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Traupyje - paminklas 
partizanams

Birželio 12 dieną, šeštadienį, Traupio kapinėse buvo pašventinta granitinė atminimo lentelė Traupio partizanams Simo-
nui Dailidėnui -Vėtyklei bei Jonui Bernatoniui-Melagiui. 

Renginyje dalyvavo J. Bernatonio-Melagio giminaitė, paminklo sumanytoja ir fundatorė Veronika Meilūnienė

Į paminklo atidengimą Traupyje susirinko nemažas būrelis traupiečių, tremtinių, tarp kurių buvo ir Gerimantas Kaklaus-
kas (su vėliava), Jonas Kadžionis-Bėda (su skrybėle rankoje).    

Specialistei 
kelionę į Paryžių 
organizuos 
specialistai

Audronės 
Pajarskienės 
istorija pasiekė 
teismą

Per Antanines 
atidaryta 
muziejaus 
fondų saugykla 
ir parodų salė

Iš žmonių atimta galimybė paremti 
bažnyčią

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Petras BANIULIS, Anykš-
čių parapijos klebonas:

„ ...Parapija praras apie 
2000 Eurų...

Pasveikinkite per „Anykštą“ 
vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 50 eurų.

Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje, tel. (8-686) 33036.
 El.p. reklama@anyksta.lt

Jūsų sveikinimas gali būti matomas ir anyksta.lt skaitytojams.

Pranešimas. Birželio 16 
dieną, ketvirtadienį, Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevi-
čius vyks į Vilnių. Seime meras 
dalyvaus Lietuvos Respublikos 
Prezidento Gitano Nausėdos  
metinio pranešimo pristatyme.

Vestuvės. Birželio 23 dieną 
Anykščių rajono savivaldybės 
Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriuje Anykščių 
socialinės gerovės centro įkū-
rėjas, buvęs Anykščių rajono 
mero Kęstučio Tubio patarėjas 
Donaldas Vaičiūnas sumainys 
žiedus su savo išrinktąja Indre 
Rukšaite. Santuokos datą viešai 
skelbia Anykščių rajono savi-
valdybė. D.Vaičiūnui tai bus 
jau antroji santuoka.

Optimizacija. Už beveik 46 
tūkst. Eur bus optimizuojami 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijai pavaldžių įstai-
gų viešųjų pirkimų procesai. 
Paslaugą teiks UAB „Mano 
konkursas“ iš Vilniaus.

Grįžo. Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos Ben-
drojo ir ūkio skyriaus vyriau-
siuoju specialistu pradėjo dirbti 
buvęs policijos pareigūnas Au-
relijus Radzevičius. Pastaruosius 
dešimt metų jis dirbo Vilniuje, 
Lietuvos policijos departamen-
te, o anksčiau A.Radzevičius 
buvo Anykščių policijos komi-
sariato pareigūnas.

Prenumerata. Tęsiame 
,,Anykštos“ prenumeratą 2022-
ųjų II pusmečiui!
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temidės svarstyklės

Sirenos. Lietuva įsigis 197 
stacionarias akustines perspėji-
mo sirenas, pirmadienį pranešė 
Priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamentas (PAGD).
Sirenos bus įrengtos Astravo ato-
minės elektrinės galimo poveikio 
zonoje. Į ją patenka Anykščių, 
Ignalinos, Jonavos, Kaišiadorių, 
Molėtų, Šalčininkų, Širvintų, 
Švenčionių, Trakų, Ukmergės 
Utenos, Varėnos, Vilniaus, Visa-
gino, Zarasų rajonų savivaldybės, 
Vilniaus miestas ir Elektrėnai. 
Taip pat planuojama įsigyti ir šių 
sirenų valdymo įrangą. Ši įranga 
bus perkama Norvegijos finan-
sinio mechanizmo 2014–2021 
metų programos „Aplinkosauga, 
energetika, klimato kaita“ lėšo-
mis.

Brango. Gegužės mėnesį Lie-
tuvoje vidutinė elektros kaina 
buvo 41 proc. didesnė nei balandį 
ir siekė 164,7 euro už megava-
tvalandę (MWh). Kainos kitose 
Baltijos šalyse augo 50 proc.: 
Latvijoje iki 164,2 euro, Estijoje 
– iki 151,4 euro. Kainų augimą 
Baltijos šalyse gegužę lėmė ne-
palankūs orai, 30 proc. mažesni 
energijos srautai iš Suomijos bei 
tik 9 proc. padidėję srautai iš Šve-
dijos SE4 prekybos zonos. Vidu-
tinė mėnesio „Nord Pool“ biržos 
sistemos kaina gegužę mažėjo 15 
proc. iki 113,6 euro.

Prašymas. Seimui uždraudus 
gyventojams iki 1,2 proc. jų su-
mokėto pajamų mokesčio (GPM) 
skirti biudžetinėms įstaigoms, 
grupė Seimo narių prašo prezi-
dento Gitano Nausėdos vetuoti 
tokias Labdaros ir paramos įsta-
tymo pataisas. Praėjusią savaitę 
Seimas leido nuo 2025 metų remti 
tik nevyriausybines organizacijas. 
Kreipimąsi šalies vadovui pasirašę 
demokratų frakcijos „Vardan Lie-
tuvos“ nariai sako, kad priimtos 
pataisos ydingas. Tuo metu Sei-
mo Biudžeto ir finansų komiteto 
pirmininkas konservatorius My-
kolas Majauskas sako, kad para-
mą leidus skirti tik nevyriausybi-
nėms organizacijoms, biudžetinės 
įstaigos nenukentėtų, nes dalis jų, 
pavyzdžiui, mokyklos, darželiai, 
paskatintų tėvų bendruomenes 
steigti labdaros fondus ir juose 
kaupti paramą.

Nepriklausomybė. Prezidentas 
Gitanas Nausėda teigia, kad ener-
getinė nepriklausomybė nuo Ru-
sijos turi tapti strateginiu Europos 
Sąjungos (ES) tikslu, o spartesnė 
sinchronizacija su žemyninės Eu-
ropos tinklais padidintų visos ES 
saugumą. Prezidentas susitikime 
pabrėžė, kad didinant ES nepri-
klausomybę nuo Rusijos energijos 
importo svarbu šalinti infrastruk-
tūros trūkumą, pasirūpinti dujų 
atsargomis, investuoti į atsinauji-
nančius energijos šaltinius.

-BNS

Grasinimas. Birželio 10 
dieną  apie 08.50 val.Svėdasų 
seniūnijos Grikiapelių kaime  į 
vyro (g. 1953 m.) kiemą visurei-
giu atvyko gretimos sodybos 
savininkas (g. 1957 m.), kuris, 

pasiėmęs medžioklinį šautuvą, 
grasino, kad susidoros, reikala-
vo pinigų. Paimti teisėtai turėti 
ginklai ir šaudmenys. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Vairuotojas. Birželio 11 die-
ną  apie 14.10 val. kelyje Ka-
varskas-Traupis-Levaniškiai 12 

km vyras (g. 1991 m.) vairavo 
automobilį „Audi A4“ būda-
mas neblaivus, nustatytas 2,81 
prom. neblaivumas. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Medžiai. Praėjusį savaitgalį 
Anykščių rajone ugniagesiai du 
kartus vyko pašalinti nuvirtu-

sių medžių. Birželio 10 dieną, 
penktadienį, medis nuo važiuo-
jamosios kelio dalies pašalintas 
Kavarsko seniūnijos Pienionių 
kaime. Birželio 11 dieną, šešta-
dienį, medis nuo kelio pašalin-
tas Anykščių seniūnijos Šeimy-
niškėlių kaime, Elmos g..

Specialistei kelionę į Paryžių organizuos specialistai

Audronės Pajarskienės istorija pasiekė teismą Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio 
rūmai priėmė dalį buvusios Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos sky-
riaus vedėjos Audronės Pajarskienės ieškinio. 

A. Pajarskienė į teismą kreipėsi dėl mobingo buvusioje 
darbovietėje, dėl Anykščių mero Sigučio Obelevičiaus ne-
veikimo ir dėl žalos atlyginimo. Ieškinio dalis dėl mobingo 
buvo atmesta, o skundo dalį dėl mero neveikimo ir dėl žalos 
atlyginimo teismas nagrinės. 

Buvusios Kultūros, turiz-
mo ir komunikacijos sky-
riaus vedėjos Audronės 
Pajarskienės ieškinyje 
teismui - trys dalys. Dvi iš 
jų teismas nusprendė na-
grinėti. 

Priminsime, jog A.Pajarskienė 
iš darbo buvo atleista praėjusių 
metų gruodžio 3-iąją šalių susi-
tarimu, o tos pačios dienos va-
karą Anykščių rajono tarybos 
nariams išplatino 15 puslapių 
apimties skundą. Šiame skunde 
ji Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorę Ligitą 
Kuliešaitę kaltino psichologiniu 
spaudimu, mobingu, žeminimu ir 
prašė sudaryti komisiją, kuri ištir-
tų rajono administracijos vadovės 
veiksmus.

Meras S.Obelevičius kelis 
kartus bandė sudaryti komisiją, 
tačiau rajono vadovui sunkiai 

sekėsi rasti darbiniais santykiais 
su administracijos direktore ne-
susijusių asmenų, kurie sutiktų 
tirti A.Pajarskienės istoriją, - 
paskirtieji komisijos pirminin-
kai rasdavo įvairių priežasčių 
atsisakyti šios veiklos.

„A. Pajarskienės skunde prira-
šyta daug netiesos. Ji pasakoja apie 
tai, ko nebuvo, net apie tas situa-
cijas, kurias matė liudininkai. Ne-
matau aš, ką ten reikia tirti“, - apie 
tai, kodėl  nepersistengė inicijuo-
damas A.Pajarskienės skundo tyri-
mą, kalbėjo meras.S.Obelevičius. 

Savivaldybės administra-
cijos Teisės ir personalo sky-

riaus vedėjas Marijus Paužuolis 
„Anykštą“ tikino, kad komisija 
dėl A. Pajarskienės skundo tyri-
mo visgi yra sudaryta.

Savivaldybės administracija 
dabar rengia atsiliepimą į A. 
Pajarskienės ieškinį Regionų 
apygardos administracinio teis-
mo Panevėžio rūmams. 

Anykščių rajono meras S. 
Obelevičius „Anykštai“ sakė, 
kad A.Pajarskienės byla iki 
ateinančių metų kovo mėnesį 
vyksiančių savivaldos rinkimų 
vargu ar baigsis. 

Priminime, jog A.Pajarskienės 
vyras, Anykščių seniūnas Euge-
nijus Pajarskas 2018-ųjų vasarą 
įkliuvo girtas prie vairo. 2019-
ųjų balandžio 1-ąją  jį iš darbo 
atleido kadenciją baigiantis 
administracijos direktorius Au-
dronius Gališanka. Laikotarpiu 
tarp įkliuvimo policijai ir atlei-
dimo iš darbo E.Pajarskas sirgo. 
Teismas pripažino, kad jis iš 
darbo buvo atleistas nepagrįstai. 
Teismas nurodė E.Pajarską grą-
žinti į darbą bei išmokėti jam 8 

tūkst. 432,6 eurų kompensaciją 
už priverstinės pravaikštos lai-
kotarpį nuo 2019 m. balandžio 1 
iki rugsėjo 6 dienos. Taip pat nu-
rodė toliau skaičiuoti kompen-
saciją už priverstinį E.Pajarsko 
nedarbą. Teismo sprendimą 
įgyvendino jau šios kadencijos 
Anykščių rajono valdžia. 

Birželio 14–16 dienomis į Prancūziją keliaus Anykščių ra-
jono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų val-
dymo skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Jucevičienė.  

Šiai kelionei organizuoti Anykščių rajono savivaldybė nu-
pirko paslaugą.

J.Jucevičienė (nuotraukoje 
ji viduryje) lankysis Paryžiaus 
mieste. Į kelionę ji vyksta kaip 
URBACT tinklo Lietuvoje 
„Sveiki miestai“ atstovė.

„Kelionės tikslas – dalyvau-
ti URBACT organizuojamame 
festivalyje „Urbact City festi-
val“ Šių metų „City Fesitval“ 
yra itin ypatingas ne tik dėl to, 
kad tai yra galimybė URBACT 
veiksmų planavimo tinklams ir 
visai URBACT bendruomenei 
susiburti asmeniškai ir pasi-
džiaugti Europos miestų pasie-
kimais, bet ir todėl, kad priim-
tas iššūkis, jog tai būtų pirmasis 
anglies dioksido (ang. carbon-
neutral) neišskiriantis URBACT 
programos lygio renginys! (...) 
450 Europos miestų atstovų iš-
klausys aukščiausio lygio spe-
cialistų nuomonę apie iniciaty-
vas „iš apačios į viršų“ klimato, 
įtraukties ir miestų urbanistinių 
inovacijų srityse.

Festivalio metu taip pat bus 
pristatytas kitas, URBACT IV, 
etapas ir galimybė susitikti su 
naujais projekto partneriais.

Urbact tinklo „Sveiki mies-
tai“, kurio partnerė yra ir 
Anykščių rajono savivaldybė, 
ekspertai festivalyje pristatys 
projekto metu sukurtą „Svei-
kų miestų generatorių“, kuriuo 
netolimoje ateityje bus galima 
susieti urbanistinio projektavi-
mo poveikį žmogaus sveikatai. 
Tai taptų nepakeičiamu įrankiu 
strategams, architektams, pro-
jektuotojams, sveikatos specia-
listams“, - apie kelionės tikslus 
„Anykštą“ informavo Anykščių 
rajono savivaldybė.

Dėl Investicijų ir projektų val-
dymo skyriaus vyriausiosios  spe-
cialistės J. Jucevičienės kelionės į 
Prancūziją Anykščių rajono savi-
valdybė už 1 tūkst.210 Eur pirko 
kelionės organizavimo paslaugą. 
Ši paslauga įsigyta iš Tarptautinių 
kultūros projektų  centro.

„Anykštai“ pasidomėjus, ko-
dėl perkama tokia paslauga, 
Savivaldybė informavo: „Vyks-
tant į projekto „Sveiki miestai“ 
komandiruotes, tinkama išlaidų 
forma yra viešųjų pirkimų būdu 
įsigyti lėktuvo bilietus, viešbu-

čio paslaugas.“
Tai jau nebe pirma Anykščių 

rajono savivaldybės specialistų 
kelionė į užsienį. Per projekto 
įgyvendinimo laikotarpį aplanky-
tas Ispanijos Vic miestas ir Por-
tugalijos Loule miestas, taip pat 
Nyderlandai. Portugalijoje lankėsi 
Architektūros ir urbanistikos sky-

riaus vedėja Daiva Gasiūnienė bei 
J. Jucevičienė. Ispanijoje viešė-
jo specialistė Kristina Kiaušaitė, 
Anykščių mero patarėja Karolina 
Stankevičiūtė, J. Jucevičienė. Ny-
derlanduose lankėsi K. Kiaušaitė, 
K. Stankevičiūtė, J. Jucevičienė, 
D. Gasiūnienė.

-ANYKŠTA

pro memoria          
Vladas KAZLAUSKAS, 1940-2022.

Pašarvotas Anykščių laidojimo biuro didžiojoje salėje, 
Vilniaus g. 27.

Šv. Mišios 2022-06-14 11 val.

Išlydimas 2022-06-14 13 val. į Anykščių naująsias kapines.

Primename: informacija apie laidotuves laikraštyje „Anykšta“ 
ir naujienų portale anyksta.lt publikuojama nemokamai.

Anykščių administracijos specialistės ir politinio pasitikė-
jimo  valstybės tarnautojai turėjo galimybę pamatyti dau-
gelį Europos miestų. Anykščių savivaldybės nuotr.
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komentarai Iš žmonių atimta galimybė paremti bažnyčią
Seimas  šį mėnesį pritarė Labdaros ir paramos įstatymo pataisoms, kuriose įtvirtinta, 

kad 1,2 proc. jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) galės gauti tik nevyriausy-
binis sektorius. Sprendimai, kuriuos priėmė Seimas dėl 1,2 proc. GPM paramos skyrimo, 
atims galimybę remti religines bendruomenes, taip pat savo parapijas. Pataisų iniciatorius 
-Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Andrius Bagdonas.

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kaip jie vertina sprendimą dalį gyventojų pajamų mo-
kesčio  nebeleisto skirti parapijoms.

Sprendimas yra 
blogas

Prima PETRYLIENĖ, 
Anykščių rajono garbės pi-
lietė:

Aš manau, kad Seimo 
sprendimas dalį GPM nebe-
leisti pervesti parapijoms, yra 
blogas. Jeigu yra galimybė, 
galėtų žmonės tą dalį parapi-
joms pervesti. Mums atrodo 

taip, o Seimui atrodo kitaip. 
Mes, pensininkai, parapijoms 
aukojame kitais būdais. Au-
kojame ne tik bažnyčiai, bet 
ir karo krečiamai Ukrainai.

Pajus 
sumažėjusią 
paramą

Raimondas SIMONAVI-
ČIUS, Debeikių ir Svėdasų 
parapijų klebonas:

Nelabai gerai. Aišku, kai-
miškose parapijose palyginti 
nedaug tų dirbančių žmonių, 
todėl jų skiriamas GPM nėra 
žymi parama, tačiau miestuose, 
kur dirbančiųjų yra daugiau, ši 

parama buvo parapijoms nau-
dinga. Negaliu dabar pasakyti 
konkrečių skaičių, kiek iš GPM 
gaudavo Debeikių ar Svėdasų 
parapijos, tačiau tai būdavo keli 
šimtai eurų. Aišku, kad pajusi-
me sumažėjusią finansinę para-
mą, tačiau ką darysi.

Parapija praras 

apie 2000 eurų
Petras BANIULIS, Anykš-

čių parapijos klebonas:
Neteisingas seimūnų sprendi-

mas. Bendruomenė senėja, seni 
žmonės ne visada išgali paau-
koti, o bažnyčią išlaikyti reikia. 
Mūsų parapija dėl tokio Seimo 
sprendimo per metus praras 
apie porą tūkstančių eurų. Ta-
čiau žinau tokių parapijų, kur iš 
GPM surenkama gerokai dides-
nės sumos. Pasvalyje surenka-
ma apie 50 tūkst. Eur. Žinoma, 
išlieka galimybė parapiją remti 
kitais būdais, tačiau tai jau pi-
nigai iš savo sąskaitos. GPM 
yra jau nuskaityti pinigai, todėl 
žmonės  juos lengvesne ranka ir 

kažkam skiria. Išgyvensim, ką 
darysi.

Tai atrodo lyg 
susidorojimas

Sigitas PETRAVIČIUS, 
Anykščių socialinės gerovės 
centro vadovas:

Mano nuomone, iš žmonių 
atimta laisvė pasirinkti. Tai yra 
kiekvieno žmogaus pinigai ir jie 
patys turi spręsti, kam juos skir-
ti. Net nežinau, kas tai valdžiai 
užėjo. Diskutavau šia tema su 
kunigais, tai priėjome prie išva-
dų, kad gal bus kaip sovietiniais 
laikais – stovės prie bažnyčios 
durų ir žiūrės, kas į bažnyčią 
eina, kas ne. Tai jau atrodo lyg 
koks susidorojimas.

-ANYKŠTA

Traupyje - paminklas partizanams

(Atkelta iš 1 psl.)

Atminimą įamžino tremtiniai

Atminimo lentelę minėtiems 
partizanams pašventino Ra-
guvos Švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų parapijos kle-
bonas, Traupio Šv. Onos para-
pijos administratorius kan. Juo-
zas Janulis. 

Susitiko atsitiktinai

Lietuvos politinių kalinių, 
tremtinių sąjungos Anykščių fi-
lialo vadovas, Lietuvos gyven-
tojų genocido rezistencijos tyri-
mų centro vyriausiasis istorikas 
Gintaras Vaičiūnas pasakojo, 
kad atminimo lentelė partiza-
nams Traupyje atsirado dviejų 

žmonių iniciatyva. 
„Gerimantas Kaklauskas vi-

sai atsitiktinai, domėdamasis 
partizanais Taujėnų apylinkė-
se, susitiko Veroniką Meilūnie-
nę, kuri yra dirbusi Užulėnyje 
mokytoja. Jos gimtinė yra prie 
Traupio, Šikšnalaukio kaime.   
Pabendravusi su Gerimantu, 
pasakė, kad ne visi partizanai 
yra įamžinti, kad Traupyje il-
sisi du partizanai, kurie po žū-
ties Raguvos miestelyje buvo 
išniekinti. Vietinių žmonių 
iniciatyva jų kūnai naktį buvo 
pavogti ir palaidoti Traupio 
kapinėse. Palaidojo prie Kazio 
Dailidėno, kuris, kaip supratau, 
yra Simono Dailidėno tėvas. J. 
Bernatonis šeimos neturėjo. 
Veronika įkalbėjo Gerimantą, 
kad būtų atminimas įamžintas, 

„Jonas Bernatonis buvo kaip 
mūsų šeimos narys. Jis – tikras 
mano mamos pusbrolis, jo tėvai 
gyveno Alūkėnų kaimo pamiš-
kėj. Jonas mūsų namuose labai 
dažnai lankydavosi, pas mus 
spintoje kabėjo net jo šventiniai 
rūbai. Ateidavo sekmadienį, 
apsirėdydavo ir į Traupį išeida-
vo. Turėjo labai gražų širmuką, 
kuriuo pas mus atjodavo. Man, 
pirmokei, tai buvo taip gražu, 
aš taip norėjau būti Jonu! – pri-
siminė V. Meilūnienė. – Vienu 
metu pašautas Jonas pas mus 
gydėsi. Mes su broliu jam žaiz-
dą perrišdavom. Po šiai die-
nai girdžiu, kaip jis šaukia iš 
skausmo… Pabuvo jis tuomet 
pas mus. Man Jonas buvo tikra 
sensacija! Koks jis buvo pasa-
kotojas! Tiek istorijų pripasa-
kojo, kadangi miegojome vie-
nam kambary. Manau, kad į tas 
pasakas jis sudėjo visas savo 
svajones, skausmą. 

1946 metais mes pabėgom iš 
namų, o 1949 metais, birželio 
mėnesį, atvykau pas J. Berna-
tonio tėvus. Alūkėnų miške 
išgirdom šūvius. Aš, tuomet 
keturiolikmetė, pagalvojau: 
daugiau Jono neišvysiu. Taip ir 
buvo“, – partizanų žuvimo die-
ną prisiminė V. Meilūnienė.

Kalbėjo partizanų 
būrio narys

Paminklo atidengime dalyva-
vo ir tremtinė Prima Petrylienė 
bei partizanas Jonas Kadžionis-
Bėda, kuris pasakojo pažinęs 
žuvusius už mūsų laisvę.

 „Šiuos žuvusius partizanus 
pažinau nuo jaunystės. Kai man 
buvo 20 metų, mes kartu bu-
vome viename būryje. Nuo to 
laiko praėjo 73 metai, esu labai 
silpnos sveikatos, bet vis tiek 
ryžausi atvažiuoti nusilenkti 
žuvusiųjų kaulams, visiems, 
kurie žuvo už Lietuvos laisvę, 
kentėjo lageriuose, tremtyse. 
Noriu priminti, kad krikščio-
niškai išauklėtas kaimas ypa-
tingai gynėsi – net 10 metų 
giriose netilo partizanų malda, 
negeso miškuose laužo žarijos, 
o partizanų krauju buvo plau-
namos Lietuvos miestų gatvės 
ir gatvelės, girdėjosi tremiamų 
kūdikių klyksmas… Per ste-
buklą Lietuva gavo laisvę – tik 
dėl partizanų, kaimo žmonių 
aukos“, – kalbėjo J. Kadžionis-
Bėda.

Anykščių rajono savivaldy-
bės meras Sigutis Obelevičius 
dėkojo visiems traupiečiams, 
tremtiniams, o ypač tremtiniui, 
partizaninio judėjimo atmin-
ties puoselėtojui Gerimantui 
Kaklauskui, kurio iniciatyva 
šis paminklas buvo atidengtas:  
„Šiandieniniai Ukrainos įvykiai 
parodo, kad viskas yra čia pat. 
Kol gyva Rusijos fašistinė im-
perija, tol pasaulis negali būti 
ramus. Džiaugiuosi, kad Ukrai-
nos žmonės daro tai, ką darė ir 
mūsų partizanai. O tokie žmo-
nės, kaip Gerimantas, nelei-
džia, kad istorija būtų užmiršta. 
Gerimantas, net ir susidūręs su 
abejingumu, niekada nenuleis-
davo rankų ir šiandien mes tu-
rime tai, ką matome.“ 

ir tuomet Gerimantas ėmėsi 
iniciatyvos

V. Meilūnienė nuoširdžiai rū-
pinosi tuo kapu, matėme, kaip 
jis sutvarkytas. Mes, Tremtinių 
sąjunga, tik granitinę lentelę už-
sakėme, o Traupio seniūnė Dai-
va Tolušytė atminimo lentelės 
atidengimą suderino su gimi-
naičiais, kurie iš pradžių neno-
rėjo, kad ji būtų. Finansavimas 
iš Tremtinių sąjungos skyriaus 
nario mokesčio, kitų paaukotų 
lėšų“, - kalbėjo G. Vaičiūnas.

G. Vaičiūnas sakė, kad šie 
partizanai žuvo lygiai prieš 73 
metus, birželio 12 dieną, būtent 
sekmadienį: „Tiksliai šią dieną 
ir nutarėme pagerbti jų atmini-
mą. Partizanai priklausė Tado 
Kosciuškos būriui – tai vienin-
telis būrys tokiu pavadinimu 
visoje Lietuvoje. Būrys buvo 
įkurtas 1947 metais rugsėjo mė-
nesį. Pirmasis vadas buvo ragu-
viškis Antanas Aliukas-Kuprys, 
o antrasis ir paskutinis čia pa-
laidotas Simonas Dailidėnas, 
slapyvardžiu Vėtyklė. Drauge 
čia atgulė jo artimas draugas, 
su kuriuo jis žuvo Šikšnalaukio 
kaime, Jonas Bernatonis-Mela-
gis. Traupio apylinkėse žuvo 73 
partizanai. “

Pamena žuvimo dieną

Partizano J. Bernatonio-Me-
lagio giminaitė Veronika Mei-
lūnienė, šiuo metu gyvenanti 
Ukmergės rajone, pasidalijo, 
prisiminimais, kuomet jos gi-
minaitis J. Bernatonis-Melagis 
lankydavosi jų namuose. 

Jono Bernatonio-Melagio giminaitė, pagrindinė paminklo 
pastatymo iniciatorė ir fundatorė Veronika Meilūnienė su 
partizaninio judėjimo atminties puoselėtoju Gerimantu 
Kaklausku. Šių dviejų žmonių dėka buvo atidengtas bei 
pašventintas paminklas Traupio partizanams.
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Anykščių rajono savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą 
Vykdomas elektroninis auk-

cionas, aukciono dalyviams 
internetu registruojantis VĮ 
Registrų centro administruo-
jamoje svetainėje http://www.
evarzytynes.lt/.

Butą-patalpą-butą Nr. 
3, unikalus Nr. 3494-0040-
7012:0003, su bendro naudo-
jimo patalpomis pažymėto-
mis: a-1 (0,15 iš 23,51 kv. m) 
– 3,53 kv. m, bendras plotas 
139,94 kv. m, pažymėjimas 
plane 3494-0040-7012, 1N2p, 
paskirtis – gyvenamoji (butų), 
aukštas 1, statybos metai – 
1940, Anykščių r. sav., Troškū-
nų sen., Smėlynės k., Dvaro g. 
12-3.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 1744 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 1575 Eur; žemės sklypo 
parengimo išlaidos – 169 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo in-
tervalas – 50 Eur. Aukciono da-
lyvio registravimo mokesčio dy-
dis – 60 Eur. Aukciono dalyvio 
garantinio įnašo dydis – 174 Eur. 
Turto naudojimo sąlyga: kultū-
ros paveldo statinys – Troškūnų 
dvaro sodybos rūmai (unikalus 
kodas kultūros vertybių registre 
37561) yra Troškūnų dvaro so-
dybos (unikalus kodas kultūros 
vertybių registre 70) komplekso 
sudėtinė dalis. 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.  Žemės sklypo dalis 
0,2430 ha, esanti 0,9439 ha plo-
to žemės sklype išnuomojama 
(unikalus Nr. 4400-5403-1818, 
kadastrinis Nr. 3410/0001:750 
Aukštakalnio k. v.) Anykščių r. 
sav., Troškūnų sen., Smėlynės 
k., Dvaro g. 12. Žemės sklypas 
išnuomojamas 18 (aštuonioli-
kai) metų. Išnuomojamo žemės 
sklypo vertė, apskaičiuota Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 
1999 m. vasario 24 d. nutarimo 
Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo 
tvarkos“ nustatyta tvarka, – 
1709 Eur. Specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos: Elektros 
tinklų apsaugos zonos (III sky-
rius, ketvirtasis skirsnis); kelių 
apsaugos zonos (III skyrius, an-
trasis skirsnis); kultūros paveldo 
objektų ir vietovių teritorijos, 
jų  apsaugos zonos (V skyrius, 
pirmasis skirsnis); paviršinių 
vandens telkinių pakrantės ap-
saugos juostos (VI skyrius, 
aštuntasis skirsnis); paviršinių 
vandens telkinių apsaugos zo-
nos (VI skyrius, aštuntasis tre-
čiasis skirsnis. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis 
– kita; naudojimo būdas – dau-

giabučių gyvenamųjų pastatų ir 
bendrabučių teritorijos.

Butą/patalpą-butą, unikalus 
Nr. 3496-8019-8012:0003, pa-
žymėjimas plane 3496-8019-
8012, 1A2p, paskirtis – gyve-
namoji (butų), sienos plytų, 
antrame aukšte, statybos 
metai 1968; ¼ pastato-ūkio 
pastato, unikalus Nr. 3496-
8019-8023, pažymėjimas pla-
ne 2I1p, paskirtis – pagalbinio 
ūkio, sienos plytų, statybos 
metai 1969; ½ pastato-tvarto, 
unikalus Nr.  3496-8019-8078, 
pažymėjimas plane 7I1p, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos plytų, statybos metai 
1969; ½ pastato-daržinės, uni-
kalus Nr. 3496-8019-8089, pa-
žymėjimas plane 8I1ž, paskir-
tis – pagalbinio ūkio, sienos 
plytų, statybos metai 1969; ½ 
pastato-ūkio pastato, unikalus 
Nr. 3496-8019-8092, pažymėji-
mas plane 9I1ž, paskirtis – pa-
galbinio ūkio, sienos medis su 
karkasu, statybos metai 1969; 
½ pastato-garažo, unikalus Nr. 
3496-8019-8101, pažymėjimas 
plane 10I1ž, paskirtis – pa-
galbinio ūkio, sienos medis su 
karkasu, statybos metai 1990; 
¼ kitų inžinerinių statinių-
kiemo statinių, unikalus Nr. 
3496-8019-8123, pažymėjimas 
plane k (šulinys), paskirtis – 
kiti inžineriniai statiniai, sta-
tybos metai 1969, Anykščių r. 
sav., Kavarsko sen., Dabužių I 
k., Miško g. 3, 3-3.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 1444 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 144 
Eur. 

43/100 dalis pastato-gyve-
namojo namo, unikalus Nr. 
3496-8000-9014, paskirtis – 
gyvenamoji (vieno buto pas-
tatai), pastato bendras plotas 
– 117,23 kv. m, sienos – medis 
su karkasu, statybos metai – 
1968; pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3496-8000-9025, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
užstatytas plotas – 19 kv. m, 
sienos – lentos, statybos metai 
1968; pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3496-8000-9036, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos – lentos, užstatytas 
plotas 165 kv. m, statybos me-
tai 1968; pastatą-ūkinį pas-
tatą, unikalus Nr. 3496-8000-
9070, paskirtis – pagalbinio 
ūkio, sienos – betonas/blokai/
šlakblokai, užstatytas plotas – 
46 kv. m, statybos metai 1975; 
pastatą-ūkinį pastatą, unika-
lus Nr. 3496-8000-9084, pa-
skirtis – pagalbinio ūkio, sie-
nos – plytų mūras, užstatytas 
plotas 93 kv. m, statybos metai 

1975;  pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3496-8000-9114, 
paskirtis – pagalbinio ūkio,  
sienos – lentos, užstatytas plo-
tas 25 kv. m, statybos metai 
1975; pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3496-8000-9125, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos – lentos, užstatytas plo-
tas 64 kv. m, statybos metai 
1975; pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3496-8000-9136, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos – lentos, užstatytas plo-
tas 44 kv. m, statybos metai 
1975; pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3496-8000-9147, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos – lentos, užstatytas plo-
tas 26 kv. m, statybos metai 
1975; pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3496-8000-9158, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos – plytų mūras, užstaty-
tas plotas 16 kv. m, statybos 
metai 1968; kitus statinius 
(inžinerinius)-kiemo stati-
nius, unikalus Nr. 4400-0015-
3824, aprašymas – išvietės v1, 
v2, skysto kuro rezervuarai 
c1, c2, c3, tvora t1, t2, asfal-
to danga b1, paskirtis – kiti 
statiniai, statybos metai 1968; 
7329/9073 dalis žemės sklypo 
0,7329 ha, esanti 0,9073 ha 
ploto žemės sklype, kadastro 
Nr. 3403/0005:17, unikalus 
Nr. 3403-0005-0017, Gegužės 
g. 45, Anykščių m., Anykščių 
r. sav. 

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 26113 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 8857 Eur; žemės skly-
po pradinė pardavimo kaina – 
17256 Eur. Mažiausias kainos 
didinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Auk-
ciono dalyvio garantinio įnašo 
dydis – 2611 Eur. Specialiosios 
žemės ir miško naudojimo sąly-
gos: VI. Elektros linijų apsau-
gos zonos; XLIX. Vandentiekio, 
lietaus ir fekalinės kanalizaci-
jos tinklų ir įrenginių apsaugos 
zonos; I. Ryšių linijų apsaugos 
zonos. Kitos daiktinės teisės: 
Servitutas – teisė ribotai nau-
dotis sklypo dalimi kitais tiks-
lais (visuomenės poreikiams, 
tarnaujantis), plotas 0,0408 ha, 
aprašymas – teisė ribotai nau-
dotis žemės sklypo dalimi ki-
tais tikslais, plane pažymėta in-
deksais D ir F. Servitutas – teisė 
ribotai naudotis sklypo dalimi 
kitais tikslais (visuomenės po-
reikiams, tarnaujantis), plotas 
0,0018 ha, aprašymas – teisė 
ribotai naudotis žemės sklypo 
dalimi kitais tikslais, plane pa-
žymėta indeksais E ir G. Žemės 
sklypo pagrindinė naudojimo 
paskirtis – kita; naudojimo bū-
das – vienbučių ir dvibučių gy-
venamųjų pastatų teritorijos.

Pastatą-gyvulių fermą, uni-

kalus Nr. 4400-4749-1225, pa-
skirtis – kita (fermų), sienos 
plytų, aukštų skaičius – 1, 
bendras plotas – 663,02 kv. 
m, būklė – fiziškai pažeistas, 
statybos metai – 1982; žemės 
sklypą 0,2877 ha, unikalus 
Nr. 4400-5401-4630, Zabely-
nės k. 14A, Andrioniškio sen., 
Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 2826 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 1968 Eur; žemės sklypo 
pradinė pardavimo kaina – 459 
Eur; žemės sklypo parengimo 
išlaidos – 399 Eur. Mažiausias 
kainos didinimo intervalas – 50 
Eur. Aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 282 Eur. Specia-
liosios žemės naudojimo sąly-
gos: Kelių apsaugos zonos (III 
skyrius, antrasis skirsnis). 

Kitos daiktinės teisės: Servi-
tutas – teisė tiesti, aptarnauti, 
naudoti požemines, antžemines 
komunikacijas (tarnaujantis), 
aprašymas: plane pažymėtas 
simboliu S1. Žemės sklypo pa-
grindinė naudojimo paskirtis – 
žemės ūkio; naudojimo būdas 
– kiti žemės ūkio paskirties že-
mės sklypai.

Kitus inžinerinius stati-
nius-aerodromo aikštelę, 
unikalus Nr. 4400-3940-2407, 
danga – asfaltas, paskirtis 
– kiti inžineriniai statiniai, 
plotas 16629,05 kv. m, staty-
bos metai – 1985; 3,2013 ha 
žemės sklypą, kadastro Nr. 
3436/0003:463, unikalus Nr. 
4400-5048-1528, Anykščių r. 
sav., Debeikių sen., Gerkonių 
k.

Pradinė bendra nekilnoja-
mojo turto pardavimo kaina – 
18889 Eur, iš jų: turto pradinė 
pardavimo kaina – 14722 Eur; 
žemės sklypo pradinė parda-
vimo kaina – 3562 Eur, žemės 
sklypo parengimo išlaidos – 
605 Eur.  Kainos didinimo in-
tervalas – 100 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono da-
lyvio garantinio įnašo dydis – 
1888 Eur. Specialiosios žemės 
ir miško naudojimo sąlygos: V. 
Aerodromo apsaugos zonos ir 
aerodromo sanitarinės apsaugos 
zonos. Žemės sklypo pagrindi-
nė naudojimo paskirtis – kita; 
naudojimo būdas – susisiekimo 
ir inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos.

Negyvenamąsias patal-
pas-Gydomąjį-ūkinį skyrių, 
unikalus Nr. 4400-5021-
9838:3005, su bendro naudo-
jimo patalpomis: 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 – dvie-
jų ir trijų aukštų, sienos ply-
tų, baigtumas – 98 proc., ben-
dras plotas – 10 090,49 kv. m, 
statybos metai – 1998, Anykš-
čių r. sav., Anykščiai, Ramy-
bės g. 15-1.

Pradinė bendra nekilnoja-
mojo turto pardavimo kaina – 
94809 Eur, iš jų: turto pradinė 
pardavimo kaina – 94597 Eur; 
žemės sklypo parengimo išlai-
dos – 212 Eur. Mažiausias kai-
nos didinimo intervalas – 100 
Eur. Aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 9480 Eur. 

Valstybinės žemės sklypo da-
lis 1,6474 ha, esanti 3,5290 ha 
ploto žemės sklype (unikalus 
Nr. 4400-1616-1485, kadas-
tro Nr. 3403/0011:109 Anykš-
čių m. k. v.), Ramybės g. 15, 
Anykščiai, Anykščių r. sav. iš-
nuomojama. Žemės sklypo da-
lis išnuomojama 87 (aštuonias-
dešimt 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,  – 
41967 Eur. Specialiosios žemės 
ir miško naudojimo sąlygos: 
viešųjų 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 nuo-
tekų, paviršinių nuotekų tvar-
kymo infrastruktūros apsaugos 
zonos (III skyrius, dešimtasis 
skirsnis). Žemės sklypo pagrin-
dinė naudojimo paskirtis – kita; 
naudojimo būdas – visuomeni-
nės paskirties teritorijos.

Kitus inžinerinius statinius-si-
losinę, unikalus Nr. 4400-5575-
2428, kitos inžinerinių statinių 
paskirties, žymėjimas plane 
Bet, plotas 994,30 kv. m, sta-
tybos metai 1969, Luciūnų k., 
Kurklių sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 826 Eur. 
Kainos didinimo intervalas – 50 
Eur. Aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 82 Eur. Turto nau-
dojimo sąlyga: statiniai yra pri-
vačiame žemės sklype (registro 
Nr. 34/5909, kadastro numeris 
3466/0001:79 Staškūniškio k. 
v.). Turtui eksploatuoti aukcio-
no laimėtojas sudaro sutartį su 
žemės sklypo savininku.  
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Kitus inžinerinius stati-
nius-sandėliavimo aikštelę, 
unikalus Nr. 4400-5554-5243, 
paskirtis kiti inžineriniai sta-
tiniai, žymėjimas plane b1, 
danga betono plytelės, plotas 
526,25 kv. m, statybos metai 
– 1980, Kurklelių k., Skiemo-
nių sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 5265 Eur. 
Kainos didinimo intervalas – 50 
Eur. Aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 526 Eur. Turto 
naudojimo sąlyga: sandėliavimo 
aikštelė yra Lietuvos Respubli-
kai nuosavybės teise priklau-
sančiame sklype, kurį nuomo-
jasi privatus asmuo (registro Nr. 
44/2415271, kadastro numeris 
3430/0002:162 Katlėrių k. v.). 
Turtui eksploatuoti aukciono 
laimėtojas sudaro sutartį su že-
mės sklypo nuomininku.  

Pastatą-garažą, unikalus 
Nr. 3497-2000-7018, garažų 
paskirties, žymėjimas plane 
1G1p, bendras plotas 356,98 
kv. m, statybos metai 1972; 
žemės sklypą 0,2465 ha, uni-
kalus Nr. 4400-4470-2936, 
Gegužės g. 49, Anykščiai, 
Anykščių r. sav. 

Pradinė bendra nekilnojamojo 
turto pardavimo kaina – 34841 
Eur, iš jų: turto pradinė parda-
vimo kaina – 21465 Eur; žemės 
sklypo pradinė pardavimo kai-
na – 12717 Eur, žemės sklypo 
parengimo išlaidos – 659 Eur. 
Kainos didinimo intervalas 
– 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis 
– 60 Eur. Aukciono dalyvio ga-
rantinio įnašo dydis – 3484 Eur. 
Specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos: viešųjų ryšių tinklų 
elektroninių ryšių infrastruktū-
ros apsaugos zonos (III skyrius, 
vienuoliktasis skirsnis); elek-
tros tinklų apsaugos zonos (III 
skyrius, ketvirtasis skirsnis); 
vandens tiekimo ir nuotekų, 
paviršinių nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros apsaugos zonos 
(III skyrius, dešimtasis skirs-
nis). Žemės sklypo pagrindinė 
naudojimo paskirtis – kita; nau-
dojimo būdas – visuomeninės 
paskirties teritorijos.

Butą/patalpą-butą Nr. 
1, unikalus Nr. 3495-4007-
1010:0003, paskirtis gyvena-
moji (butų), žymėjimas plane 
3495-4007-1010, 1A2p, ben-
dras plotas 38,14 kv. m, kam-
barių skaičius 2, aukštas 1, 
statybos metai – 1954; pasta-
tą-tvartą, unikalus Nr. 3495-
4007-1065, paskirtis pagal-
binio ūkio, žymėjimas plane 
3I1p, užstatytas plotas 20,11 
kv. m, sienos plytos, statybos 

metai 1954; pastatą-sandėlį, 
unikalus Nr. 3495-4007-1143, 
paskirtis pagalbinio ūkio, žy-
mėjimas plane 15I1p, užsta-
tytas plotas 12 kv. m, sienos 
plytos, statybos metai 1954, 
Kalno g. 2, 2-1, Svirnų II k., 
Kavarsko sen., Anykščių r. 
sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 1539 Eur. 
Kainos didinimo intervalas – 50 
Eur. Aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 153 Eur. 

Butą/patalpą-butą Nr. 
7, unikalus Nr. 3495-5004-
7012:0007, paskirtis gyve-
namoji (butų), pažymėjimas 
plane 3495-5004-7012, 1A1m, 
bendras plotas 48,96 kv. m, 
kambarių skaičius 2, aukš-
tas 1, statybos metai – 1955; 
pastatą-tvartą, unikalus Nr. 
3495-5004-7020, paskirtis 
pagalbinio ūkio, žymėjimas 
plane 2I1m, užstatytas plotas 
25 kv. m, statybos metai 1967; 
pastatą-daržinę, unikalus Nr. 
3495-5004-7086, paskirtis 
pagalbinio ūkio, žymėjimas 
plane 8I1ž, užstatytas plotas 
24 kv. m, statybos metai 1967, 
Šepetiškio k. 2, 2-7, Anykščių 
sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 2511 Eur. 
Kainos didinimo intervalas – 50 
Eur. Aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 251 Eur. 

Butą-patalpą-butą Nr. 
4, unikalus Nr. 3496-6007-
4015:0004, bendras plotas 
28,53 kv. m, pažymėjimas 
plane 3496-6007-4015, 1A2p, 
paskirtis – gyvenamoji (butų), 
aukštas 2, kambarių skaičius 
1, statybos metai – 1966; pas-
tatą-sandėlį su tremperiu 
(palėpę), unikalus Nr. 3496-
6007-4062, pažymėjimas pla-
ne 6I1p, paskirtis – pagalbi-
nio ūkio, sienos plytų, aukštų 
skaičius – 1, užstatytas plotas 
– 7,00 kv. m, statybos me-
tai – 1966; pastatą-tvartą su 
tremperiu (palėpę), unikalus 
Nr. 3496-6007-4076, pažymė-
jimas plane 7I1p, paskirtis – 
pagalbinio ūkio, sienos plytų, 
aukštų skaičius – 1, užstatytas 
plotas – 20,00 kv. m, statybos 
metai – 1966; 1/4 kitų inžine-
rinių statinių-kiemo statinių, 
unikalus Nr. 3496-6007-4115, 
aprašymas – šulinys k, pa-
skirtis – kiti inžineriniai sta-
tiniai, statybos metai – 1966, 
Garbėnų k. 3, 3-4, Kavarsko 
sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 512 Eur. 
Kainos didinimo intervalas – 50 
Eur. Aukciono dalyvio registra-

vimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 51 Eur. 

Butą/patalpą-butą Nr. 3 su 
b. n. patalpa ½ a-2 – 3,42 kv. 
m, unikalus Nr. 3493-4004-
1014:0003, paskirtis gyvena-
moji (butų), pastatas, kuria-
me yra butas 3493-4004-1014, 
1A1p, bendras plotas 27,23 
kv. m, kambarių skaičius 1, 
aukštas 1, statybos metai – 
1934, Kreivoji g. 1-3, Smėly-
nės k., Troškūnų sen., Anykš-
čių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 680 Eur. 
Kainos didinimo intervalas – 50 
Eur. Aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 68 Eur. Turto nau-
dojimo sąlyga: pastatas, Krei-
voji g. 1 Smėlynės k., Troškūnų 
sen., kultūros paveldo objektas 
(unikalus kodas kultūros verty-
bių registre – 37564) vadinamas 
pirmu kumetynu yra Troškūnų 
dvaro sodybos komplekso (uni-
kalus  kodas kultūros vertybių 
registre – 70) sudėtinė dalis. 
Kultūros paveldo departamen-
to prie Kultūros ministerijos 
2014-05-12 vertinimo tarybos 
aktu Nr. KPD-AV-696 Troškū-
nų dvaro sodybai bei pirmajam 
kumetynui nustatytos vertingo-
sios savybės, paveldosauginiai 
reikalavimai bei apibrėžtos 
teritorijos ribos. Pirmojo ku-
metyno ir kitų pastatų, esančių 
Troškūnų dvaro sodybos terito-
rijoje, statybos bei  tvarkybos 
darbai gali būti vykdomi tik ne-
pažeidžiant vertingųjų savybių, 
nustatytų Nekilnojamojo kultū-
ros paveldo vertinimo akte, taip 
pat prisilaikant nekilnojamųjų 
kultūros vertybių, atskirų gru-
pių tipinių apsaugos, paveldo 
tvarkybos reglamentų. Statinių 
bei jų teritorijos statybos bei 
tvarkybos darbų projektai turi 
būti derinami su Kultūros pa-
veldo departamento prie Kultū-
ros ministerijos Panevėžio-Ute-
nos skyriumi.

Pastatą-gyvenamąjį namą, 
unikalus Nr. 3497-0014-2014, 
pažymėjimas plane 1A1ž(p), 
paskirtis – gyvenamoji (vieno 
buto pastatai), sienos medi-
niai skydai su karkasu, aukš-
tų skaičius – 1, bendras plotas 
– 60,52 kv. m., statybos metai 
– 1970; pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3497-0014-2025, 
pažymėjimas plane 2I1ž, pa-
skirtis – pagalbinio ūkio, sie-
nos medis su karkasu, aukštų 
skaičius – 1, užstatytas plo-
tas – 36,00 kv. m, statybos 
metai – 1970; pastatą-tvartą, 
unikalus Nr. 3497-0014-2036, 
pažymėjimas plane 3I1p, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos plytų, aukštų skaičius 

– 1, užstatytas plotas – 28,00 
kv. m, statybos metai – 1970; 
pastatą-viralinę, unikalus Nr. 
3497-0014-2047, pažymėji-
mas plane 4I1p, paskirtis – 
pagalbinio ūkio, sienos plytų, 
aukštų skaičius – 1, užstatytas 
plotas – 21,85 kv. m, statybos 
metai – 1970; žemės sklypą 
0,1373 ha ploto, unikalus Nr. 
4400-5301-0458, Anykščių r. 
sav., Surdegis, Sodų g. 15.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 2225 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 1170 Eur; žemės sklypo 
pradinė pardavimo kaina – 450 
Eur; žemės sklypo parengimo 
išlaidos – 605 Eur. Mažiausias 
kainos didinimo intervalas – 50 
Eur. Aukciono dalyvio regis-
travimo mokesčio dydis – 60 
Eur. Aukciono dalyvio garan-
tinio įnašo dydis – 222 Eur. 
Specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos: melioruotos žemės 
ir melioracijos statinių apsau-
gos zonos (VI skyrius, antrasis 
skirsnis), plotas 1111 kv. m. Že-
mės sklypo pagrindinė naudoji-
mo paskirtis – kita; naudojimo 
būdas – vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Butą/patalpą-butą Nr. 
5, unikalus Nr. 3493-4004-
1014:0005, paskirtis gyvena-
moji (butų), pastatas, kuria-
me yra butas 3493-4004-1014, 
1A1p, bendras plotas 31,69 kv. 
m, kambarių skaičius 1, aukš-
tas 1, statybos metai – 1934; 
1/6 pastato-tvarto, unikalus 
Nr. 3493-4004-1080, paskirtis 
pagalbinio ūkio, žymėjimas 
plane 2I1p, užstatytas plo-
tas 186 kv. m, statybos metai 
1975; 1/6 pastato-malkinės, 
unikalus Nr. 3493-4004-1036, 
paskirtis pagalbinio ūkio, žy-
mėjimas plane 3I1ž, užstaty-
tas plotas 79 kv. m, statybos 
metai 1975, Anykščių r. sav., 
Troškūnų sen., Smėlynės k., 
Kreivoji g. 1, 1-5.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 816 Eur. 
Kainos didinimo intervalas – 50 
Eur. Aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 81 Eur. Turto nau-
dojimo sąlyga: pastatas, Krei-
voji g. 1 Smėlynės k., Troškūnų 
sen., kultūros paveldo objektas 
(unikalus kodas kultūros verty-
bių registre – 37564) vadinamas 
pirmu kumetynu yra Troškūnų 
dvaro sodybos komplekso (uni-
kalus  kodas kultūros vertybių 
registre – 70) sudėtinė dalis. 
Kultūros paveldo departamen-
to prie Kultūros ministerijos 
2014-05-12 vertinimo tarybos 
aktu Nr. KPD-AV-696 Troškū-
nų dvaro sodybai bei pirmajam 
kumetynui nustatytos vertingo-
sios savybės, paveldosauginiai 
reikalavimai bei apibrėžtos 

teritorijos ribos. Pirmojo ku-
metyno ir kitų pastatų, esančių 
Troškūnų dvaro sodybos teri-
torijoje, statybos bei tvarkybos 
darbai gali būti vykdomi tik ne-
pažeidžiant vertingųjų savybių, 
nustatytų Nekilnojamojo kultū-
ros paveldo vertinimo akte, taip 
pat prisilaikant nekilnojamųjų 
kultūros vertybių, atskirų gru-
pių tipinių apsaugos, paveldo 
tvarkybos reglamentų. Statinių 
bei jų teritorijos statybos bei 
tvarkybos darbų projektai turi 
būti derinami su  Kultūros  pa-
veldo departamento prie Kultū-
ros ministerijos Panevėžio-Ute-
nos skyriumi.

Negyvenamąją patalpą-bi-
blioteką, unikalus Nr. 4400-
0124-2231:6048, su dalimi 
bendro naudojimo patalpų pa-
žymėtų: a-3-1,60 kv. M (57/100 
iš 2,78 kv. m) ir a-4-3,83 kv. 
m (57/100 iš 6,68 kv. m); viso 
5,43 kv. m. Bendras plotas 
42,56 kv. M, pagrindinis plo-
tas – 38,83 kv. m pažymėjimas 
plane 3498-2014-3013, 1B2p, 
paskirtis – administracinė, 
statybos metai – 1982; 0,0074 
ha žemės sklypo dalį, esančią 
0,1116 ha ploto žemės sklype 
kadastro Nr. 3428/0001:166 
Janušavos k. v., unikalus Nr. 
3428-0001-0166, Anykščių r. 
sav., Kavarsko sen., Januša-
vos k., Gintaro g. 14, 14-5.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 1300 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 1200 Eur; žemės skly-
po pradinė pardavimo kaina 
– 100 Eur. Mažiausias kainos 
didinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Auk-
ciono dalyvio garantinio įnašo 
dydis – 130 Eur. Specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos: 
vandens tiekimo ir nuotekų, 
paviršinių nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros apsaugos zonos 
(III skyrius, dešimtasis skirs-
nis); šilumos perdavimo tinklų 
apsaugos zonos (III skyrius, 
dvyliktasis skirsnis); grunti-
nių geodezinių ženklų tinklų ir 
įrenginių apsaugos zonos (VII 
skyrius, šeštasis skirsnis); elek-
tros tinklų apsaugos zonos (III 
skyrius, ketvirtasis skirsnis); 
viešųjų ryšių tinklų elektroni-
nių ryšių infrastruktūros apsau-
gos zonos (III skyrius, ketvir-
tasis skirsnis). Kitos daiktinės 
teisės: kelio servitutas – teisė 
važiuoti transporto priemonė-
mis (tarnaujantis). Teisė naudo-
tis sklypo dalimi indeksas A ir 
B 0,013 ha ir 0,0003 ha. Teisės 
naudotojai: kiti naudotojai. Že-
mės sklypo pagrindinė naudoji-
mo paskirtis – kita; naudojimo 
būdas – komercinės paskirties 
objektų teritorijos. 
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horoskopas

AVINAS. Šią savaitę darbe 
galite patirti stresą, tai gali turėti 
įtakos jūsų sveikatos būklei. Ne-
skubėkite vardan šventos ramy-
bės aukoti savo interesų.

JAUTIS. Savaitės pradžioje 
pasirūpinkite buities reikalais, 
būkite atidesnis šeimos porei-
kiams. Savaitei įpusėjus raskite 
laiko palepinti ir save. 

DVYNIAI. Didelių ilgalaikių 
projektų šią savaitę verčiau ne-
pradėkite. Savaitgalį sunkią mi-

nutę sulauksite labai vertingos 
paramos ir supratimo iš šeimos 
narių. 

VĖŽYS. Vis dar neduoda ra-
mybės finansinės problemos, 
bet jūsų partnerio optimizmas 
pakels ir jūsų dvasią. Savaitės 
viduryje gali nutrūkti santykiai 
su senaisiais verslo partneriais 
ir beveik tuo pačiu metu užsi-
megzti nauji. 

LIŪTAS. Kai kurie jūsų troš-
kimai, jei bus įgyvendinti, gali 
pakenkti jūsų reputacijai. Tikri 
draugai bandys jus atkalbėti nuo 

neapgalvoto žingsnio.   
MERGELĖ. Prasideda nau-

ja jūsų karjeros fazė, ilgainiui 
leisianti pasiekti taip trokštamų 
aukštumų. Pradžioje galite turėti 
nemenkų finansinių sunkumų, 
teks nemažai padirbėti  

SVARSTYKLĖS. Pirmomis 
savaitės dienomis jus gali iš-
duoti žmogus, kuriuo tvirtai ti-
kėjote. Padėdamas žmogui, pa-
kliuvusiam į bėdą, galite turėti 
nesusipratimų su bendradarbiais 
ar šeimynykščiais. 

SKORPIONAS. Žmogaus, 

su kuriuo siejote savo planus 
ir iš kurio tiek daug tikėjotės, 
nebėra. Išsiskyrimas padės su-
vokti, koks iš tikrųjų svarbus tas 
žmogus buvo.

ŠAULYS. Labai tikėtinas 
konfliktas su vaiku, turėsiantis 
ganėtinai ilgalaikių padarinių. 
Kita vertus, tarnyboje galite ti-
kėtis paramos ir supratimo iš 
vyresnybės.

OŽIARAGIS. Savaitės pra-
džioje įsiklausykite į protingą 
seno draugo patarimą. Kelionė 
savaitės viduryje padės geriau 

suprasti artimą jums žmogų. 
VANDENIS. Nauja pažintis 

duoda jums progą išsakyti savo 
ilgai slėptus jausmus ir neduo-
dančias ramybės baimes. Šis 
žmogus labai tinka išklausyti 
jūsų išpažintį ir duoti vertingą 
patarimą. Drąsiai galite jam pa-
tikėti savo intymiausias paslap-
tis.

ŽUVYS. Esate dar nepasiruo-
šęs tokiems artimiems santy-
kiams, kokių siekia jūsų naujasis 
pažįstamas. Tai jus kiek gąsdina, 
bet ši baimė išeis tik į gera. 

Vasaros konkursas „Pildyk“ klientams – prizų fonde net 1 tūkst. telefonų
Išankstinio mokėjimo paslaugos „Pildyk“ vartotojai va-

sarą turės galimybę dalyvauti neeiliniame žaidime, kurio 
prizų fonde net 1 tūkst. naujų „Samsung“ telefonų. Įrengi-
nių dalybos prasideda birželio 9 dieną ir tęsis iki rugpjūčio 
5 dienos. Klientai beveik 2 mėnesius galės rinkti taškus ir 
išmėginti savo sėkmę išmaniųjų telefonų loterijoje. 

„Pildyk“ paslaugos klien-
tams, norintiems dalyvauti žai-
dime ir rinkti taškus, nereikės 
nieko papildomai atlikti – pa-
kaks ir toliau naudotis paslau-
gomis bei išbandyti savo sė-
kmę atveriant dėžutes, kuriose 
slepiasi prizai. Visi klientų 
atlikti veiksmai bus vertina-
mi skirtingu taškų kiekiu – jie 
skiriami esamiems „Pildyk“ 
klientams, kurie perka planus, 
užsisako paslaugas, naršo ir 
atlieka kitus veiksmus. 

Vieni taškai bus suteikiami 
kaskart po plano pirkimo ar 
sąskaitos papildymo, priklau-

somai nuo išleistos sumos 
– kuo didesne suma pildote 
sąskaitą ar įsigyjate planus, 
tuo daugiau taškų už tai gau-
site. Kiti taškai bus fiksuo-
ti ir skiriami tik vieną kartą, 
pavyzdžiui, už „Pildyk App“ 
programėlės atsisiuntimą, el. 
pašto patvirtinimą ar užsisa-
kius naujienlaiškį. 

Kampanijos metu taškus 
rinkti ir bet kuriuo jos laikotar-
piu panaudoti loterijoje galės 
visi „Pildyk“ klientai. Loteri-
joje laimėti galima „Samsung 
S22 128 GB“, „Samsung A53 
128 GB“ arba „Samsung A13 

32 GB“ išmaniųjų modelius. 
Atvėrus laimingą dėžutę, kurio-
je slepiasi telefonas, bus galima 
rinktis iš dviejų įrenginio spal-
vų. Dėžutėse taip pat slepiasi ir 
kiti prizai, pavyzdžiui, nemoka-
mi gigabaitai, kurių kiekis svy-
ruoja nuo 1 iki 100 GB. 

Informaciją apie sukauptus taš-

kus, jų vertę ir už ką jie skiriami, 
vartotojai galės matyti „Pildyk“ 
savitarnos svetainėje, prisijun-
gę prie savo paskyros arba pro-
gramėlėje. Iš viso bus organi-
zuojamos 3 skirtingos loterijos, 
kiekvienam įrenginio modeliui 
laimėti. Vartotojai galės pasirink-
ti, ar nori dalyvauti tik vieno įren-

ginio žaidime, ar visus sukauptus 
taškus paskirstyti po norimų tele-
fono modelių loterijas. 

Akcijos laikas ir prizų kiekis 
– riboti. Daugiau informacijos 
apie akcijos taisykles ir dova-
nas galite rasti: https://pildyk.
lt/akcijos/pildyk-taskai

Užsak. Nr.553

(Atkelta iš 5 psl.)

Negyvenamąją patalpą-me-
dicinos punktą, unikalus Nr. 
3498-2014-3013:0003. Patalpą 
Nr. 3 sudaro patalpos 3-1, 3-2, 
3-3, 3-4 su bendro naudojimo 
patalpomis pažymėtomis: 
a-1 (0,107 iš 3,74 kv. m), a-2 
(0,107 iš 4,93 kv. m) – 0,93 kv. 
m. Viso: 45,83 kv. m, pažymė-
jimas plane 3498-2014-3013, 
1B2p, paskirtis – gydymo, 
bendras plotas 44,90 kv. m, 
statybos metai – 1982; 0,0078 
ha žemės sklypo dalį, esančią 
0,1116 ha ploto žemės sklype 
kadastro Nr. 3428/0001:166 
Janušavos k. v., unikalus Nr. 
3428-0001-0166. Anykščių r. 
sav., Kavarsko sen., Januša-
vos k., Gintaro g. 14, 14-3.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 1300 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 1200 Eur; žemės sklypo 
pradinė pardavimo kaina – 100 
Eur. Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 130 
Eur. Specialiosios žemės naudo-
jimo sąlygos: vandens tiekimo 

ir nuotekų, paviršinių nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros apsau-
gos zonos (III skyrius, dešimta-
sis skirsnis); šilumos perdavi-
mo tinklų apsaugos zonos (III 
skyrius, dvyliktasis skirsnis); 
gruntinių geodezinių ženklų tin-
klų ir įrenginių apsaugos zonos 
(VII skyrius, šeštasis skirsnis); 
elektros tinklų apsaugos zonos 
(III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 
viešųjų ryšių tinklų elektroninių 
ryšių infrastruktūros apsaugos 
zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis). Kitos daiktinės teisės: 
kelio servitutas – teisė važiuoti 
transporto priemonėmis (tarnau-
jantis). Teisė naudotis sklypo 
dalimi indeksas A ir B 0,013 ha 
ir 0,0003 ha. Teisės naudotojai: 
kiti naudotojai. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis 
– kita; naudojimo būdas – ko-
mercinės paskirties objektų te-
ritorijos. 

½ pastato-gyvenamojo 
namo, unikalus Nr. 3493-
0006-6019, gyvenamosios 
(vieno buto pastatai) paskir-
ties, žymėjimas plane 1A1m, 
bendras plotas 38,34 kv. m, 
statybos metai 1930; ½ pasta-
to-tvarto, unikalus Nr. 3493-

0006-6119, pagalbinio ūkio 
paskirties, pažymėjimas pla-
ne 12I1ž, sienos medis su kar-
kasu, statybos metai 1930; 
½ kitų inžinerinių statinių-
kiemo statinių, unikalus Nr. 
3493-0006-6130, aprašymas 
lauko tualetas, pažymėjimas 
plane v, statybos metai 1930; 
0,0578 ha žemės sklypo dalį, 
esančią 0,1540 ha ploto žemės 
sklype, unikalus Nr. 3472-
0001-0044, Anykščių r. sav., 
Kavarsko sen., Svirnų I k. 4.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 1821 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 1200 Eur; žemės sklypo 
pradinė pardavimo kaina – 500 
Eur; žemės sklypo parengimo 
išlaidos – 121 Eur. Mažiausias 
kainos didinimo intervalas – 50 
Eur. Aukciono dalyvio regis-
travimo mokesčio dydis – 60 
Eur. Aukciono dalyvio garanti-
nio įnašo dydis – 182 Eur. Ju-
ridiniai faktai: nekilnojamasis 
daiktas yra nekilnojamųjų kul-
tūros vertybių teritorijoje (jų 
apsaugos zonoje). 2009 m. ba-
landžio  29 d. Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros mi-
nisterijos Nekilnojamojo kultū-
ros paveldo vertinimo tarybos 

aktu Nr.KPD-RM-1089 buvo 
nustatytos Svirnų I dvaro sody-
bos vertingosios savybės ir api-
brėžtos teritorijos ribos (dvaro 
sodybos teritorijos plotas 112 
750 kv. m.). Sodybos teritori-
joje  esančiame žemės sklype 
(unikalus Nr. 3472-0001-0044) 
vykdomi darbai bei jų projektai 
turi būti derinami su  Kultūros 
paveldo departamento Panevė-
žio-Utenos skyriumi. Specia-
liosios žemės naudojimo sąly-
gos: kultūros paveldo objektų 
ir vietovių teritorijos, jų apsau-
gos zonos (V skyrius, pirmasis 
skirsnis), plotas 1527 kv. m; ke-
lių apsaugos zonos (III skyrius, 
antrasis skirsnis), plotas 360 
kv. m. Žemės sklypo pagrindi-
nė naudojimo paskirtis – kita; 
naudojimo būdas – vienbučių 
ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 
teritorijos.

Kitos aukciono sąlygos: 
visą nupirkto turto kainą auk-
ciono laimėtojas turi sumokėti 
ne vėliau kaip per 10 dienų po 
nekilnojamojo turto pirkimo – 
pardavimo sutarties pasirašymo. 
Aukciono laimėtojo sumokėtas 
garantinis įnašas įskaitomas kaip 
dalinė įmoka už įsigytą turtą.

Aukciono dalyvio registra-
vimo mokestis ir garantinis 
įnašas turi būti sumokėti iki 
dokumentų pateikimo regis-
truotis. Aukciono dalyvio re-
gistravimo mokestis, garantinis 
įnašas ir nekilnojamojo turto 
kaina mokama į Anykščių rajo-
no savivaldybės administraci-
jos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. 
LT167182100000130648, AB 
Šiaulių bankas, banko kodas 
71816 (būtina nurodyti mokė-
tojo kodą).

Dalyvių registracijos pra-
džia – 2022-08-02, 00.00 val., 
pabaiga 2022-08-04, 23.59 val. 
Aukciono laikas nuo 2022-08-
09, 09.00 val. iki 2022-08-12, 
13.59 val. Turto apžiūros lai-
kas 2022-07-04.

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@anyks-
ciai.lt) teikia informaciją apie 
objektus, sutarčių projektus bei 
iš anksto derina nekilnojamo-
jo turto apžiūros laiką. Viešo 
aukciono sąlygos paskelbtos 
Anykščių rajono savivaldybės 
tinklapyje www.anyksciai.lt.

Užsak. Nr 555.

Anykščių rajono savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą 
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įvairūs
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Žurnalistai: 
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Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
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Buhalterija (prenumerata), tel. (8-381) 5-94-58.
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Virina, špakliuoja, 
dažo automobilių detales, 

remontuoja važiuoklę, 
keičia tepalus.

Tel. (8-659) 79002.
Savivarčiais veža birias 

medžiagas iki 20 t.
Tel. (8-660) 34422.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 
BIRŽELIO 16 d. (ketvirta-

dienį) prekiausime paukštyno 
vakcinuotais, sparčiai augan-
čiais ROSS-308 vienadie-
niais ir paaugintais mėsiniais 
broileriais, vienadienėmis 
vištytėmis (Olandiškos). Nuo 
2 iki 8 mėn. įvairių spalvų viš-
taitėmis ir kiaušinius dedan-
čiomis vištomis (kaina nuo 
5.50 Eur). Turėsime gaidžiu-
kų. Prekiausime kiaušiniais. 
Spec.lesalai. 

Užsakymai tel. (8-632) 40215.
Svėdasai 15:35, Čekonys 

15:45, N.Elmininkai 15:50, 
Anykščiai 16:00 turgus, 
Ažuožeriai 16:15, Zaviesiškis 
16:20, Kavarskas 16:30, 
Svirnai 16:40.

Teleloto Žaidimas nr. 1366  Žaidimo data: 2022-06-12 Skaičiai: 75 03 42 46 41 47 06 26 07 70 56 72 24 66 
01 69 58 39 49 13 63 67 40 74 55 23 65 09 38 15 16 12 22 18 36 20 37 14 25 27 (keturi kampai, eilutė, 
įstrižainės) 45 31 08 61 04 21 64 44 30 10 35 32 50 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų 
skaičius Užbraukus visą lentelę 22566.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 17.00€ 515 Užbraukus eilutę 3.00€ 
8537 Užbraukus keturis kampus 2.00€ 24085 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0042189 Automobilis Peu-
geot 2008 0013621 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0013628 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0015813 Lai-
minga vieta prizas 333 Eur 0020435 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0022550 Laiminga vieta prizas 333 
Eur 0025509 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0028414 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0013582 Laiminga 
vieta prizas 333 Eur 0013587 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0013593 Laiminga vieta prizas 333 Eur 
0013598 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0013601 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0013605 Laiminga vieta 
prizas 333 Eur 0013610 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0013615 Laiminga vieta prizas 333 Eur 024*816 
Pakvietimas į TV studiją 008*561 Pakvietimas į TV studiją 003*260 Pakvietimas į TV studiją.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius tolesnei 
eksploatacijai arba ardyti. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

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

Nekilnojamasis turtas

Skubiai nupirks sodybą, 
namą, žemės - miško sklypą, 
butą. Už informaciją atsilygins. 

Tel. (8-608) 44340.

Butą, sodybą, namą, mišką, že-
mės ūkio ir jų bendrų savininkų vi-
sas dalis. Sutvarko paveldėjimus.

Tel. (8-609) 92144.

Nori pigesnio buto, namo 
ar sodybos. Gali būti su sko-
lomis, areštuotas, įkeistas. 
Dokumentus susitvarkys.

Tel. (8-608) 33078.

Senus miškus, malkinius miš-
kus, kirtavietes visoje Lietuvoje 
nuo 1000 iki 10 000 eurų už hek-
tarą. Apmokėjimas išankstinis.

Tel. (8-610) 85178.

Miško pirkimas. Krūmų ir men-
kavertės medienos kirtimas ap-
leistose žemėse ir sodybose.  

Tel. (8-656) 77315.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyČIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TIESIOGIAI PERKA 

MIŠKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

Automobiliai

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-628) 07656.

Utilizuoja automobilius. 
Superka važiuojančius ir ne-
važiuojančius automobilius. 
Išsiveža patys. Atsiskaito vie-
toje. Išrašo sunaikinimo pažy-
mėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

Agentas Algirdas – veršelius. 
Moka 6 - 21 proc. Atsiskaito iš 
karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.

Nuolat brangiai - karves, bu-
lius, telyčias, avis. Veršelius 
auginti iki 2 mėn. Moka prie-
dus, PVM. Greitai išsiveža.

Tel. (8-656) 40439.

Egidijus ir Sandra - įvairius 
veršelius. Sąžiningai sveria. 
Moka PVM. Greitai pasiima. 

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

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

Kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, angų didini-
mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 
Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

Buhalterė su aukštuoju išsi-
lavinimu, vyr. buhalterės darbo 

patirtimi, asmenine kompiu-
terine įranga ir buhalterine 

programa teiktų buhalterinės 
apskaitos paslaugas įmo-
nėms, ūkininkams, MB , IĮ. 

Tel.: (8-614) 93300.

Nekilnojamasis turtas

Anykščių mieste - veikiančią 
kavinę. Jaukus kiemas, graži 
vieta.  

Tel. (8-609) 89027.

Tvarkingą namą Šlavėnų k. 
Anykščių r. Iki miesto centro 
apie 4 km. Puiki vieta. 

Tel. (8-648) 23707.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. Perka įvairios 
būklės miškus.

Tel. (8-630) 57490.

Malkos 3 m rąsteliais. Veža 
15-30 erdm. miškovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas, kaladėmis, 3 metrų 
rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

Nesudėtingas darbas gamybos įmonėje Panevėžyje! Atlyginimas 
616–863 Eur/mėn. į rankas. Nemokamai vežame iš Pasvalio, 
Joniškėlio, Kėdainių, Baisogalos, Krekenavos, Radviliškio, Biržų, 
Ramygalos, Barklainių, Linkuvos, Anykščių, Kupiškio. Patirtis nebūti-
na! Susisiekite tel. (8-633) 70405.

Dažo namus, skardinius, ši-
ferinius stogus. Dengia stogus, 
lydo ruloninę dangą. Darbus 
atlieka savo medžiagomis.  

Tel. (8-658) 37897.

Nebrangiai mūrija, remon-
tuoja įvairias krosnis, židinius. 
Valo krosnis, kaminus. 

Tel. (8-606) 58151.

2022 m. birželio 22 d. 9:45 val. bus ženklinamas žemės sklypas, kad. 
Nr. 3440/0001:163, esantis Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Mačionių 
k. Gretimo žemės sklypo, kad. Nr. 3440/0001:171, savininką V. P. pra-
šau atvykti prie ženklinamo sklypo. Matininkas Šarūnas Šimonėlis, tel. 
(8-600) 22490; Aušros g. 47-201, Utena; www.zemesinzinerija.lt.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.3464/0002:116 ir Nr.3436/0002:32), 
esančių Mediniškių k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav., savininką, kad  UAB 
„Anykščių matininkas“ matininkas V.G. (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-377) 
vykdo žemės sklypo (projektinis Nr.710-26), esančio Mediniškių k., Skiemonių 
sen., Anykščių r. sav. ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašom kreiptis į UAB „Anykščių matininkas“ adresu J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai 
LT-29114, el. paštu info@anmat.lt, arba telefonu Nr. (8-698) 16608.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.3464/0002:105), esančio Skiemonių 
k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav., savininkę, kad  UAB „Anykščių matininkas“ 
matininkas V.G. (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-377) vykdo žemės sklypo 
(projektinis Nr.716-23), esančio Skiemonių k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav., 
ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į 
UAB „Anykščių matininkas“ adresu J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai LT-29114, el. 
paštu info@anmat.lt, arba telefonu Nr. (8-698) 16608.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.3464/0001:32), esančio Skiemonių 
k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav., paveldėtojus, kad  UAB „Anykščių matinin-
kas“ matininkas V.G. (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-377) vykdo  žemės 
sklypo (projektinis Nr.716-2), esančio Skiemonių k., Skiemonių sen., Anykščių 
r. sav. ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom 
kreiptis į UAB „Anykščių matininkas“ adresu J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai LT-
29114, el. paštu info@anmat.lt, arba telefonu Nr. (8-698) 16608.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.3476/0004:357), esančio Klaibūnų k., 
Traupio sen., Anykščių r. sav., savininkės turto paveldėtojus, kad UAB ,,Anykščių  
matininkas“ matininkas Julijonas Jurkėnas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-
1760, atliko žemės sklypo (kadastro Nr. 3476/0004:339), esančio Klaibūnų k., 
Traupio sen., Anykščių  r., ribų  ženklinimo darbus. Prireikus  išsamesnės infor-
macijos prašome kreiptis į įmonę UAB ,,Anykščių matininkas“ adresu  J. Biliūno g. 
4-8, Anykščiai el. p. julijonas.jurkenas@anmat.lt arba telefonu (8-615) 52931.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 50 eurų.

Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai. Tel.: (8-381) 59458; (8-686) 33036. 
El.p. reklama@anyksta.lt

Jūsų sveikinimas gali būti matomas ir anyksta.lt skaitytojams.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.
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anekdotas

oras

+11

+16

mėnulis
Birželio 14-17 d. -pilnatis.

Jolanta, Vitas, Tanvilas, 
Bargailė, Krescencija.

Benas, Julita, Tolminas, Jūra.

Grigalius, Daugantas, Laura, 
Vilmantė, Adolfas.

Rufinas, Valerijus, Almina, 
Labvardas, Bazilijus, Digna.

šiandien

birželio 15 d.

vardadieniai

birželio 16 d. 

birželio 17 d. 

Ateina aštuoniasdešimtmetis 
diedukas į paštą pensijos pasiim-
ti. O ten sėdi toks jaunuolis. Gal-
voja: „Senas tas diedas, po poros 
savaičių gal numirs“ ir tada sako 
diedukui:

- Tu ateik, tėvai, po mėnesio 
pasiimti.

- Tai kad negaliu. Pinigų rei-
kia - su tėvu į senelio vestuves 
einam.

- Kaip tai, - nustemba jaunuo-
lis. - Tai kiek tėvui metų?

- Šimtas septyneri.
- O seneliui?!?
- Šimtas trisdešimt dveji.
- Pala, tėvai, tai ar ne per vėlai 

vesti?
- Jis nevestų, bet tėvai verčia...

***
Vyras, nusiteikęs romantiškai, 

kreipiasi į žmoną:
- Brangioji, kaip man norėtųsi 

atsidurti tokioje vietoje, kur aš 
niekada nebuvau! O dar gerai 
būtų užsiimti kuo nors, ko aš nie-
kada nedariau...

Žmona:
- Brangusis, man atrodo, kad 

aš tau galiu padėti: keliauk į vir-
tuvę ir išplauk indus!

***
Vienas draugas skundžiasi ki-

tam:
- Žmona nuolat erzina mane 

pasakojimais apie pirmąjį vyrą.
- Bet juk tu gali nuslopinti jos 

įprotį.
- Kaip?
- Pradėk kalbėti apie savo būsi-

mąją žmoną.

***
Grįžusi iš atostogų moteris 

skundžiasi draugei:
– Košmariškos atostogos. Visą 

laiką lijo...
– Bet tau vis tiek pavyko įdegti!
– Tai ne įdegis. Tai rūdys.

Per Antanines atidaryta muziejaus 
fondų saugykla ir parodų salė

(Atkelta iš 1 psl.)

Renginys, grūmojant perkūnui 
ir praplyšus dangui, prasidėjo 
ekskursija po žemės meno kūri-
nių pasaulį. Visą savaitę šiuos kū-
rinius kūrė menininkai iš Vilniaus 
bei Kauno (apie šią parodą kituo-
se ,,Anykštos” numeriuose). Tada 
Antaninės buvo tęsiamos po sto-
gu – atnaujintoje muziejaus fondų 
saugykloje ir parodų salėje.

Gerą valandą Anykščių A. Ba-
ranausko ir A.Vienuolio – Žu-
kausko memorialinio muziejaus 
direktorius Antanas Verbickas 
demonstravo bei pristatinėjo 

A.Verbickas.
Šventėje  pirmą kartą debiutavo 

folkloro grupė „Ažupietės“, ku-
riai vadovauja buvusi Anykščių 
rajono savivaldybės specialistė 
Violeta Juciuvienė, koncertavo 
atlikėjas Kazimieras Jakutis, o 
rašytojas Rimantas Vanagas skai-
tė traktatą apie Ažupiečius.

„Olė, olė, olė – Ažupiečiams 
šlovė!” -  iš rašytojo lūpų lyg 
kokiame futbolo stadione lie-
josi skanduotė, skirta šiam 
Anykščių miesto rajonui.

R.Vanagas taip pat pasidali-
jo savo įspūdžiais iš  kelionės į 
Seinus, kuriuose lankėsi šį mė-
nesį. „Šimtai lietuvių į Lenkijos 
parduotuves traukia nusipirkti 
pigesnių produktų, o mes, tokie 
naivuoliai, pirmiausia nutarėme 
nusifotografuoti prie mylimo 
Antano Baranausko paminklo. 
Žiūrime ir netikime savo akimis. 
Prie paminklo jokios gėlelės, 
tik, tiesiogine to žodžio prasme, 
auga dilgėlės. Tai mūsų moterė-
lės tas dilgėles išravėjo. Tai štai 
kaip tuos pačius dalykus vertina 
vieni ir kiti. Šimtai lietuvių va-
žiuoja pro tą vietą kiekvieną die-
ną ir nė vienas nemato reikalo 
sustoti, padėti gėlelę ar išrauti 
dilgėlę“, - stebėjosi ir moraliza-
vo R.Vanagas.

Anykščių muziejaus direktorius Antanas Verbickas 
pabrėžė, kad atnaujintoje parodų salėje dar ilgai 
bus eksponuojama Stanislovo Petraškos paveikslų 
paroda.

Rašytojas Rimantas Vanagas pa-
sakojo, kaip Seinuose, prie pamin-
klo Antanui Baranauskui, išvydo 
želiančias dilgėles.

Muziejaus direktorius A. Ver-
bickas už atnaujintą  muziejaus 
fondų saugyklą ir parodų salę 
dėkojo ir knygas dovanojo Seimo 
nariui Tomui Tomilinui, buvusiam 
Seimo nariui Antanui Baurai, 
Anykščių rajono mero pavaduo-
tojui Dainiui Žiogeliui. Prasidėjus 
pagiriamiesiems žodžiams, vienas 
pilietis paliko renginį. Išeidamas 
jis sakė, kad į renginį ėjo ne klau-
sytis politikos…

„Šis pastatas, aišku, turi tam ti-
krų problemų, bet, kaip sakoma, 
dabar geriau nebedejuoti. Kai mes 
kalbame apie Ažupiečių turtus, 
tai turime prisiminti paveikslus 
kūrusį Stanislovą Petrašką. Ir ne-
svarbu, kad kai kas parašo, kad jo 
paveikslai visiškai atsibodę. Ne. 
S.Petraška svajojo, kad jo gyve-
nimas prasitęstų ne tik vaikuose, 
anūkuose, bet ir jo kūriniuose. Ir 
kai matau, kad į šią parodą žmo-
nės sugrįžta tam, kad jo paveiks-
lus parodytų kitiems žmonėms, 
suprantu, kad jie yra reikalingi. 
Tegul šita parodų salė dar ilgai 
priklauso S.Petraškai“, – kalbėjo 
A.Verbickas.

Renginyje Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius apie 
atnaujintą muziejaus fondų sau-
gyklą ir parodų salę kalbėjo: „Pa-
galiau muziejininkai galės dirbti 
normaliomis, europietiškomis 
sąlygomis.“

Beje, grįžtant prie muzie-
jaus Antaninių šventės, mu-
ziejaus kuratorius Tautvydas 
Kontrimavičius „Anykštai“ 
negalėjo atsakyti, kelintą kar-
tą šį šventė muziejuje yra 
švenčiama:„Antanines Muzie-
jus kasmet švenčia bene nuo 
XX a. pabaigos, bent paskuti-
nius du dešimtmečius jos tikrai 
kasmet panašiu laiku vyksta. 
Skaičiaus neįvardysiu, nes jis 
bus tik spėtinas, o ne pagal tiks-
lią registraciją...“

Antaninėse dalyvavo maždaug pusė šimto svečių. Tarp jų buvo 
matyti ir žinomų veidų. Renginį stebėjo Anykščių kultūros cen-
tro direktorė Dijana Petrokaitė, menotyrininkė Jolanta Zabuly-
tė, Anykščių rajono tarybos narė Regina Patalauskienė ir kiti.

Vienas iš Ažupiečių turtų, 
atlikėjas Kazimieras Ja-
kutis, publikai dovanojo 
savo kūrybos dainų.

Birželio 10 dieną, penk-
tadienį, Anykščių Antano 
Baranausko ir Antano Vie-
nuolio –Žukausko memo-
rialiniame muziejuje buvo 
švenčiamos Antaninės. Ta 
proga oficialia atidarytas 
atnaujintas muziejaus pas-
tatas ir fondų saugykla. 

Bendra rekonstrukcijos 
projekto vertė - 407 tūkst. 
eurų. Didžioji dalis šios su-
mos – 325 tūkst. eurų – Co-
vid-19 fondo lėšos, kita pini-
gų dalis skirta iš Anykščių 
rajono biudžeto.

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Muziejaus fondų saugyklos ir parodų salės atnaujinimas 
dėl projektuotojų klaidų užsitęsė. Buvo planuota, kad pas-
tatas pradės funkcionuoti 2021 metų birželio pradžioje.

įvairius eksponatus – nuo rašy-
tojų rankraščių iki Šeimyniškė-
lių piliakalnio teritorijoje atkas-
tų radinių. A.Verbickas taip pat 
minėjo, kad muziejus dalį savo 
eksponatų saugo prekybos cen-
tro „Norfa“ spintelėse, kurias 
prekybininkai atidavė renovuo-
dami parduotuvę.

Antano Baranausko klėtelėje 
atidarytą muziejų  A.Verbickas 
lygino kone su stebuklu.

„Tai, kad Antanas Vienuolis 
– Žukauskas nusprendė A. Ba-
ranausko klėtelėje daryti mu-
ziejų čia, Anykščiuose... Na, 
čia nebent būtų galima paly-
ginti su tuo, jei Anykščių rajo-
no savivaldybė už geležinkelio 
statytų aerouostą“, - kalbėjo 


