . 
1 8 . 3 0  V i e n o  n u s i k a l t i m o 
i s t o r i j a  N - 7 .
1 9 . 3 0  N a u j a  d i e n a . 
2 0 . 0 0  R e p o r t e r i s . 
2 0 . 2 0  S p o r t a s . O r a i . 
2 0 . 3 0  R e a l i  m i s t i k a 
N - 7 .
2 1 . 3 0  P a s l a p t y s  N - 7 .
2 2 . 3 0  R e p o r t e r i s . 
2 2 . 5 0  S p o r t a s . O r a i . 
2 3 . 0 0  B u š i d o  r i n g a s 
N - 7 .
2 3 . 3 0  L a i k y k i t ė s  t e n . 
0 0 . 1 0  M o k s l o  r i t m u . 
0 0 . 3 0  R e a l i  m i s t i k a 
N - 7 .
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Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.
(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje). 

šeštadienis 2020 11 21

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Psichologinės gerovės ir psichikos 
sveikatos stiprinimo paslaugų
Paslaugos teikiamos asmenims, kuriems pasireiškia psichikos 

sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų 
(skyrybos, darbo netekimas, finansiniai sunkumai, artimo žmo-
gaus netektis, konfliktiniai santykiai šeimoje ar darbe, sunki ar-
timo žmogaus liga ir kita).

Paslaugos gali būti teikiamos 
vaikams bei suaugusiesiems. 
Teikiant Paslaugas vaikui iki 
16 metų, būtinas rašytinis vie-
no iš jo tėvų ar globėjo sutiki-
mas.

Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. 
Anykščių miesto ir rajono gy-
ventojams – nemokamos indi-
vidualios psichologo konsulta-
cijos nuotoliniu būdu

Pirmadieniais ir penktadie-
niais, 8.00 - 17.00 (Pietų pertrauka 
12.00 - 13.00) - 

Jurgita Šatė, mob. 
862438872

Antradieniais, 8.00 - 17.00 
(Pietų pertrauka 12.00 - 13.00) 

Marina Guptor, 
mob. 861638482 

Trečiadieniais ir ketvirtadie-
niais, 8.00 - 17.00 (Pietų pertrauka 
12.00 - 13.00) 

Karolina Puzinaitė, 
mob. 861114022

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Daiktų istor i jos.
(kart . ) .
06:55 Išpažinimai. 
07:25 Kauno Švč. 
Mergelės Mari jos Ėmimo į 
dangų (Vytauto Didžiojo) 
bažnyčia.
07:35 Fantast inis šeimos 
viešbut is.
09:00 Ryto sukt inis su 
Zi ta Kelmickai te. 
09:30 Gyvent i  kaime 
gera. 
09:55 Veranda. 
10:25 Beatos vir tuvė. 
11:20 Kylant is potvynis.
12:15 Pasaul io dokumen-
t ika. 
14:00 Frenki  Dreik pa-
slaptys N-7. 
15:30 Žinios. Orai .
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Kel iai .  Mašinos. 
Žmonės. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 St i l ius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Patvir t inta kopi ja 
N-14. 
00:55 Smurto slėnyje 
N-14. (kart . ) .

06:30 Stivenas Visata.
07:15 Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas.
07:40 Ogis ir tarakonai.

08:00 Padūkėlių lenkty-
nės.
08:30 Tomo ir Džerio pa-
sakos.
09:00 Šaunusis Skūbis-
Dū.
09:30 Saugokis meškinų.
10:00 Sėkmės tandemas. 
10:30 Tomas ir Džeris. 
Greit i  ir  plaukuoti.
12:00 Beprotiškiausios 
melodijos.
13:45 Nepaprasta koman-
da .
15:30 Juodasis r i teris N-7. 
17:25 XXI amžiaus laida. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Džekas milžinų nu-
galėtojas N-7. 
21:45 Kvail ių nėra N14. 
00:00 Pirmieji  metai N14. 
01:55 Inferno (k) N14. 

06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis  (kart.) N-7.
07:00 Vėžliukai nindzės 
N-7.
07:30 Supermergaitės.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis  (kart.) N-7.
08:30 Virtuvės istori jos.
09:00 Gardu Gardu..
10:00 Tėvų darželis.
10:30 Būk sveikas.
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Kalnai. Pasaulis virš 
debesų.
12:20 Kenoloto.
12:22 Kalnai. Pasaulis 
virš debesų.

12:45 101 dalmatinas N-7.
14:45 Suaugusiųjų prie-
žiūra  N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis 
N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensų mūšis 
N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 galVOK.
19:35 Eurojackpot.
19:40 galvOK.
21:30 Gaujų karai. 
Smaugliai N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Gaujų karai. 
Smaugliai N-14.
22:40 Iš meilės Pablui 
N-14.
00:55 Persekiojama dak-
taro N-14.

06:00 Kvail iai šėlsta (k) 
N-7. 
07:00 Pričiupom! (k).
07:30 Snaiperis (k) N-7. 
08:30 Pričiupom! (k).
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas 
televitr ina.
10:05 Kvail iai šėlsta N-7. 
10:35 Laukinė karalystė.
11:40 Velniški Stivo 
Ostino išbandymai  N-7. 
12:40 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai.
13:50 Pragaro virtuvė N-7. 
14:50 Vanity Fair N-7. 
15:50 Nusikalt imų tyrėjai 
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempi-
onatas. Rytas - Neptūnas. 
19:30 Jūrų pėstininkai 
N-7. 

20:30 Snaiperis N-7. 
21:30 Mergina traukiny  
N14. 
23:40 Nėra kur bėgti N14. 
01:35 Kruvinas deimantas 
(k) N14. 

06:20 Akloj i  (k).
07:50 Anthonis 
Bourdainas N-7..
08:45 Daktaras Ozas N-7. 
09:40 Tėvas Motiejus N-7. 
11:00 Klasikiniai kepiniai. 
12:00 Džino viešnagė 
Ital i joje.
13:00 Akloj i  (k). 
14:45 Šviežias maistas. 
15:15 Klasikiniai kepiniai. 
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 Baudžiauninkė N-7. 
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja (k).
21:00 Mirt ies įšalas N14. 
23:05 Vilkų žemė N14. 
01:00 Tabula Rasa (k).

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:15 Klausimėlis. (kart.).
07:30 Vilniečiai. 
Aleksandra Jacovskytė. 
08:00 Pradėk nuo savęs. 
08:30 Smalsumo genas. 
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Ekologiška. 
10:00 Čia – kinas. 
10:30 Tarp dalių (ne)plo-
jama. 
11:00 Kas geresnio, kai-
myne? 
11:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Trembita. 

12:30. Rusų gatvė. 
13:00 Išpažinimai. 
13:30 Mūšio laukas. 
14:00 Euromaxx. 
14:30 Pasaulio dail iojo 
čiuožimo taurės varžybos. 
16:15 Kelias į namus. 
16:45 Tėčio reikalai. 
17:15 Veranda. 
17:45 Skambantys pasau-
l iai su Nomeda Kazlaus. 
18:45 Ten, kur namai N-7. 
20:20 Kauno Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo arkikatedra 
bazil ika. (kart.).
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00. Gražuolė. 
22:05 Franko Sinatros 
istori ja. 
23:30 ...formatas. Poetė 
Violeta Palčinskaitė 
(kart.).
23:45 Vilniečiai. 
Aleksandra Jacovskytė 
(kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:00 Kietuoliai N-7.
06:30 Žvejybos nuotykių 
ieškotojas (kart.).
07:30 Jukono vyrai (kart.) 
N-7.
08:30 Žvejybos nuotykių 
ieškotojas.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Babuinas N-7.
11:30 Krovinių karai N-7.
12:00 Kobra 11 N-7.
13:00 Babuinas N-7.
14:00 Išl ikimas N-7.
15:00 Pragaro kelias N-7.
16:00 Jukono vyrai N-7.
17:00 Sandėlių karai N-7.

18:00 Vienas N-7.
19:00 Kaukės.
20:00 Kobra 11 N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Aleksandras N-14.
01:40 Pjūklas 3 S (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Skonio reikalas. 
07.20 Vyrų šešėlyje.
Lazdynų Pelėda. 
08.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
09.00 Bušido ringas N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
10.00 Vantos lapas N-7.
10.30 Keliautojo dieno-
raštis. 
11.00 Skonio reikalas. 
12.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
14.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
15.55 Dideli maži ekranai. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas. N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Pagaliau savaitga-
l is. 
19.00 Atkuriamasis sei-
mas. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 #NeSpaudai. 
21.30 Oponentai. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.

Per „Anykštą“ galite 
pasveikinti savo artimuosius 

vestuvių, jubiliejų ar 
kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai

Tel. (8-686) 33036.
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(Nukelta į 13 psl.)

SKELBIMAI

(Atkelta iš 6 psl.)

gimo išlaidos – 605 Eur.  Kainos 
didinimo intervalas – 100 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Auk-
ciono dalyvio garantinio įnašo 
dydis – 3156 Eur. Dalyvių regis-
tracijos pradžia – 2020-11-30, 
00.00 val., pabaiga 2020-12-02, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2020-12-07, 09.00 val. iki 2020-
12-10, 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2020-11-23. Specialiosios 
žemės ir miško naudojimo są-
lygos: V. Aerodromo apsaugos 
zonos ir aerodromo sanitarinės 
apsaugos zonos. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis 
– kita; naudojimo būdas – susi-
siekimo ir inžinerinių tinklų ko-
ridorių teritorijos.

Butą/patalpą-butą Nr. 
6, unikalus Nr. 3496-3009-
3019:0009, paskirtis – gyve-
namoji (gyvenamųjų patalpų), 
aprašymas R-3 (8,37 kv. m) su 
bendro naudojimo patalpomis 
a-1 (12/100 iš 2,89 kv. m, a-2 
– 12/100 iš 9,35 kv. m,  kam-
barių skaičius 2, aukštas 2, 
sienos – plytos, bendras plotas 
44,17 kv. m, gyvenamasis plo-
tas 27,16 kv. m, statybos metai 
1963, Anykščių r. sav., Kurklių 
sen., Staškūniškio k., S. Ylos g. 
6-6.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 873 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 87 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2020-11-30, 00.00 val., 
pabaiga 2020-12-02, 23.59 val.  
Aukciono laikas nuo 2020-12-
07, 09.00 val. iki 2020-12-10, 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2020-11-23.

Pastatą-daržinę, unikalus 
Nr. 4400-4511-2154, paskirtis 
– kita (ūkio), sienos medis su 
karkasu, aukštų skaičius – 1, 
bendras plotas – 199,94 kv. m, 
statybos metai – 1940; pasta-
tą-tvartą, unikalus Nr. 4400-
4511-2176, paskirtis – kita 
(ūkio), sienos rąstų, aukštų 
skaičius – 1, bendras plotas – 
161,65 kv. m, statybos metai – 
1940; 0,1714 ha žemės sklypą, 
kadastro Nr. 3470/0001:1093, 
unikalus Nr. 4400-5180-8847. 
Anykščių r. sav., Svėdasų sen., 
Bajorų k., Liepų g. 6.

Pradinė bendra nekilnojamojo 
turto pardavimo kaina – 1590 
Eur, iš jų: turto pradinė parda-
vimo kaina – 630 Eur; žemės 
sklypo pradinė pardavimo kaina 
– 270 Eur, žemės sklypo paren-
gimo išlaidos – 690 Eur.  Kainos 
didinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Auk-
ciono dalyvio garantinio įnašo 
dydis – 159 Eur. Dalyvių regis-
tracijos pradžia – 2020-11-30, 
00.00 val., pabaiga 2020-12-02, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2020-12-07, 09.00 val. iki 2020-
12-10, 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2020-11-23. Specialiosios 
žemės ir miško naudojimo sąly-
gos: VI. Elektros linijų apsaugos 
zonos. Žemės sklypo pagrindi-

Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 

nė naudojimo paskirtis – žemės 
ūkio; naudojimo būdas – kiti že-
mės ūkio paskirties žemės skly-
pai.

Butą/patalpą-butą Nr. 
12, unikalus Nr. 4400-0503-
5647:9700, paskirtis – gyve-
namoji (įvairioms socialinėms 
grupėms), kambariai 12 ir 25, 
su bendro naudojimo patalpo-
mis, pažymėtomis a-14 (25/100 
iš 0,99 kv. m), a-15 (25/100 iš 
0,99 kv. m), a-16 (25/100 iš 5,30 
kv. m), a-18 (25/100 iš 4,21 kv. 
m), a-19 (25/100 iš 1,11 kv. m), 
a-21 (25/100 iš 23,19 kv. m), 
viso: 9,89 kv. m, kambarių 
skaičius – 2, aukštas – 1, ben-
dras plotas 25,66 kv. m, sta-
tybos metai 1961, Anykščių r. 
sav., Troškūnų sen., Raguvėlės 
k., Anykščių g. 1A-12.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 560 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 56 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2020-11-30, 00.00 val., 
pabaiga 2020-12-02, 23.59 val.  
Aukciono laikas nuo 2020-12-
07, 09.00 val. iki 2020-12-10, 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2020-11-23.

Butą/patalpą-butą Nr. 4 su 
rūsiu 8,72 kv. m, pažymėtu 
R-6, unikalus Nr. 3495-5008-
6010:0004, paskirtis – gyve-
namoji (butų), pažymėjimas 
plane 3495-5008-6010, 1A1p, 
kambarių skaičius 2, aukštas 
– mansarda, sienos – plytos, 
bendras plotas 40,91 kv. m, gy-
venamasis plotas 23,95 kv. m, 
statybos metai 1955, Anykščių 
r. sav., Troškūnų sen., Smėlynės 
k., Dvaro g. 7-4; pastatą-ūkinį 
pastatą, unikalus Nr. 3495-
5008-6041, paskirtis – pagal-
binio ūkio, pažymėjimas plane 
4I1ž, sienos – medis su karka-
su, užstatytas plotas 23 kv. m, 
statybos metai 1955, Anykščių 
r. sav., Troškūnų sen., Smėly-
nės k., Dvaro g. 7.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 810 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 81 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2020-11-30, 00.00 val., 
pabaiga 2020-12-02, 23.59 val.  
Aukciono laikas nuo 2020-12-
07, 09.00 val. iki 2020-12-10, 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2020-11-23.

Butą/patalpą-butąNr. 3 su 
rūsiu 9,30 kv. m, pažymėtu 
R-4, unikalus Nr. 3495-5008-
6010:0003, paskirtis – gyve-
namoji (butų), pažymėjimas 
plane 3495-5008-6010, 1A1p, 
kambarių skaičius 2, aukštas 
– mansarda, sienos – plytos, 
bendras plotas 40,84 kv. m, gy-
venamasis plotas 23,95 kv. m, 
statybos metai 1955, Anykščių 
r. sav., Troškūnų sen., Smėly-
nės k., Dvaro g. 7-3.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 810 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 

dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 81 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2020-11-30, 00.00 val., 
pabaiga 2020-12-02, 23.59 val. 
Aukciono laikas nuo 2020-12-
07, 09.00 val. iki 2020-12-10, 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2020-11-23.

Butą/patalpą-butą Nr. 1, uni-
kalus Nr. 3493-9004-2012:0001, 
paskirtis – gyvenamoji (butų), 
pažymėjimas plane 3493-9004-
2012, 1A1p, kambarių skaičius 
1, aukštas 1, sienos – plytos, 
bendras plotas 38,20 kv. m, gy-
venamasis plotas 18,70 kv. m, 
statybos metai 1939, Anykščių 
r. sav., Troškūnų sen., Petkūnų 
k. 14-1; ½ pastato-ūkinio pas-
tato, unikalus Nr. 3493-9004-
2023, paskirtis – pagalbinio 
ūkio, pažymėjimas plane 2I1ž, 
sienos – medis su karkasu, už-
statytas plotas 13 kv. m, staty-
bos metai 1939; ¼ kitų inžine-
rinių statinių-kiemo statinių, 
unikalus Nr. 4400-0995-6107, 
aprašymas – šulinys, naudoji-
mo paskirtis – kiti inžineriniai 
statiniai, pažymėjimas plane k, 
statybos metai 1939, Anykščių 
r. sav., Troškūnų sen., Petkūnų 
k. 14.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 720 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 72 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2020-11-30, 00.00 val., 
pabaiga 2020-12-02, 23.59 val.  
Aukciono laikas nuo 2020-12-
07, 09.00 val. iki 2020-12-10, 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2020-11-23. Turto naudojimo 
sąlyga: pastatas įrašytas į Kul-
tūros vertybių registrą, unikalus 
objekto kodas – 41600 taip pat 
patenka į nekilnojamosios kultū-
ros vertybės – Petkūnų palivar-
ko sodybos fragmentų (unikalus 
kodas – 62) teritoriją. Kultūros 
paveldo objektų naudojimas 
ir tvarkymas bei kitų statinių, 
esančių jo teritorijoje statybos 
(remonto, rekonstrukcijos) dar-
bai reglamentuojami Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo kul-
tūros paveldo apsaugos įstatymu 
bei kitais teisės aktais.  

Butą/patalpą-butą Nr. 
2, unikalus Nr. 3493-9004-
2012:0002, paskirtis – gyve-
namoji (butų), pažymėjimas 
plane 3493-9004-2012, 1A1p, 
kambarių skaičius 1, aukštas 
1, sienos – plytos, bendras 
plotas 36,96 kv. m, gyvena-
masis plotas 18,01 kv. m, sta-
tybos metai 1939, Anykščių r. 
sav., Troškūnų sen., Petkūnų 
k. 14-2; ½ pastato-ūkinio pas-
tato, unikalus Nr. 3493-9004-
2034, paskirtis – pagalbinio 
ūkio, pažymėjimas plane 3I1ž, 
sienos – medis su karkasu, už-
statytas plotas 13 kv. m, staty-
bos metai 1939; ¼ kitų inžine-
rinių statinių-kiemo statinių, 
unikalus Nr. 4400-0995-6107, 
aprašymas –  šulinys, naudoji-
mo paskirtis – kiti inžineriniai 
statiniai, pažymėjimas plane 
k, statybos metai 1939, Anykš-

čių r. sav., Troškūnų sen., Pet-
kūnų k. 14.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 630 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 63 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2020-11-30, 00.00 val., 
pabaiga 2020-12-02, 23.59 val.  
Aukciono laikas nuo 2020-12-
07, 09.00 val. iki 2020-12-10, 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2020-11-23. Turto naudojimo 
sąlyga: pastatas įrašytas į Kul-
tūros vertybių registrą, unikalus 
objekto kodas – 41600 taip pat 
patenka į nekilnojamosios kultū-
ros vertybės – Petkūnų palivar-
ko sodybos fragmentų (unikalus 
kodas – 62) teritoriją. Kultūros 
paveldo objektų naudojimas 
ir tvarkymas bei kitų statinių, 
esančių jo teritorijoje statybos 
(remonto, rekonstrukcijos) dar-
bai reglamentuojami Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo kul-
tūros paveldo apsaugos įstatymu 
bei kitais teisės aktais.  

Butą/patalpą-butą Nr. 3, uni-
kalus Nr. 3493-9004-2012:0003, 
paskirtis – gyvenamoji (butų), 
pažymėjimas plane 3493-9004-
2012, 1A1p, kambarių skaičius 
1, aukštas 1, sienos – plytos, 
bendras plotas 37,87 kv. m, gy-
venamasis plotas 17,90 kv. m, 
statybos metai 1939, Anykščių 
r. sav., Troškūnų sen., Petkūnų 
k. 14-3; ½ pastato-ūkinio pas-
tato, unikalus Nr. 3493-9004-
2034, paskirtis – pagalbinio 
ūkio, pažymėjimas plane 3I1ž, 
sienos – medis su karkasu, už-
statytas plotas 13 kv. m, staty-
bos metai 1939; ¼ kitų inžine-
rinių statinių-kiemo statinių, 
unikalus Nr. 4400-0995-6107, 
aprašymas – šulinys, naudoji-
mo paskirtis – kiti inžineriniai 
statiniai , pažymėjimas plane 
k, statybos metai 1939, Anykš-
čių r. sav., Troškūnų sen., Pet-
kūnų k. 14.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 720 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 72 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2020-11-30, 00.00 val., 
pabaiga 2020-12-02, 23.59 val.  
Aukciono laikas nuo 2020-12-
07, 09.00 val. iki 2020-12-10, 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2020-11-23. Turto naudojimo 
sąlyga: pastatas įrašytas į Kul-
tūros vertybių registrą, unikalus 
objekto kodas – 41600 taip pat 
patenka į nekilnojamosios kultū-
ros vertybės – Petkūnų palivar-
ko sodybos fragmentų (unikalus 
kodas – 62) teritoriją. Kultūros 
paveldo objektų naudojimas 
ir tvarkymas bei kitų statinių, 
esančių jo teritorijoje statybos 
(remonto, rekonstrukcijos) dar-
bai reglamentuojami Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo kul-
tūros paveldo apsaugos įstatymu 
bei kitais teisės aktais.  

Butą/patalpą-butą Nr. 4, uni-
kalus Nr. 3493-9004-2012:0004, 
paskirtis – gyvenamoji (butų), 

pažymėjimas plane 3493-9004-
2012, 1A1p, kambarių skaičius 
1, aukštas 1, sienos – plytos, 
bendras plotas 38,49 kv. m, gy-
venamasis plotas 18,76 kv. m, 
statybos metai 1939; Anykščių 
r. sav., Troškūnų sen., Petkūnų 
k. 14-4; ½ pastato-ūkinio pas-
tato, unikalus Nr. 3493-9004-
2023, paskirtis – pagalbinio 
ūkio, pažymėjimas plane 2I1ž, 
sienos – medis su karkasu, už-
statytas plotas 13 kv. m, staty-
bos metai 1939; ¼ kitų inžine-
rinių statinių-kiemo statinių, 
unikalus Nr. 4400-0995-6107, 
aprašymas –  šulinys, naudoji-
mo paskirtis – kiti inžineriniai 
statiniai, pažymėjimas plane k, 
statybos metai 1939, Anykščių 
r. sav., Troškūnų sen., Petkūnų 
k. 14.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 720 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 72 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2020-11-30, 00.00 val., 
pabaiga 2020-12-02, 23.59 val. 
Aukciono laikas nuo 2020-12-
07, 09.00 val. iki 2020-12-10, 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2020-11-23. Turto naudojimo 
sąlyga: pastatas įrašytas į Kul-
tūros vertybių registrą, unikalus 
objekto kodas – 41600 taip pat 
patenka į nekilnojamosios kultū-
ros vertybės – Petkūnų palivar-
ko sodybos fragmentų (unikalus 
kodas – 62) teritoriją. Kultūros 
paveldo objektų naudojimas 
ir tvarkymas bei kitų statinių, 
esančių jo teritorijoje statybos 
(remonto, rekonstrukcijos) dar-
bai reglamentuojami Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo kul-
tūros paveldo apsaugos įstatymu 
bei kitais teisės aktais.  

Negyvenamąsias patalpas-
Gydomąjį-ūkinį skyrių, unika-
lus Nr. 4400-5021-9838:3005, 
su bendro naudojimo patal-
pomis: 1-370 (1/2 t. y. 2,73 kv. 
m), 1-371 (1/2 t. y. 0,68 kv. m), 
3-191 (1/2 t. y. 16,58 kv. m), 
viso: 19,99 kv. m, pažymėjimas 
plane 3400-1001-3014, 1D3p, 
pastatas, kuriame yra patalpos 
– dviejų ir trijų aukštų, sienos 
plytų, baigtumas – 98 proc., 
bendras plotas – 10 090,49 
kv. m, statybos metai – 1998, 
Anykščių r. sav., Anykščiai, 
Ramybės g. 15-1.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 160412 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo in-
tervalas – 100 Eur. Aukciono da-
lyvio registravimo mokesčio dy-
dis – 60 Eur. Aukciono dalyvio 
garantinio įnašo dydis – 16041 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2021-01-05, 00.00 val., 
pabaiga 2021-01-07, 23.59 val. 
Aukciono laikas nuo 2021-01-
12, 09.00 val. iki 2021-01-15, 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2020-12-07. Valstybinės žemės 
sklypo dalis 1,6474 ha, esanti 
3,5290 ha ploto žemės sklype 
(unikalus Nr. 4400-1616-1485, 
kadastro Nr. 3403/0011:109 
Anykščių m. k. v.), Ramybės g. 
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,,Visas mano gyvenimas  tebūna skirtas tarnauti žmonijai, saugosiu žmogaus 
gyvybę ir jos neliečiamumą nuo pat pradėjimo iki natūralios mirties ....‘‘.

(iš Hipokrato priesaikos)

Lapkričio 9 d. užgeso daugiau nei  penkis gyvenimo dešimtmečius savo pacientams, jų sveikatai ir 
visaverčiam gyvenimui  atidavusios Gydytojos odontologės Angelės Puodžiukienės gyvybė.

Gydytoja gimė 1927 m. sausio 1 dieną Skiemonyse. Baigusi Utenos gimnaziją pasuko tėvelio, gy-
dytojo Antano Žygo, pėdomis ir įstojo į Kauno medicinos institutą. Baigusi odontologijos studijas, 
grįžo į gimtąjį Anykščių kraštą: dirbo Debeikiuose, vėliau Elmininkuose, džiaugėsi galėdama padėti  
besikamuojantiems dėl dantų ligų. Jos rankų švelnumas, rūpestingumas, kantrybė tapo šios Gydytojos 
vizitine kortele, magiškai traukiančia prie jos ir vaikus, ir suaugusius, ir jau senatvės paliestus. Čia, 
Debeikiuose, susipažino su Antanu Puodžiuku, sukūrė šeimą.

Tarp savo kolegų Angelė Puodžiukienė garsėjo kaip nepaprastai kvalifikuota, profesionali, begalinio 
darbštumo ir pareigingumo moteris. Galima sakyti, kad šiai Gydytojai jos darbo kabinetas, odontologo 
darbo įrankiai buvo tarsi antroji šeima, jos kūnas ir siela, nes darbui atsiduodavo iki galo, visiškai, 
bet pati to niekada nelaikė auka ar aukojimusi. Atsakomybė darbe, filosofiškas požiūris į gyvenimą, 
subtilus bendravimas su žmonėmis, sveikas gyvenimo būdas padėjo gydytojai ilgai išlikti žvaliai ir 
energingai.

Angelė Puodžiukienė su vyru Antanu išaugino tris puikius vaikus – Virgaudą, Mindaugą ir Dalią, 
kuriuos į gyvenimo kelią vedė išmintingai, švelniai, bet reikliai – taip, kaip moka vesti  tik mylinčios 
motinos rankos. Tų rankų šilumą pajuto ir marčios bei žentas, anūkai ir proanūkiai. Tų rankų šilumos , 
širdies gerumo, sielos didumo ir dosnumo pasigesime ir mes visi, Angelei Puodžiukienei išėjus, patyrę 
skaudžią šviesaus ir tauraus žmogaus netektį.

Užjaučiame slegiančią netektį  išgyvenančius Angelės Puodžiukienės  artimuosius ir  kartu su jais 
gedime nuostabios Gydytojos, tapusios pavyzdžiu, kaip reikia gyventi ir mylėti žmones.

Anykščių PSPC bendruomenė

pro memoria Angelė Puodžiukienė (1927 - 2020)

Dėkojame kaimynams, draugams, pažįsta-
miems, giminėms už pagarbą velioniui vytautui 
ŠAučiŪnui palydint jį į amžino poilsio vietą.

Dėkojame už jūsų užuojautą mums.

Sūnus ir žmona

Žmonės į pandemiją reaguoja ramiau
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro Troškūnų ambula-

torijos šeimos gydytojas Rimondas Bukelis prisipažįsta, kasd per 43-
ejus savo darbo praktikos metus su tokio masto pandemija, kuri dabar 
krečia pasaulį, susidūręs pirmą kartą. Net ir tokiu sunkiu metu medi-
kas į ateitį žvelgia optimistiškai ir yra įsitikinęs, kad visas negandas 
padės nugalėti kantrybė ir tikėjimas.

- Kaip Jūsų darbas pasi-
keitė prasidėjus koronaviru-
so pandemijai?

- Aišku, kad jis paskeitė kar-
dinaliai. Karantinas yra toks 
dalykas, kad nematai savo 
darbe gyvų žmonių. Esu įpra-
tęs per tiek metų dirbti su pa-
cientais teisioginio kontakto 
metu. Telefonu galima išrašyti 
vaistus žmogui, kuris juos var-
toja ilgą laiką ir sako, kad jo 
sveikatos būklė stabili. Bet su 
žmogumi geriau kalbėtis tie-
siogiai, jį gyvą matyti.

- Ar didžiąją dalį laiko pa-
cientus konsultuojate telefo-
nu?

- Ne, priiminėjame pacientus 
ir tiesioginio kontakto būdu. 
Per karantiną tokių priėmimų 
yra mažiau, bet tiesioginis 
kontaktas būtinas, kai nesu-

pranti, kuo iš tiesų skundžiasi 
pacientas. Žinoma, tenka ribo-
ti konsultacijos trukmę tokiais 
atvejais. Dėl karantino kyla ir 
problemų, pavyzdžiui, tampa 
sudėtinga žmogų nusiųsti išsi-
tirti savo sveikatą nuodugniau. 
Darbas dabar toks, kaip tam 
pensininkui: „norisi, bet jau 
nebegali“.

- Kas sunkiausia pacientus 
konsultuojant telefonu?

- Tuos pacientus, kurių ne-
pažįstu, kviečiuosi tiesioginio 
kontakto. Nes aš nežinau, ko-
kiomis sveikatos problemomis 
jis skundžiasi. O tiems „se-
niems“ pacientams, kuriuos 
per tiek metų „mintinai žinau”, 
pažįstu jų charakterius, vaistus  
galima paskirti ir telefoninės 
konsultacijos metu,  juolab 
pratęsti vaistų receptus.

- Anykščių pirminės svei-
katos priežiūros centro in-
ternetinėje svetainėje (www.
anykpspc.lt) yra skelbiama, 
kad per karantiną gydytojų 
darbo laikas  kinta. Ar jums 
taip pat tenka derintis prie 
kitos darbo rutinos?

- Ne, aš dirbu pastoviu dar-
bo grafiku ir dirbu kiekvieną 
dieną.

- Ar pastebėjote, kad per 
abu karantinus padaugėjo 
pacientų skambučių, jie į jus 
dažniausiai kreipiasi?

- Taip. Skambučių yra daug. 
Maža to, kad tenka laukti 
skambučių jau iš užsiregis-
travusiųjų pacientų, tai dar 
atsiranda ir papildomų skam-
bučių. Nutinka ir taip, kad 
pacientų registravimo ir kitos 
internetinės sistemos stringa. 
Dažnai skambindami pacientai 
iki galo nepasako, kokie jiems 
vaistai reikalingi, vėl skambi-
na... Tų skam-
bučių tikrai 
daug, ir nieko 
n u o s t a b a u s , 
jei kartais pa-
cientams ir 
nepavyksta iš 
pirmo karto mums prisiskam-
binti. Jei skambintų tik užsire-
gistravusieji pacientai, proble-
mų kiltų mažiau.

- Ar sulaukiate iš pacientų 
tokių replikų, kad per pan-
demiją gydytojai nuo žmonių 
užsidarė?

- Jie taip sako ir tikina, kad 
jiems  blogai. Raminu žmones, 
kad niekas čia nesužsidarė. Jei 
reikia - priimu. Tik iš karto 
perspėju, kad ne pasikalbėti.

- Pamenu, vieno ankstesnio 
mūsų interviu, dar prieš abu 
karantinus, metu esate sakęs, 
kad iš tiesų pacientai pas jus 
į kabinetą užsuka tiesiog pa-
sikalbėti, išsipasakoti.

- Tokiems dabar jau blogai. 

Be reikalo lankydamiesi pas 
medikus, jie rizikuoja savo 
sveikata ir gali ką nors „pasi-
gauti“. Bet žmogus yra žmo-
gus - jis nori išsikalbėti...

- Per pirmąjį karantiną ša-
lies medikai skundėsi, kad 
gydymo įstaigose ima trūkti 
būtiniausių apsaugos prie-
monių. Ar dabar situacija 
geresnė?

- Mes apsaugos priemonių 
turime pakankamai. Per pir-
mąjį karantiną patys buvome 
išsigandę, kad jų gali pritrūk-
ti, bet kai sumažėjo tiesioginių 
pacientų, tų apsaugos priemo-
nių sunaudojame mažiau.

- Ar pacientai elgiasi sąmo-
ningai, ateina pas gydytojus 
dėvėdami apsaugines veido 
kaukes, laikosi kitų saugumo 
reikalavimų?

- Šiaip  kaimo žmonės są-
moningi. Pasitaiko net tokių, 

kurie į kon-
taktines kon-
s u l t a c i j a s 
ateina dėvė-
dami gumi-
nes pirštines, 
nors to ir nėra 

reikalaujama. Žmonės pakan-
kamai drausmingi.

- Ką pastebėjote per ka-
rantiną?

- Pastebėjau, kad žymiai su-
mažėjo virusinių susirgimų, 
tokių, kaip peršalimo ligos, 
gripas. Tokiu metu tokie susir-
gimai vyraudavo. Žmonės pra-
dėjo dėvėti apsaugines veido 
kaukes ir tos bėdos atsitraukė 
į antrąjį planą.

- Tai, kaip suprantu, net 
neabejojate apsauginių veido 
kaukių nauda saugantis nuo 
koronaviruso?

- Be jokios abejonės. Pažiū-
rėkite, iš kur atėjo antroji pan-
demijos banga. Iš ten, kur žmo-
nės nesilaiko saugaus atstumo, 

nedėvi apsauginių veido kau-
kių. Mano supratimu, tvarką, 
užkertant kelią koronaviruso 
plitimui, reikėjo įvesti gerokai 
anksčiau.Buvo galvojama, kad 
„praslysime“, bet matome, kad 
to nepavyksta išvengti visam 
pasauliui.

- Kaip troškūniečiai rea-
guoja į koronaviruso pande-
miją?

- Palyginti su pirmąja koro-
naviruso banga, dabar žmonės 
į viską reaguoja ramiau. Mato, 
kad mūsų rajone didelių bėdų 
dėl koronaviruso nėra, serga-
mumas nedidelis, palyginti su 
kitomis vietovėmis. Kiekvie-
nas virusas ateina ir praeina. 
Atsiras vakcina ir vėl gyven-
sime.

- Kaip manote, kodėl 
Anykščių rajonas Lietuvoje 
išsiskiria nedideliu užsikrėti-
mų koronavirusu skaičiumi?

- Pas mus rajone gyvena 
daug vyresnio amžiaus žmo-
nių. Jie yra drausmingesni, 
mažiau po didmiesčius laksto, 
mažiau kontaktų turi. Kaimo 
mes vietovėje gyvename.

- Ką parekomenduotumėte 
žmonėms, kad jie nesužsi-
krėstų koronavirusu?

- Svarbiausia, pagal mane, 
nestresuoti. Koronavirusas 
yra toks pats virusas, kaip gri-
pas, tik šiek tiek „piktesnis“. 
Kaukių ir atstumo, mano su-
pratimu, apsisaugoti visiškai 
pakanka.

- Kokios prognozės?
- Laukiam vakcinos. Aš ja 

tikiu. Ji efektinga ir gripo pre-
vencijai. Jei atsiras vakcina 
nuo koronaviruso, pandemija 
praeis. Jeigu pradėsime visi 
raudoti, bus bėda. Viskas bus 
gerai.Kantrybės ir „būsite iš-
ganyti“.

-AnYKŠTA

Troškūnų ambulatorijos šeimos gydytojas Rimondas Bukelis 
sakė, kad jo darbas per karantiną pasikeitė kardinaliai.

Žmonės pradėjo dėvėti 
apsaugines veido kaukes ir 
tos bėdos atsitraukė į antrą-
jį planą.
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Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 

15, Anykščiai, Anykščių r. sav. 
išnuomojama. Žemės sklypo da-
lis išnuomojama 89 (aštuonias-
dešimt devyneriems) metams. 
Išnuomojamo žemės sklypo da-
lies vertė, apskaičiuota Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1999 
m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 
205 „Dėl žemės įvertinimo tvar-
kos“ nustatyta tvarka,  – 38279 
Eur. Nustatyta vertė galioja iki 
kalendorinių metų gruodžio 31 
dienos. Specialiosios žemės ir 
miško naudojimo sąlygos: vie-
šųjų ryšių tinklų elektroninių 
ryšių infrastruktūros apsaugos 
zonos (III skyrius, vienuolik-
tasis skirsnis); elektros tinklų 
apsaugos zonos (III skyrius, ke-
tvirtasis skirsnis); valstybiniai 
parkai (V skyrius, dvidešimt 
trečiasis skirsnis); šilumos per-
davimo tinklų  apsaugos zonos 
(III skyrius, dvyliktasis skirs-
nis); vandens tiekimo ir nuote-
kų, paviršinių nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros apsaugos zonos 
(III skyrius, dešimtasis skirsnis). 
Žemės sklypo pagrindinė naudo-
jimo paskirtis – kita; naudojimo 
būdas – visuomeninės paskirties 
teritorijos.

Butą/patalpą-butą Nr. 
1, unikalus Nr. 3493-9004-
3012:0002, pažymėjimas plane 
1A1p, paskirtis – gyvenamoji 
(butų), aukštas 1, bendras plo-
tas 37,96 kv. m, statybos metai 
– 1939; ½ pastato-ūkinio pas-
tato, unikalus Nr. 3493-9004-
3020, pažymėjimas plane 2I1ž, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos plytų, aukštų skaičius 
– 1, užstatytas plotas – 13,09 
kv. m, statybos metai – 1939; 
¼ kitų inžinerinių statinių-kie-
mo statini, unikalus Nr. 4400-
0998-9697, pažymėjimas plane 
k, aprašymas šulinys, statybos 
metai – 1939, Anykščių r. sav., 
Troškūnų sen., Petkūnų k. 15, 
15-1.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 340 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 34 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2021-01-05, 00.00 val., 
pabaiga 2021-01-07, 23.59 val. 
Aukciono laikas nuo 2021-01-
12, 09.00 val. iki 2021-01-15, 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2020-12-07. Turto naudojimo 
sąlyga: pastatas įrašytas į Kul-
tūros vertybių registrą, unikalus 
objekto kodas – 41600 taip pat 
patenka į nekilnojamosios kultū-
ros vertybės – Petkūnų palivar-
ko sodybos fragmentų (unikalus 
kodas – 62) teritoriją. Kultūros 
paveldo objektų naudojimas 
ir tvarkymas bei kitų statinių, 
esančių jo teritorijoje statybos 
(remonto, rekonstrukcijos) dar-
bai reglamentuojami Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo kul-
tūros paveldo apsaugos įstatymu 
bei kitais teisės aktais.  

Butą/patalpą-butą, unikalus 
Nr. 3493-9004-3012:0003, pa-
skirtis – gyvenamoji (butų), 
pažymėjimas plane 3493-9004-

3012, 1A1p, kambarių skaičius 
1, sienos – plytų, bendras plo-
tas 37,89 kv. m, gyvenamasis 
plotas 17,93 kv. m, statybos 
metai 1939; ½ pastato-ūkinio 
pastato, unikalus Nr. 3493-
9004-3031, paskirtis – pagal-
binio ūkio, pažymėjimas plane 
3I1ž, sienos – medis su karka-
su, užstatytas plotas 13,09 kv. 
m, statybos metai 1939; ¼ kitų 
inžinerinių statinių-kiemo sta-
tinių, unikalus Nr. 4400-0998-
9697, paskirtis – kiti inžine-
riniai statiniai, pažymėjimas 
plane k, aprašymas – šulinys, 
statybos metai 1939, Anykščių 
r. sav., Troškūnų sen., Petkūnų 
k. 15, 15-3.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 340 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 34 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2021-01-05, 00.00 val., 
pabaiga 2021-01-07, 23.59 val. 
Aukciono laikas nuo 2021-01-
12, 09.00 val. iki 2021-01-15, 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2020-12-07. Turto naudojimo 
sąlyga: pastatas įrašytas į Kul-
tūros vertybių registrą, unikalus 
objekto kodas – 41600 taip pat 
patenka į nekilnojamosios kultū-
ros vertybės – Petkūnų palivar-
ko sodybos fragmentų (unikalus 
kodas – 62) teritoriją. Kultūros 
paveldo objektų naudojimas 
ir tvarkymas bei kitų statinių, 
esančių jo teritorijoje statybos 
(remonto, rekonstrukcijos) dar-
bai reglamentuojami Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo kul-
tūros paveldo apsaugos įstatymu 
bei kitais teisės aktais.  

Butą/patalpą-butą Nr. 
4, unikalus Nr. 3493-9004-
3012:0004, pažymėjimas plane 
1A1p, paskirtis – gyvenamoji 
(butų), aukštas 1, bendras plo-
tas 38,88 kv. m, statybos metai 
– 1939; ½ pastato-ūkinio pas-
tato, unikalus Nr. 3493-9004-
3020, pažymėjimas plane 2I1ž, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos plytų, aukštų skaičius 
– 1, užstatytas plotas – 13,09 
kv. m, statybos metai – 1939; 
¼ kitų inžinerinių statinių-kie-
mo statinių, unikalus Nr. 4400-
0998-9697, pažymėjimas plane 
k, aprašymas šulinys, statybos 
metai – 1939, Anykščių r. sav., 
Troškūnų sen., Petkūnų k. 15, 
15-4.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 350 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 35 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2021-01-05, 00.00 val., 
pabaiga 2021-01-07, 23.59 val. 
Aukciono laikas nuo 2021-01-
12, 09.00 val. iki 2021-01-15, 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2020-12-07. Turto naudojimo 
sąlyga: pastatas įrašytas į Kul-
tūros vertybių registrą, unikalus 
objekto kodas – 41600 taip pat 
patenka į nekilnojamosios kultū-
ros vertybės – Petkūnų palivar-

ko sodybos fragmentų (unikalus 
kodas – 62) teritoriją. Kultūros 
paveldo objektų naudojimas 
ir tvarkymas bei kitų statinių, 
esančių jo teritorijoje statybos 
(remonto, rekonstrukcijos) dar-
bai reglamentuojami Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo kul-
tūros paveldo apsaugos įstatymu 
bei kitais teisės aktais.  

Butą/patalpą-butą, unikalus 
Nr. 4400-5256-0055:3513, pa-
skirtis – gyvenamoji (butų), 
pažymėjimas plane 3488-4000-
1011, 1A1m, kambarių skai-
čius 2, sienos – rąstų, bendras 
plotas 29,71 kv. m, gyvenama-
sis plotas 22,85 kv. m, statybos 
metai 1884, Anykščių r. sav., 
Troškūnai, J. Basanavičiaus g. 
10-1.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 240 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 24 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2021-01-05, 00.00 val., 
pabaiga 2021-01-07, 23.59 val. 
Aukciono laikas nuo 2021-01-
12, 09.00 val. iki 2021-01-15, 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2020-12-07. 

Pastatą-Jakšiškio dvaro so-
dybos fragmentą arklides, 
unikalus Nr. 4400-5223-8290, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, pa-
žymėjimas plane 1I1/p, fiziškai 
pažeistas, sienos – akmuo, tū-
ris 2094 kub. m, statybos metai 
1900, Anykščių r. sav., Kavars-
ko sen., Jakšiškio k. 8A.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 630 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo in-
tervalas – 50 Eur. Aukciono da-
lyvio registravimo mokesčio dy-
dis – 60 Eur. Aukciono dalyvio 
garantinio įnašo dydis – 63 Eur. 
Dalyvių registracijos pradžia – 
2021-01-05, 00.00 val., pabaiga 
2021-01-07, 23.59 val. Aukcio-
no laikas nuo 2021-01-12, 09.00 
val. iki 2021-01-15, 13.59 val. 
Turto apžiūros laikas 2020-12-
07. Turto naudojimo sąlyga: 
nekilnojamasis daiktas yra ne-
kilnojamųjų kultūros vertybių 
teritorijoje (jų apsaugos zonoje). 
Kultūros paveldo objektų nau-
dojimas ir tvarkymas bei kitų 
statinių, esančių jo teritorijoje 
statybos (remonto, rekonstruk-
cijos) darbai reglamentuojami 
Lietuvos Respublikos nekilnoja-
mojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymu bei kitais teisės aktais.  

Butą/patalpą-butą Nr. 
4, unikalus Nr. 3494-0078-
3013:0004, pažymėjimas pla-
ne 3494-0078-3013, 1A1p, pa-
skirtis – gyvenamoji (butų), 
aukštas 1, bendras plotas 
192,78 kv. m, statybos metai – 
1940, Anykščių r. sav., Troškū-
nų sen., Smėlynės k., Kreivoji 
g. 3-4; 0,1542 ha ploto žemės 
sklypas, esantis 0,8642 ha plo-
to žemės sklype nuomojamas, 
unikalus Nr. 4400-5005-4781, 
kadastrinis Nr. 3410/0001:739 
Aukštakalnio k. v., Anykščių 
r. sav. Anykščių r. sav., Troš-
kūnų sen., Smėlynės k., Krei-
voji g. 3.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 1705 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 1600 Eur; žemės sklypo 
parengimo išlaidos – 105 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 170 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2021-01-05, 00.00 val., 
pabaiga 2021-01-07, 23.59 val. 
Aukciono laikas nuo 2021-01-
12, 09.00 val. iki 2021-01-15, 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2020-12-07. Specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos: kelių apsau-
gos zonos (III skyrius, antrasis 
skirsnis); paviršinių vandens tel-
kinių pakrantės apsaugos juostos 
(VI skyrius, aštuntasis skirsnis); 
elektros tinklų apsaugos zonos 
(III skyrius, ketvirtasis skirs-
nis); kultūros paveldo objektų ir 
vietovių teritorijos, jų apsaugos 
zonos (V skyrius, pirmasis skirs-
nis); paviršinių vandens telkinių 
apsaugos zonos (VI skyrius, sep-
tintasis skirsnis). Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis 
– konservacinė; naudojimo bū-
das – kultūros paveldo objektų 
žemės sklypai. Servitutas – teisė 
ribotai naudotis sklypo dalimi 
kitais tikslais (visuomenės porei-
kiams, tarnaujantis). Turto nau-
dojimo sąlyga: pastatas įrašytas 
į Kultūros vertybių registrą, 
unikalus objekto kodas – 37638 
taip pat patenka į nekilnojamo-
sios kultūros vertybės – Troš-
kūnų dvaro sodybos (unikalus 
kodas – 70) teritoriją. Kultūros 
paveldo objektų naudojimas 
ir tvarkymas bei kitų statinių, 
esančių jo teritorijoje statybos 
(remonto, rekonstrukcijos) dar-
bai reglamentuojami Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo kul-
tūros paveldo apsaugos įstatymu 
bei kitais teisės aktais. Žemės 
sklypo dalis išnuomojama 4 (ke-
tveriems) metams. Išnuomojamo 
žemės sklypo dalies vertė, ap-
skaičiuota Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1999 m. vasario 24 
d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės 
įvertinimo tvarkos“ nustatyta 
tvarka,  – 189 Eur. Nustatyta 
vertė galioja iki kalendorinių 
metų gruodžio 31 dienos.

Butą-patalpą-butą Nr. 1, uni-
kalus Nr. 3494-0124-0014:0001, 
bendras plotas 43,05 kv. m, 
pažymėjimas plane 3494-0124-
0014, 1A1m, paskirtis – gy-
venamoji (butų), aukštas 1, 
statybos metai – 1940; pasta-
tas-malkinė, unikalus Nr. 3494-
0124-0031, pažymėjimas plane 
3I1ž, paskirtis – pagalbinio 
ūkio, sienos medis su karkasu, 
aukštų skaičius – 1, užstatytas 
plotas – 12,00 kv. m, statybos 
metai – 1954; 1/10 kitų inžine-
rinių statinių-kiemo statinių, 
unikalus Nr. 3494-0124-0064, 
aprašymas – šulinys, paskirtis 
– kiti inžineriniai statiniai, sta-
tybos metai – 1954, Anykščių r. 
sav., Kavarsko sen., Svirnų I k. 
6, 6-1; 0,0522 ha ploto žemės 
sklypas, esantis 0,1566 ha plo-
to žemės sklype nuomojamas, 
unikalus Nr. 4400-0443-4326, 
kadastrinis Nr. 3472/0001:298 

Svirnų k. v., Anykščių r. sav., 
Kavarsko sen., Svirnų I k. 6.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 1469 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 1300 Eur; žemės sklypo 
parengimo išlaidos – 169 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 146 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2021-01-05, 00.00 val., 
pabaiga 2021-01-07, 23.59 val. 
Aukciono laikas nuo 2021-01-
12, 09.00 val. iki 2021-01-15, 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2020-12-07. Specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos: kelių apsau-
gos zonos (III skyrius, antrasis 
skirsnis); elektros tinklų apsau-
gos zonos (III skyrius, ketvir-
tasis skirsnis); kultūros paveldo 
objektų ir vietovių teritorijos, jų 
apsaugos zonos (V skyrius, pir-
masis skirsnis). Kelio servitutas 
– teisė važiuoti transporto prie-
monėms, naudotis pėsčiųjų taku, 
varyti galvijus (tarnaujantis). 
Turto naudojimo sąlyga: nekil-
nojamasis daiktas yra nekilnoja-
mųjų kultūros vertybių teritori-
joje (jų apsaugos zonoje).

Žemės sklypo dalis išnuomo-
jama 7 (septyneriems) metams. 
Išnuomojamo žemės sklypo 
dalies vertė, apskaičiuota Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 
1999 m. vasario 24 d. nutarimo 
Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo 
tvarkos“ nustatyta tvarka,  – 407 
Eur. Nustatyta vertė galioja iki 
kalendorinių metų gruodžio 31 
dienos.

Pastatą-ūkinį pastatą, unika-
lus Nr. 3494-0135-5016, pažy-
mėjimas plane 1I1p, paskirtis – 
kita (ūkio), sienos plytų, stogo 
danga – asbestcementis, aukštų 
skaičius – 1, bendras plotas – 
224,45 kv. m, statybos metai – 
1939, Kreivoji g. 3B, Smėlynės 
k., Troškūnų sen., Anykščių 
r. sav.; 0,0604 ha ploto žemės 
sklypas, esantis 0,8642 ha plo-
to žemės sklype nuomojamas, 
unikalus Nr. 4400-5005-4781, 
kadastrinis Nr. 3410/0001:739 
Aukštakalnio k. v., Kreivoji g. 
3, Smėlynės k., Troškūnų sen., 
Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 441 Eur, iš jų: 
turto pradinė pardavimo kaina – 
400 Eur; žemės sklypo parengi-
mo išlaidos – 41 Eur. Mažiausias 
kainos didinimo intervalas – 50 
Eur. Aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 44 Eur. Dalyvių re-
gistracijos pradžia – 2021-01-05, 
00.00 val., pabaiga 2021-01-07, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2021-01-12, 09.00 val. iki 2021-
01-15, 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2020-12-07. Specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos: ke-
lių apsaugos zonos (III skyrius, 
antrasis skirsnis); elektros tin-
klų apsaugos zonos (III skyrius, 
ketvirtasis skirsnis); kultūros 
paveldo objektų ir vietovių te-
ritorijos, jų apsaugos zonos (V 
skyrius, pirmasis skirsnis); pa-

(Atkelta iš 11 psl.)

(Nukelta į 14 psl.)
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viršinių vandens telkinių pakran-
tės apsaugos juostos (VI skyrius, 
aštuntasis skirsnis); paviršinių 
vandens telkinių apsaugos zonos 
(VI skyrius, septintasis skirsnis). 
Servitutas – teisė ribotai naudo-
tis sklypo dalimi kitais tikslais 
(visuomenės poreikiams, tarnau-
jantis). Turto naudojimo sąlyga: 
pastatas įrašytas į Kultūros ver-
tybių registrą, unikalus objekto 
kodas – 37638 taip pat patenka 
į nekilnojamosios kultūros ver-
tybės – Troškūnų dvaro sodybos 
(unikalus kodas – 70) teritoriją. 
Kultūros paveldo objektų nau-
dojimas ir tvarkymas bei kitų 
statinių, esančių jo teritorijoje 
statybos (remonto, rekonstruk-
cijos) darbai reglamentuojami 
Lietuvos Respublikos nekilnoja-
mojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymu bei kitais teisės aktais. 
Žemės sklypo dalis išnuomojama 
6 (šešeriems) metams. Išnuomo-
jamo žemės sklypo dalies vertė, 
apskaičiuota Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės 1999 m. vasario 
24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl že-
mės įvertinimo tvarkos“ nusta-
tyta tvarka,  – 74 Eur. Nustatyta 
vertė galioja iki kalendorinių 
metų gruodžio 31 dienos.

Butą patalpą-butą Nr. 1, uni-
kalus Nr. 3496-7006-3015:0001, 
paskirtis – gyvenamoji (butų), 
pažymėjimas plane 3496-7006-
3015, 1A2p, kambarių skaičius 
2, aukštas 1, sienos – plytos, 
bendras plotas 38,17 kv. m, gy-
venamasis plotas 25,84 kv. m, 
statybos metai 1967; ½ pasta-
to-ūkinio pastato, unikalus Nr. 
3496-7006-3080, paskirtis – 
pagalbinio ūkio, pažymėjimas 
plane 8I1p, sienos – plytos, už-
statytas plotas 15 kv. m, staty-
bos metai 1967; ½ kitų inžine-
rinių statinių-kiemo statinių, 
unikalus Nr. 4400-1011-0773, 
aprašymas – kanalizacijos šu-
linys, naudojimo paskirtis – 
kiti inžineriniai statiniai (kie-
mo įrenginiai), pažymėjimas 
plane r1, statybos metai 1967, 
Anykščių r. sav., Troškūnų 

sen., Rukiškio k., Rukiškio g. 
25, 25-1.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 1100 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 110 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2021-01-05, 00.00 val., 
pabaiga 2021-01-07, 23.59 val. 
Aukciono laikas nuo 2021-01-
12, 09.00 val. iki 2021-01-15, 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2020-12-07. 

Butą/patalpą-butą Nr. 2, uni-
kalus Nr. 3496-7006-3015:0002, 
paskirtis – gyvenamoji (butų), 
pažymėjimas plane 3496-7006-
3015, 1A2p, kambarių skaičius 
2, aukštas 1, sienos – plytos, 
bendras plotas 38,21 kv. m, gy-
venamasis plotas 25,88 kv. m, 
statybos metai 1967; ½ pasta-
to-ūkinio pastato, unikalus Nr. 
3496-7006-3080, paskirtis – 
pagalbinio ūkio, pažymėjimas 
plane 8I1p, sienos – plytos, už-
statytas plotas 15 kv. m, staty-
bos metai 1967; ½ kitų inžine-
rinių statinių-kiemo statinių, 
unikalus Nr. 4400-1011-0773, 
aprašymas – kanalizacijos šu-
linys, naudojimo paskirtis – 
kiti inžineriniai statiniai (kie-
mo įrenginiai), pažymėjimas 
plane r1, statybos metai 1967, 
Anykščių r. sav., Troškūnų 
sen., Rukiškio k., Rukiškio g. 
25, 25-2.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 1100 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 110 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2021-01-05, 00.00 val., 
pabaiga 2021-01-07, 23.59 val. 
Aukciono laikas nuo 2021-01-
12, 09.00 val. iki 2021-01-15, 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2020-12-07. 

Pastatą-ūkinį pastatą, uni-
kalus Nr. 3494-0138-7015, pa-
žymėjimas plane 1I1p, paskir-

tis – kita (ūkio), sienos plytų, 
stogo danga – keramika, aukš-
tų skaičius – 1, fiziškai pažeis-
tas (likę 64%), bendras plotas 
– 515,35 kv. m, statybos metai 
– 1940, Kreivoji g. 3E, Smėly-
nės k., Troškūnų sen., Anykš-
čių r. sav. 

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 720 Eur. 
Kainos didinimo intervalas – 50 
Eur. Aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 72 Eur. Dalyvių 
registracijos pradžia – 2021-01-
05, 00.00 val., pabaiga 2021-01-
07, 23.59 val.  Aukciono pra-
džia – 2021-01-12, 09.00 val., 
pabaiga 2021-01-15 13.59 val. 
Turto apžiūros laikas 2020-12-
07. Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos: LII – dir-
vožemio apsauga; VI – elektros 
linijų apsaugos zonos; XIX – 
nekilnojamųjų kultūros vertybių 
teritorija ir apsaugos zonos; II 
– kelių apsaugos zonos; XXIX 
– paviršinio vandens telkinių pa-
krantės apsaugos juostos; XXIX 
- paviršinio vandens telkinių 
apsaugos juostos. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis 
– konservacinė; naudojimo bū-
das – kultūros paveldo objektų 
žemės sklypai. Žemės servitutai: 
teisė važiuoti transporto priemo-
nėms, naudotis pėsčiųjų taku, 
varyti galvijus (tarnaujantis), 
paž. simboliu „S1“; teisė statinių 
savininkui naudotis žemės skly-
pu, paž. simboliu „S4“, „S3“, 
„S2“. Turto naudojimo sąlyga: 
pastatas nėra įrašytas į Kultūros 
vertybių registrą, tačiau patenka 
į nekilnojamosios kultūros ver-
tybės – Troškūnų dvaro sodybos 
(unikalus kodas – 70) teritoriją. 
Kultūros paveldo objektų nau-
dojimas ir tvarkymas bei kitų 
statinių, esančių jo teritorijoje 
statybos (remonto, rekonstruk-
cijos) darbai reglamentuojami 
Lietuvos Respublikos nekilnoja-
mojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymu bei kitais teisės aktais. 
Žemės sklypo dalis išnuomojama 
6 (šešeriems) metams. Išnuomo-

jamo žemės sklypo dalies vertė, 
apskaičiuota Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės 1999 m. vasario 
24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl že-
mės įvertinimo tvarkos“ nustaty-
ta tvarka,  – 308 Eur. Nustatyta 
vertė galioja iki kalendorinių 
metų gruodžio 31 dienos.

Pastatą-ūkinį pastatą, uni-
kalus Nr. 3494-0135-4012, 
pažymėjimas plane 1I1p, pa-
skirtis – kita (ūkio), sienos 
plytų mūro, stogo danga – as-
bestcementis, aukštų skaičius 
– 1, bendras plotas – 212,64 
kv. m, statybos metai – 1939, 
Kreivoji g. 3C, Smėlynės k., 
Troškūnų  sen., Anykščių r. 
sav.; 2436/22281 dalis (0,2436 
ha) žemės sklypo nuomojama 
(unikalus Nr. 4400-4074-2854, 
kadastrinis Nr. 3410/0001:708 
Aukštakalnio k. v.), Kreivoji 
g. 3C, Smėlynės k., Troškūnų  
sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 510 Eur. Kai-
nos didinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Auk-
ciono dalyvio garantinio įnašo 
dydis – 51 Eur. Dalyvių regis-
tracijos pradžia – 2021-01-05, 
00.00 val., pabaiga 2021-01-07, 
23.59 val.  Aukciono pradžia – 
2021-01-12, 09.00 val., pabaiga 
2021-01-15, 13.59 val. Turto ap-
žiūros laikas 2021-12-07. Speci-
aliosios žemės ir miško naudo-
jimo sąlygos: LII – dirvožemio 
apsauga; VI – elektros linijų 
apsaugos zonos; XIX – nekil-
nojamųjų kultūros vertybių teri-
torija ir apsaugos zonos; XXIX 
- paviršinio vandens telkinių 
apsaugos juostos. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis 
– konservacinė; naudojimo bū-
das – kultūros paveldo objektų 
žemės sklypai. Kelio servitu-
tas – teisė važiuoti transporto 
priemonėmis, naudotis pėsčiųjų 
taku (tarnaujantis), paž. simbo-
liu „S“. Turto naudojimo sąlyga: 
pastatas įrašytas į Kultūros ver-
tybių registrą, unikalus objekto 
kodas – 37638 taip pat patenka 
į nekilnojamosios kultūros ver-

tybės – Troškūnų dvaro sodybos 
(unikalus kodas – 70) teritoriją. 
Kultūros paveldo objektų nau-
dojimas ir tvarkymas bei kitų 
statinių, esančių jo teritorijoje 
statybos (remonto, rekonstruk-
cijos) darbai reglamentuojami 
Lietuvos Respublikos nekilnoja-
mojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymu bei kitais teisės aktais. 
Žemės sklypas išnuomojamas 6 
(šešeriems) metams. Išnuomo-
jamo žemės sklypo vertė, ap-
skaičiuota Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1999 m. vasario 24 
d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės 
įvertinimo tvarkos“ nustatyta 
tvarka,  – 212 Eur. Nustatyta 
vertė galioja iki kalendorinių 
metų gruodžio 31 dienos.

Kitos aukciono sąlygos: visą 
nupirkto turto kainą aukciono 
laimėtojas turi sumokėti ne vė-
liau kaip per 10 dienų po nekil-
nojamojo turto pirkimo – par-
davimo sutarties pasirašymo. 
Aukciono laimėtojo sumokėtas 
garantinis įnašas įskaitomas kaip 
dalinė įmoka už įsigytą turtą.

Aukciono dalyvio registravi-
mo mokestis ir garantinis įnašas 
turi būti sumokėti iki dokumentų 
pateikimo registruotis. Aukciono 
dalyvio registravimo mokestis, 
garantinis įnašas ir nekilnojamo-
jo turto kaina mokama į Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. 
LT167182100000130648, AB 
Šiaulių bankas, banko kodas 
71816 (būtina nurodyti mokėto-
jo kodą).

Viešųjų pirkimų ir turto sky-
riaus vyriausioji specialistė Al-
vyta Vitkienė (tel. (8 381) 58 
047, mob. tel. 8 610 13 791, el. 
p. alvyta.vitkiene@anyksciai.lt) 
teikia informaciją apie objektus, 
sutarčių projektus bei iš anksto 
derina nekilnojamojo turto ap-
žiūros laiką. Viešo aukciono 
sąlygos paskelbtos Anykščių 
rajono savivaldybės tinklapyje 
www.anyksciai.lt.

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracija

Užsak. nr. 1043

(Atkelta iš 13 psl.)

Iškalame raides. 
Liejame pamatus. 

Gaminame paminklus.
Tel. (8-648) 81663.

NEKILNOJAMOJO TURTO 
AGENTŪRA ,,21 Amžius“ – MES 
ŽINOME, KAIP SĖKMINGAI PAR-
DUOTI JŪSŲ NEKILNOJAMĄJĮ 
TURTĄ! PERKAME, TARPININ-
KAUJAME PARDUODANT BUTUS, 
NAMUS, SODYBAS, ŽEMĘ, MIŠ-
KĄ . Esame sertifikuoti NT brokeriai 
– garantuojame sklandų pardavimo 
procesą. NEMOKAMAI - vertinimas, 
konsultacijos telefonu. Galime paruošti 
visus dokumentus notarui. 

Tel. (8-643) 23889.

Išnuomojamos biuro, 
sandėliavimo, garažų ir 

gamybinės patalpos, 
esančios adresu 

Gegužės g. 14, Anykščiai. 
Skambinti tel.: (8-655) 99591, 

el. paštu uab.orinata@gmail.com

Buitinės technikos 
remontas

nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
garantija iki 2 m., pensininkams 
- nuolaidos. vyksta į rajonus. 

tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Montuoja gipso plokštes, dažo, 
glaisto, tinkuoja, klijuoja plyteles, 
kala dailylentes, kloja laminatą. 

tel. (8-691) 57570.

vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus. garantija, 
aptarnavimas.

www.Melkerlita.lt, Linas (8-616) 
08020, rolandas (8-686) 83265.

Dengia stogus, kala dailylentes, 
lydo bituminę dangą. Skardinimo 
darbai. kiti statybos darbai.

tel. (8-692) 13558.

Žemės kasimo darbai mini (3 t) 
ekskavatoriumi, valymo nuotekų 
įrenginių montavimas. 

tel. (8-684) 29023.

Atveža įvairaus žvyro, komposti-
nės žemės po 2,5 tonos. Skaldytos 
malkos, supjaustytos atraižos, turi 
sausų.

tel. (8-621) 30354.

valo kaminus, montuoja kaminų 
įdėklus, įvairūs skardinimo darbai. 

tel. (8-601) 14132.

kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. pristatomi kaminai.

tel. (8-656) 24531. 

karpo, formuoja gyvatvores, 
dekoratyvinius augalus. pjauna 
pavojingus medžius, smulkina 
šakas. 

tel. (8-644) 41260.

pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko aplin-
ką, mišką, pakrantes, šalina me-
džius iš vandens telkinių.

tel. (8-617) 00616.

Automobiliams virina slenksčius, 
duslintuvus, dugnus. Senjorams 
nuolaida. ruošia dažymui.

tel. (8-699) 65148.
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parduoda

Vyr. redaktorė

Brangiai perkame 
miškus 

visoje Lietuvoje!
Tel. (8-656) 65053.

miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arbolina“

Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, 
 (8-699) 34217.

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. pasiima. 

tel. (8-611) 77722.

uAB „torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

tel. (8-651) 39039.

Automobiliai

utilizuoja automobilius. Superka 
važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius. išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. išrašo sunaiki-
nimo pažymėjimus. 

tel. (8-609) 31414.

Įmonė - automobilius. gali būti 
nevažiuojantys, nurašyti, be tA. 
išrašo pardavimo dokumentus.

tel. (8-607) 67679.

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, traktorius, sunkveži-
mius. išrašo utilizacijos pažymas.

tel. (8-629) 10247.

Kita

Siloso tranšėjų plokštes.
tel.: (8-652) 43258, (8-655) 62176.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
AtSiSkAitOMe iŠ kArtO. 

tel.: 8 61841283

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
tel. (8-608) 13977.

UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, MIŠRŪNUS 
BULIUKUS IR TELYČAITES NUO 

4 MĖN. IKI 1 METŲ, KARVES, 
GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.
Sveria. Greitai pasiima.
Tel.: (8-686) 84695.

Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
Konsultacija, garantija.

uAB „vilpra“ salonas
j. Biliūno g. 18, Anykščiai.

tel.: (8-610) 39151, (8-381) 5-43-74.

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir 

išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ 
VALYMO ĮRENGINIAI

(Buiteka, Feliksnavis, Traide-
nis, Švaistė, August ir kt.)

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR 
SAVAITGALIAIS
Tel. (8-686) 80106.

Nekilnojamasis turtas

1 kambarį bendrabutyje (21 kv. 
m) miesto centre. tvarkingas, su 
baldais, iii aukštas.

tel. (8-610) 34616.

Automobiliai

geros būklės tOYOtA 
COrOLLA, 2002 m. Dyzelinas, 
mechaninė, 2 l, tA iki 2021-09-05.

tel. (8-687) 39709.

Kuras

Beržines ir kitų lapuočių malkas. 
turi sausesnių. veža kaladėmis, 
skaldytas iki 9 erdm., miškovežiu 
30 erdm.

tel. (8-604) 12810.

nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

tel. (8-630) 57490.

Akcijos įvairių rūšių malkoms 3 
m rąsteliais. veža 15-30 erdm. 

tel. (8-684) 81890.

Malkas kaladėmis ir rąsteliais. 
Atveža (po 10 erd.).

tel. (8-608) 51317.

Beržo - ąžuolo pjuvenų brike-
tus nuo 109 eur. Sertifikuotas 
A1 klasės granules nuo 155 eur. 
pristato. 

tel. (8-637) 22227.

Ąžuolines medienos atraižas. 
Atveža. 

tel. (8-609) 91007.

Malkas.
tel. (8-675) 11296.

Malkas.
tel. (8-678) 42646.

egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
pvM. greitai pasiima. 

tel.: (8-689) 15792,(8-651) 58506. 

Įvairias malkas! rąsteliais po 3 
m ilgio. Skaldytas įvairaus stam-
bumo, ilgio, pagal kliento porei-
kius. greitas pristatymas.

tel. (8-656) 01913.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. kaladėlėm ir 
rąstais.

tel. (8-600) 22488.

Durpių briketus, pjuvenų brike-
tus, anglis didmaišiuose. Sveria 
kliento kieme. pristato. 

tel. (8-683) 08828.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (ber-
žiniai), medžio granules, anglį. 
pristato į namus.

tel.: (8-655) 48555, 
(8-45) 51-03-46.

Kita

paskerstas ir svilintas įvairaus 
svorio kiaules. kaina sutartinė. 
Anykščių rajonas. 

tel. (8-611) 43763.
  
Amonio salietrą, azofoską, sulfa-

tą. pristato, išrašo sąskaitas. 
tel. (8-605) 49513.

jei norite ką nors 
padovanoti, toks skelbimas 

„Anykštoje“ jums 
nieko nekainuos. 

Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, 

Anykščiai. 
Tel. (8-686) 33036.

El.p. reklama@anyksta.lt
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė Kęstutis pABIjutAS,

rašė Antonas FEljETOnAS

mėnulis
Lapkričio 14 d. - delčia,
lapkričio 15 - 16 d. - jaunatis.

Albertas, Leopoldas, Vaidilas, 
Žadvydė.

Gotfridas, Ramantas, Saulenė, 
Emilis, Judita.

šiandien

lapkričio 15 d.

vardadieniai

oras

+3

+6

lapkričio 16 d.
Edmundas, Gertrūda, Margarita, 
Vaišvydas, Gerdvilė.

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  
(Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt, Lietuvos pašto skyriuose, 

„PayPost“ kioskuose. 
Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba (8-686) 33036.

Jei norite pasikviesti mobilųjį laiškanešį, 
skambinkite tel. (8-700) 55400.

Mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, apsilankę paštų skyriuose 
arba elektroniniu būdu, skambinkite į ,,Anykštos“ redakciją - (8-686) 33036. Kartu spręsime šią problemą. 

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 80 (96)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 67,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 45,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 64,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 52,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 40,00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos 
savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 3,00 6,00 9,00 12,00

Pagrindinis prenumeratos prizas 
benzopjūklas 

„Husqvarna 135“
Šio prizo steigėjas - Gintauto Gotovskio firma 

(Šaltupio g. 19, Anykščiai). 
Skaitytojų laukia ir kiti G.Gotovskio firmos įsteigti prizai – „Gardena“ 

sekatorius, sportinis krepšys, trys kepuraitės.
„Anykštos“ prenumeratoriai gaus ir penkis UAB „Boresa“ parduotuvės 

„Viskas žvejui“ (Vilniaus g. 20, Anykščiai) 20 eurų čekius, penkis 10 
eurų „Arbatos magijos“ (kioskas A.Baranausko aikštėje) čekius, penkis 
20 eurų parduotuvės „Madinga spinta“ (J.Biliūno g. 1, Anykščiai) če-
kius, du 15 eurų vertės siūlų parduotuvės „9 Gijos“ (A.Baranausko a. 
14, Anykščiai) čekius, du kvietimus dviem asmenims į Anykščių menų 
inkubatoriaus (J.Biliūno g. 53) pramogą „Virtuali realybė” bei 10 kvie-
timų į baseiną „Bangenis“ dviem asmenims, keturias knygas iš UAB 
„Sinchronizacija“ (A. Baranausko a. 4), tris 20 eurų parduotuvės „Dova-
na“ (J.Biliūno g. 4) čekius.

Skelbiama prenumerata 2021-iesiems metams!

„Anykšta“ - 
laiko patikrintas draugas!

Prenumeratos kvitų kopijas prašome siųsti paštu arba atnešti į 
„Anykštos“ redakciją (Vilniaus g.29, LT29145, Anykščiai).

Užsisakiusieji visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam nei 
pusės metų laikotarpiui dalyvaus loterijoje.

Pora vaikinų kalbina dvi mer-
ginas:

- Labas vakaras, panelės, gal 
galima su jumis susipažinti?

- Mes su tokiais išsigimėliais 
nebendraujame!

- Hmm... Panelės, o gal norėtu-
mėte sūrio?

- Ne!
- O gal vis dėlto norėtumėte? 

Bent gabalėlį skanaus sūrio pa-
ragauti?

- Nenorėtumėme!
- Keista... Tokios žiurkės, o sū-

rio nenori...

***
Gydytojas įtikinėja pacientą:
- Galite būti visiškai ramus. Su 

jūsų širdimi gyvensite iki septy-
niasdešimties metų.

- Bet man ir yra septyniasde-
šimt.

- Na, štai, matote! O ką aš sa-
kiau?

***
- Šiandien tokį košmarą ma-

čiau...
- Kur?
- Veidrodyje.

Amiliutė geidžia darytis koronos testą atsisakiusiųjų 
pasitikrinti Anykščių savivaldybės darbuotojų vietoje

Trečdalis jų nesutiko -
Daug laisvų juk testų liko! 
iš biudžeto apmokėti 
Stalčiuos pasiliks dulkėti.

Valdininkai skausmo bijo -
Te geriau korona ryja!
Kraujo lašo dėl Tėvynės
neaukos lig išeitinės. 

O korona miestą riečia -
Greit pasieks ir Ažupiečius. 
nuo Pušyno, Alantos -
Tyliai miestą okupuos. 

neramu Žvejų gatvelėj:
Žingsniai baimę baisią kelia. 
Sargis, naktį sukiauksėjęs,
nemigą aplink pasėja. 

Marcė, jonas, Petras, Zosė -
Mirt visi jau pasiruošę.
Telefono tik skambutis
leidžia dar žmogum pabūti. 


