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Medžiotojai
miške išgąsdino
moterį

2 psl.
šiupinys
PARODA. Lapkričio 7 d., trečiadienį, 17:15 val. Angelų muziejuje–Sakralinio meno centre Janinos Monkutės-Marks gobelenų
parodos „Dovana tėviškei“ atidarymas. Renginys nemokamas.
Knyga. Šį trečiadienį 17.30 val.
Vilniuje, Nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje humanitarinių mokslų daktarė, menotyrininkė Jolanta Zabulytė pristatys
savo naujausią knygą „Anykščių
krašto kryždirbystė. Kn. 1. Mediniai paminklai“. Tai bus pirmoji
Anykščių krašto kryždirbystės
studija. Lapkričio 15 dieną 17.15
val. dr.J.Zabulytės knyga taip
pat bus pristatyta Anykščių L. ir
S.Didžiulių viešojoje bibliotekoje.

Kas savivaldybėje sprendžia
Arūnas Liogė
nusivylė politika apie meno tinkamumą?
Kęstutis INDRIŪNAS, architektas:
„O apie miesto apšvietimą
geriau patylėsiu“...

3 psl.

2 psl.

Konkursas. Vakar buvo paskutinė diena, kai pretendentai į Anykščių ligoninės direktorius galėjo
pateikti dokumentus konkursui ir
vienas pretendentas jau buvo užsiregistravęs. Gali būti, kad iki darbo
dienos pabaigos pretendentų atsirado ir daugiau.
Gaisras. Lapkričio 2 dieną Svėdasų kapinėse užsiliepsnojo nežinomo savininko kapavietė. Degė
krepšelis ir dekoratyvinė plastikinė
skalda.
Priėmimas. Trečiadienį Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis
atvykimo į Lietuvą proga Vilniuje
dalyvaus naujojo Japonijos ambasadoriaus priėmime.

8 psl.

Pirmoji anykštėnė, grojusi su
Nacionaliniu simfoniniu orkestru
Sekmadienį, lapkričio 4 dieną, Filharmonijos Didžiojoje salėje
su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru koncertavo anykštėnė Milda Daunoraitė, dabar besimokanti Didžiosios Britanijos
H. Purcell muzikos mokykloje.

Reitingas. Anykščių konservatoriai partiniuose rinkimuose palaikė Ingridos Šimonytės kandidatūrą, o kaip reitinguotas kandidatų
į Anykščių rajono tarybą sąrašas
- neskelbiama. Šį sąrašą dar galės
koreguoti partijos skyriaus pirmininkas Sigutis Obelevičius.
Gruzijoje. Anykščių rajono savivaldybės administracijos atstovai eilinį kartą išvyko į Gruziją, į
Telavi miestą. Šį kartą į Kaukazą
iškeliavo vicemeras Sigutis Obelevičius, administracijos direktoriaus
pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas
ir Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Virmantas Velikonis.

Profesorius vėl
išdykauja

Milda Daunoraitė su Nacionaliniu simfoniniu orkestru (meno
vadovas ir dirigentas Modestas Pitrėnas) atliko šiuolaikinį, nepaprasto ritmo kompozitoriaus Vytauto Bacevičiaus kūrinį.
Filhatmonijos FB/ D.MATVEJEV nuotr.

M. Daunoraitė ir dar trys solistai – fleitistė iš Rusijos Ulijana
Zhivitskaja, pianistas iš Didžiosios
Britanijos Thomas Kelly ir smuikininkė iš Pietų Korėjos Songha
Chio yra įvairių Europos jaunimo
muzikos konkursų laureatai. Koncerte dirigavo kylanti žvaigždė
Martynas Stakionis, diriguojantis
Hamburgo Kamerinėje operoje.
M. Daunoraitė - pirmoji anykštėnė kada nors grojusi solo su
Nacionaliniu simfoniniu orkestru.
Tam, kad būtum pakviestas koncertui solo su orkestru, reikia būti
išskirtinių gabumų muzikantu.
Architektų Daivos Gasiūnienės
ir Vytenio Daunoro dukra Milda
koncerte skambino kompozitoriaus
Vytauto Bacevičiaus Koncertą fortepijonui ir orkestrui Nr.4, Simfonia concertante. Šešiolikmetė pianistė žiūrovus kerėjo nepaprastu
artistiškumu ir gracija.
H. Purcell muzikos mokykloje
jos specialybės pedagogas dabar
yra Justas Dvarionas.
Pirmoji
Mildos
mokytoja,
Anykščių muzikos mokykloje dėstanti Irena Meldaikienė „Anykštai“
sakė, kad jaudinosi klausydama
buvusios mokinės koncerto, nes
nesijaudinti dėl savo mokinių ji
nemoka. Mokytoja prisiminė, kaip
Mildutė nuo penkerių metų muzikos mokykloje gyvendavo tiesiog

iki vėlaus vakaro, o „sulaukusi
devynerių skambino sudėtingus,
suaugusiems skambinti skirtus kūrinius - J.S.Bacho „Itališką koncertą“ ir R.Schumanno „Arabeską“.
„Milda nuo penkerių išsiskyrė
skvarbiu protu, puikia atmintimi.
Jau nusilenkimas prieš grojant jos
buvo kitoks - kažkuo pritraukiantis
ir intriguojantis - nors šešiametė,
bet jau asmenybė. Džiaugiuosi, kad
jai būnant devynerių paskatinau
dalyvauti TV projekte „Vunderkindai“ - projektą Mildutė laimėjo,
o vunderkindės vardas išliko iki
šiol – taip ją ir dabar pristatė prieš
šį koncertą laidoje „Labas rytas“, prisiminė pirmoji mokytoja,
Koncertą rengė Europos jaunimo muzikos konkursų sąjunga
(EMCY), kuri jungia apie 50 nacionalinių ir tarptautinių jaunimo
(iki 25 metų) konkursų ir kasmet
vis kitame mieste organizuoja Jaunimo Euroradijo konkursą. Pusė
Vilniaus koncerto programos Lietuvos šimtmečio minėjimo proga,
sudarė lietuvių kompozitorių kūriniai. Koncertas tiesiogiai buvo
transliuojamas per radiją.
Šį trečiadienį Vilniuje, „Vaidilos“ teatre, M. Daunoraitė ir Kasparas Mikužis surengs koncertą
„Juodieji klasikai: 88 baltai juodi“.

-ANYKŠTA

„Anykštą“ skundžia jau visa Anykščių
rajono savivaldybė
Anykščių rajono savivaldybė nesiliauja „Anykštos“ redakcijai siuntinėti laiškų su prašymais paneigti tikrovės neatitinkančią informaciją. Paskutiniame tokiame laiške savivaldybė redakciją netgi
ėmė mokyti, kaip turėtų atrodyti informacinių pranešimų antraštės.
„Antraštėje žodžiai „šimtai
tūkstančių“ yra vartojami netiksliai, nes lingvistiškai „šimtai“ suprantami kaip du ir daugiau šimtų,
tuo tarpu savivaldybės planuojama skirti suma gėlynų priežiūrai
preliminariai gali nesiekti ir 200
000 Eur, nes iki šiol dar neįvykęs
konkursas, konkurso nugalėtojas
nėra aiškus, sutartis nepasirašyta,
konkreti suma nėra žinoma“, - reaguodama į spalio 20 d. „Anykštos“ laikraštyje paskelbtą pranešimą „Miesto gėlynams – šimtai
tūkstančių eurų“ - lingvistikos
mokslų subtilybių mokė savival-

dybė.
Anykščių rajono savivaldybei
neįtiko ir tai, kad jai „neaišku,
kokiais šaltiniais“ remdamasi
„Anykšta“ skelbia informaciją apie jos vykdomus viešuosius
pirkimus. Be to, nors pati nežinodama, kokia konkreti suma bus
investuota į Anykščių miesto gėlynus, Anykščių rajono savivaldybė
prašo paneigti skaičius, kuriais
redakcija pasinaudojo viešai skelbiamuose viešųjų pirkimų dokumentuose.
„Žurnalisto teiginys „Vien šį rudenį savivaldybės administracija ir

UAB Anykščių komunalinis ūkis į
gėlynus planuoja investuoti 177
994 Eur“ yra neteisingas. Neaišku,
kokiais šaltiniais žurnalistas R.
Aleksiejūnas rėmėsi nurodydamas
kainą – 177 994 Eur. Į gėlynus jau
yra investuota 7 488 Eur (viešojo pirkimo laimėtoju pripažintas
UAB Anykščių komunalinis ūkis,
pasiūlymo suma skiriama gėlių
svogūnėlių įsigijimui) ir 5 936 Eur
(viešojo pirkimo laimėtoju pripažintas UAB Anykščių komunalinis ūkis, pasiūlymo suma skiriama gėlių sodinukams įsigyti). Ši
visa suma nurodoma kaip „Vien

šį rudenį“ planuojama savivaldybės investicija į gėlynus. Tačiau
dalis sumos - t.y. 5 936 Eur – jau
skirta liepos mėnesį gėlių sodinukams įsigyti, o kita dalis 7 488 Eur
spalio mėnesį gėlių svogūnėliams
įsigyti. Šios sumos jau paskirtos ir
išmokėtos, todėl jų laikyti planuojamomis investicijomis negalima.
Preliminariai planuojama investavimo į gėlynus suma gali būti apie
165 289 Eur (be PVM), kuri bus
skirta finansuoti ateinančių trejų
metų gėlynų kūrimui ir priežiūrai.
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Medžiotojai miške išgąsdino moterį

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Šeštadienį viduryje dienos su šunimis po mišką nusprendusi
pasivaikščioti Justė netikėtai atsidūrė ginkluotų medžiotojų apsuptyje.
„Būkit atsargūs, jei sugalvosit pasivaikščioti miške, dabar
vyksta medžioklės su varovais ir galit iš miško ir nebegrįžt“, - po
šio įvykio socialiniuose tinkluose perspėjo jauna moteris.
Tik išgąsčiu atsipirkusią moterį ir kitus, kurie šį rudenį susiruoš pasivaikščioti po mišką, ramina Lietuvos medžiotojų ir
žvejų draugijos Anykščių skyriaus valdybos pirmininkas, medžioklės žinovas Rimantas Pečkus, teigdamas, kad miške sutikti
medžiotojai yra nepavojingi.
Justė kartu su savo augintiniais
šį šeštadienį miško link patraukė žvyrkeliu nuo Leliūnų Inkūnų
kaimo link. Medžiotojus ji sutiko
šalia buvusio Knebių kaimo, kur
stovi partizanų atminimui skirtas
akmuo. Moteris atkreipė dėmesį,
kad keliaudama medžioklės vietos
link ji nepastebėjusi jokių įspėjamųjų ženklų, tačiau, jei būtų žinojusi, kad vyksta medžioklė, būtų
pasukusi kitais keliais.
Medžioklės žinovas Rimantas
Pečkus „Anykštai“ sakė, kad medžioklės metu įspėjamųjų ženklų
praeiviams neturi būti, niekas to
nereglamentuoja. Apie supalnuotas
medžiokles taip pat nėra skelbiama
informacija žiniasklaidos priemonėse ar kokiuose nors specializuotuose internetiniuose puslapiuose.

Temidės svarstyklės
Smurtas. Lapkričio 2 dieną
apie 18.30 val. Svėdasuose, Šilo
g., namuose, vyras (g. 1991 m.)
(nustatytas 2,04 prom. girtumas)
smurtavo kartu gyvenančios sugyventinės (blaivi) (g. 1990 m.)
atžvilgiu, sukeldamas jai fizinį
skausmą. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
Bėglys. Lapkričio 3 dieną gautas moters (g. 1956 m.) pareiškimas, kad namuose Svėdasuose,
S. Zobarsko g. žentas (g. 1972
m.) smurtavo, sukeldamas fizinį
skausmą. Vyras pasišalino iš įvykio vietos. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.
Išgertuvės. Lapkričio 3 dieną
apie 20.30 val.Kurkliuose,Vyturių
g., išgertuvių metu, buvęs sugyventinis (g. 1972 m.) smurtavo
moters (nustatytas 2,61 prom.
girtumas) (g. 1988 m.) atžvilgiu,
taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Vyras pasišalino iš įvykio
vietos. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Konfliktas. Lapkričio 3 dieną
apie 19.30 val. Svėdasų seniūnijos Grikiapelių kaime, Mokyklos
g., namuose vyras (nustatytas
1,95 prom. girtumas) (g. 1963
m.) smurtavo brolio atžvilgiu
(nustatytas 1,98 prom. girtumas)
(g. 1967 m.), sukeldamas jam
fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
Sukčiai. Lapkričio 3 dieną apie
18.00 val. moteriai (g. 1934 m.),
gyvenančiai Anykščiuose, Kęstučio g., į namų telefoną paskambino nepažįstami asmenys, kurie
apgaule įtikino, jog tai pažįstama
slaugytoja. Vėliau į namus atėjusiam nepažįstamam asmeniui
moteris atidavė 500 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

„Patys medžiotojai atsako už
savo šūvius. Įsivaizduokite, kad
miške apsuosiamas kvartalas ir
vyksta žvėrių varymas. Mes tuo
metu nežinome, ar yra kur nors
koks uogautojas ar grybautojas, ar
miškakirtys. Ir būna taip, kad atvykstame į medžioklę, negirdime,
kad tuo metu vyktų miško kirtimo
darbai, nes, pavyzdžiui, tuo metu
darbuotojai pietauja. Ir vyksta normalus žvėrių varymas. Turime teisę eiti į mišką ir medžioti“, - sakė
R.Pečkus.
Paklaustas, kaip reikėtų elgtis
žmonėms, kad netektų atsidūrti pačiame medžioklės įkarštyje,
R.Pečkus pasakojo, kad miške medžiotojus galima sutikti bet kurią
dieną.
„Mums dienos nereglamentuo-

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Anykščių skyriaus valdybos pirmininkas, medžioklės žinovas Rimantas Pečkus sakė, kad
medžiotojus sutikti miške didesnė tikimybė savaitgaliais.
tos. Galime medžioti nuo pirmadienio iki sekmadienio, bet paprastai
medžioklės vyksta savaitgaliais.
Tikrai nepatarčiau vengti eiti į mišką. Eikit, nebijokit, medžiotojai geranoriškai nusiteikę ir tikrai, jei jie
matys, kad žmogus nesuvokdamas
eina į kvartalą, kuriame vyksta žvėrių varymas, tiesiog jo bus paprašyta palaukti, kol medžiotojai paliks
tą vietą“, - aiškino R.Pečkus.
Pašnekovas prisipažino, kad keliama problema jam pasirodžiusi
netikėta.
„Kaip ir nėra tos problemos. Per
ilgą savo medžioklės stažą kažką
panašaus esu girdėjęs. Moteriškė

skambino, iš kažkur važiavo su
vaikais nuo Svėdasų. Matė, kad
vyksta medžioklė, vyksta varymas
ir klausė, kas dabar bus, jei pabaidytas žvėris išbėgs po jos mašinos
ratais ir išsigąs vaikai. Gražiai pasikalbėjome, paaiškinau, kad tam ir
stovi medžiotojai, kad tas žvėris nebėgtų po mašinos ratais“, - kalbėjo
R.Pečkus.
Pasak R.Pečkaus, nelaimingi atsitikimai dažniausiai nutinka tarp
pačių medžiotojų.
„Neteko girdėti, kad nukentėtų pašalinis žmogus, tarsi papuolęs į kažkokį mūšio lauką“, - sakė
R.Pečkus.

Arūnas Liogė nusivylė politika

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Į Anykščių rajono tarybą kaip visuomeninio komiteto lyderis
išrinktas Arūnas Liogė dar kartą Tarybos nario mandato nesieks.
A.Liogė neslėpė, kad Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis įkalbinėjo tapti mero komandos nariu ir kartu dalyvauti 2019-ųjų
savivaldos rinkimuose, tačiau jis atsisakė.
„Visai kitaip įsivaizdavau savo
darbą rajono Taryboje. Ateiname
dirbti anykštėnams, tačiau anykštėnai lieka antrame plane, o į pirmąją
vietą iškyla asmeniniai interesai.
Turėjau rinkiminę programą, kurią
tikėjausi įgyvendinti, bet... Galiu
tik pasiteisinti, jog aš tą programą
bandžiau įgyvendinti ir nebuvo ji
kažkokia populistinė“ – „Anykštai“ aiškino A.Liogė.

Pagal A.Liogės visuomeninio
komiteto sąrašą buvo išrinktas ir
antrasis asmuo - Arvidas Pajuodis.
A.Liogė - 1995-1997 metais prie
mero Sauliaus Nefo buvo Anykščių savivaldybės administracijos
vadovu. Po 2015-ųjų metų savivaldos rinkimų, dar prieš pirmąjį naujosios kadencijos Tarybos posėdį
jis buvo paskirtas UAB „Anykščių
vandenys“ juristu.

Arūnas Liogė teigia supratęs,
kad rajono Tarybai svarbiau
asmeniniai, nei anykštėnų
interesai.

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai!
2018 m. lapkričio 13 d. Anykščių rajono savivaldybėje, įgyvendinant Aplinkos ministerijos nustatytus
aplinkosauginius reikalavimus, organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų,
įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkamos:
•
Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
•
Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;
•
Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos.
Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos:
•
Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos (yra išimčių);
•
Automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos;
•
Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.
Taip pat gaminių atliekų surinkimo akcijos metu, iš transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančių asmenų, palankiomis sąlygomis (sumokant atliekų tvarkytojui) bus galima priduoti alyvų atliekas.
Šiuo metu taip pat vyksta įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms skirtas projektas „Mes rūšiuojam“, prie kurio dar galite prisijungti, rūšiuoti atliekas, rinkti taškus ir keisti juos į įvairiausius prizus, keliones, ekskursijas!
Informaciją apie projektą „Mes rūšiuojam“, prizus, dalyvių registraciją rasite www.mesrusiuojam.lt.
Jeigu Jūsų įmonė, įstaiga ar organizacija bei Jūsų įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojai
arba gyventojai turi aukščiau išvardintų atliekų prašome iki 2018 m. lapkričio 12 d. registruotis epaštu atliekos@atc.lt arba telefonu 8 5 206 09 01.
Norintys priduoti savo nebenaudojamą automobilį arba pateikti informaciją apie kiemuose be priežiūros paliktus nebenaudojamus automobilius ar nelegalius transporto priemonių ardytojus, turėtų rašyti e-paštu atliekos@gia.lt arba skambinti telefonu 8 600 900 30.
Ekologinę akciją organizuoja: 			

Atliekų surinkimą ir tvarkymą vykdo:

Užsak.Nr. 1118

spektras
Mirė. Pietų Sudane sekmadienį
mirė Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto darbuotojas Valdas
Senkus. Lietuvis čia dirbo Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto misijoje, deleguotas Didžiosios
Britanijos Raudonojo Kryžiaus.
Remiantis Tarptautinio Raudonojo
Kryžiaus komitetu, jo mirtis nėra
susijusi su konfliktu Pietų Sudane,
skelbia Lietuvos nuolatinė atstovybė Ženevoje.
Reorganizuos. Sveikatos apsaugos ministerija planuoja pavaldžių
įstaigų reorganizaciją – bus naikinamos ar prie kitų prijungiamos
septynios iš 19 įstaigų. „Dalis jų
bus jungiamos viena prie kitos,
dalis likviduojamos, dalis siaurinamos ir gryninamos veiklos. Modeliai skirtingi. Svarbu pasakyti, kad
jungimas nėra tik mechaninis –
buvo peržiūrėtos funkcijos, atliktas
kai kurių įstaigų auditas. Turime
aukštą pagrindimą sprendimams“,
– sakė ministras Aurelijus Veryga.
Registras. Seimo Socialinių
reikalų ir darbo komiteto vadovė
socialdarbietė Rimantė Šalaševičiūtė kol kas atsisako idėjos steigti
seksualinių nusikaltėlių registrą.
Anot jos, visuomenei prieinamo
registro sukūrimo neleistų asmens
duomenų apsaugos reikalavimai,
o Vyriausybės darbo grupė teikia
siūlymus, kaip geriau užtikrinti
prevenciją su jau egzistuojančiais
registrais. „Vienas iš tokių siūlymų
– sukurti sąsajas tarp Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
su pedagogų, sveikatos priežiūros
specialistų, gydytojų onkologų ir
kitais registrais, ir kad su vaikais
dirbančios įstaigos turėti prieigą
nemokamai gauti informaciją ne
tik apie nuteistus asmenis už seksualinius nusikaltimus, bet ir tuos
asmenis, kurie įtariami nusikaltimais“, – sakė R. Šalaševičiūtė.
Patarėjas. Kultūros ministrės
Lianos Ruokytės-Jonsson patarėju
pradėjo dirbti Juozapas Blažiūnas.
J. Blažiūnas ministrei patarinės archyvų, bibliotekų, muziejų ir kultūros paveldo valdymo klausimais,
pranešė ministerija. Menotyros
mokslų krypties daktaro mokslinį
laipsnį Vilniaus dailės akademijoje įgijęs J. Blažiūnas iki šiol buvo
Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktorius, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedros docentas.
Susitikime. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė tikisi, kad jos pirmadienį vykęs susitikimas su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu atvers kelius Lietuvos verslui šioje
didžiulėje rinkoje. „Mūsų verslas
tikrai palaikymą čia turės po tokio
vizito. Matyti, kad mūsų santykiai
ir supratimas yra labai artimi ir
šilti, manau, kad toks susitikimas
bus labai naudingas ateities santykiams. Linkiu mums išdrįsti, matyti plačiau, veikti taip pat plačiau ir
galvoti apie savo interesus visada“,
– po susitikimo išplatintame komentare sakė D. Grybauskaitė.
Susidūrė. Kanados centrinės
Ontarijo provincijos danguje sekmadienį susidūrė du lėktuvai.
Jos duomenimis, per šį incidentą
vienas iš orlaivių nukrito, o kitas
sėkmingai nusileido Otavos tarptautiniame oro uoste. Duomenų
apie incidento aukas ir nukentėjusiuosius kol kas nėra.

SITUACIJA
IŠ
ARTI

spektras
Sąrašas. Opozicinės Tėvynės
sąjungos-Lietuvos
krikščionių
demokratų (TS-LKD) partijos
kandidatų į Europos Parlamentą
sąrašo lyderiai po savaitgalį įvykusio reitingavimo – mokslininkas
Liudas Mažylis ir buvęs premjeras
Seimo narys Andrius Kubilius.
Trečioje reitinguoto sąrašo vietoje, pirminiais partijos sekretoriato
duomenimis, Seimo narė Radvilė
Morkūnaitė-Mikulėnienė, ketvirtoji – parlamentarė buvusi krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, penktoje vietoje – Seimo narys
buvęs užsienio reikalų ministras
Audronis Ažubalis. Partijos vykdomoji sekretorė Aistė Gedvilienė
pabrėžė, kad šie reitingavimo rezultatai – ne galutiniai, jie dar gali
keistis, nes kol kas negauta rezultatų iš 16 skyrių.
Pataisos. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto nariai registravo pataisas, kurios leistų padidinti atlyginimus paslaugų srities
socialiniams darbuotojams. Vienu
projektu būtų didinama socialinių
paslaugų srities darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis, kitu
– savivaldybės nepanaudotas lėšos
socialinei paramai galėtų skirti socialinių paslaugų srities darbuotojų
algoms didinti. Siūloma, kad pasikeitimai įsigaliotų nuo sausio.
Dėkoja. Izraelio gynybos ministras Avigdoras Liebermanas sveikino pirmadienį įsigaliojusias JAV
sankcijas Irano naftos ir finansų
sektoriams ir pavadino tai „lemiamu smūgiu“ Teherano veiksmams
regione. „Prezidento (Donaldo)
Trumpo (Donaldo Trampo) drąsus sprendimas yra visiškas pasikeitimas, kurio laukė Artimieji
Rytai“, – sakoma A. Liebermano
pareiškime. „Vienu veiksmu Jungtinės Valstijos suduoda lemiamą
smūgį Irano įsitvirtinimui Sirijoje,
Libane, Gazos (Ruože), Irake ir
Jemene. Prezidente Trumpai, jūs
vėl tai padarėt! Ačiū“, – sakė A.
Liebermanas. Izraelio premjeras
Benjaminas Netanyahu šeštadienį
taip pat padėkojo D. Trumpui už
sankcijas pagrindiniam jo šalies
priešininkui.
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savaitgalio diskusija

„Anykštą“ skundžia
jau visa Anykščių
rajono savivaldybė
(Atkelta iš 1 psl.)
Todėl straipsniuose žurnalisto
teiginyje nurodyta informacija yra
netiksli nei dėl planuojamos sumos, nei dėl laikotarpio“, - rašoma
savivaldybės „Anykštos“ redakcijai atsiųstame laiške.
Skaitant pranešimą apie planuojamus įrengti Anykščių miesto
gėlynus, Anykščių rajono savivaldybei iškilo ir daugiau klausimų:
„Straipsnyje neaišku, iš kur yra
gauti duomenys dėl nurodytos
sumos 5 217 Eur. Savivaldybės
administracijos (laimėjus viešąjį
pirkimą UAB Anykščių komunalinis ūkis) buvo skirta 5 936 Eur

komentarai

suma gėlių sodinukams įsigyti“.
Tačiau internete, viešai prieinamuose dokumentuose, apie Anykščių rajono savivaldybės ir jai
pavaldžių įstaigų viešuosius pirkimus nurodyta, kad UAB Anykščių
komunalinis ūkis iš Lilijos Tubienės, vadovaujamos UAB „Sėklos
ir apželdinimas“ svogūninių gėlių
seklų pirko už 5 217 Eur.
Skirtingai nei anksčiau siųstuose raštuose, šįsyk „Anykštos“ redakcijai gautą skundą pasirašė ne
konkretus savivaldybės vadovas, o
visa Anykščių rajono savivaldybė.

-ANYKŠTA

Kas savivaldybėje sprendžia Tai nėra grubi
invazija į miesto
apie meno tinkamumą?

Tituluotas metalo skulptorius, profesorius Romualdas Inčirauskas ėmėsi iniciatyvos Anykščių miesto erdves puošti netradiciniais meno kūriniais – ženklais. „Anykšta“ pašnekovų teiravosi, kaip jie vertina tokią iniciatyvą ir kaip reaguoja į tai,
kad tokiai iniciatyvai nepritaria Anykščių rajono savivaldybės
architektai.

Gali pasikartoti
Kauno įvykiai

Anykščiams vyr.
architektas
nereikalingas

vyr. architektas su profesionalų
pagalba, o ne meras ar kiti nekompetentingi ir šios srities neišmanantys asmenys. Ši Inčirausko
idėja – gera. Aišku, ji nėra nauja.
Pavyzdžiui, Žilvino Smalsko žuvų
galvos ant tilto atramos, puikus
darbas. Žinau, kad jis derino pasirinktą vietą su vyr. architekte.
Manau, taip ir turėtų būti. Koks
bebūtų geras autorius, sprendimai
turi būti derinami. Deja, Anykščiai
nuėjo kitu keliu - jiems vyr. architektas nereikalingas. Todėl ir atsiranda gaidžiai, nykščiai ant fasadų,
tipis miesto parke... O apie miesto
apšvietimą geriau patylėsiu... Dabar sukurtas labai geras precedentas
- taip išeina, kad bet kas galėtų
Kęstutis INDRIŪNAS, archiįamžinti savo brangius atsiminitektas:
mus. Ir aš turiu idėją, kaip įamžinti
- Aš visada sakiau, kad miesto sau brangų atsiminimą. Manau, iki
estetinį vaizdą turi kurti miesto rinkimų spėsiu.

Valdas PELEGRIMAS, tautodailininkas:
- Be valdžios pritarimo netradiciniais meno kūriniais puošiamas
miestas. Pavadinčiau tai savivale.
Vis tiek turbūt reikėtų atsiklausti
savivaldybės Kultūros, turizmo ir
komunikacijos skyriaus. Pamenu
Kauno įvykius, kuomet skulptorius
Karalius bandė grafiti ant sienų
piešti. Po to valdžios vyrai prieš jį
ėmėsi gan griežtų sankcijų. Tai tik
teisiniai dalykai. O, mano nuomone, Anykščius kiek įmanoma reikia
gražinti.

erdves

Jolanta ZABULYTĖ, humanitarinių mokslų, menotyros daktarė:
- Ogi šaunu! Formos požiūriu kuklu, lakoniška, beveik susilieja
su esama forma ir išlaikomas netikėtumo įspūdis. Įrašas apie Lenino knygelę irgi paveikus ironijos
doze, kodėl negali būti? O kodėl
savivaldybė nesutinka (ar prieštarauja), sunku pasakyti, kita vertus,
kas joje sprendžia apie kūrinių tinkamumą? Man tai įdomu, savita,
originalu, tegul tik kuria! Juolab,
kad tai nėra grubi invazija į miesto
erdves, o subtilios meninės užuominos.

-ANYKŠTA

Kodėl savivaldybei su gyventojais sunkiai sekasi rasti kompromisus?

Anykščių rajono savivaldybė ieškojo gyvenamųjų būstų įsteigti bendruomeniniams vaikų globos namams. Atsiradus namui,
atitinkančiam reikalavimus, Anykščių rajono taryba priėmė
sprendimą jį įsigyti, tačiau dėl to kilo Anykščių miesto bendruomenės nepasitenkinimas. „Susitikimo metu gyventojams buvo
pristatytas bendruomeninių vaikų globos namų modelis, diskutuota apie jų įkūrimą, atsakyta į gyventojams rūpimus klausimus. Kompromiso, kuris tenkintų abi puses, rasti nepavyko.
Viliamasi, kad projektui prasidėjus, bendruomenės nuomonė
pasikeis ir bus palaikoma idėja steigti bendruomeninius vaikų
globos namus“, - pranešime skelbia Anykščių rajono savivaldybė.
Kaip manote, ar Anykščių rajono savivaldybė turėtų iš anksto atsiklausti gyventojų nuomonės, jų gyvenamosiose teritorijose steigdamos vienokių ar kitokių įstaigų padalinius? Kokių savivaldybė
turėtų imtis priemonių, kad panašios situacijos, kai nepavyksta
susikalbėti su gyventojais, nesikartotų?
ili 0v8: „Kai apibūdinimų turime
daugiau nei atsakymų. Naivu tikėtis diskusijos. Gyventojai nemato
grįžtamojo ryšio su savivaldybe.
Iš to kyla daug problemų. Be to
dauguma žmonių, kurie dirba savivaldybėje yra GANA BJAURŪS
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TIPAI. KURIE Į DARBĄ ŽIURI
KAIP TIK Į FUNKCIJŲ ATLIKIMĄ“.
Koks skirtumas...: „Nuomonės
turėtų atsiklausti, tai ir atsiklausia.
O padaro vis tiek pagal save (kur

labiau „atkatai“ eina). O apie kompromisų ieškojimą - tai tik skambūs žodžiai.”
Anupras: „Dabar tokia mada,
jeigu ką nors pasiūlai, tai vis atsiranda prieštaraujančių. Čia irgi tas
pats, kaip su vilkų gynėjais ar nusiteikusius prieš skiepus. Paklausus
gyventojų apie vaikų globos namus, visi sakys, kad labai reikalingi ir labai myli vaikus, bet jeigu jie
bus prie jų namų, tai jau baisiau už
marą. Štai ir pasirodo žmonių veidmainystė. GĖDA.”
Ropelė: „Įdomu, kokiai rūšiai
reikia priskirti politikus, tarybos
narius ar tiksliau tokį narį, kuris
kitokiems vaikams siūlo įsteigti rezervatą girioje su trijų juostų
spygliuotos vielos tvora? Ar neprimena „Dievų miško“.
Visų pirma: „Kai savivaldybė
paversta kažkuo panašiu į statutinę
struktūrą, kompromisų nelabai ir
ieškoma.”

Faktai: „Ir biurokratai, ir piliečiai
gyvena baimėje, tad neriasi iš kailio pataikaudami savo vadovams.
Niekas nesako tiesos, ypač tokios,
kuri nušviestų vadovus nepalankia
šviesa. Dėl to tironai, kurių ego
išsipučia nuo nuolatinių liaupsių,
girdimų iš keliaklupsčiaujančių pavaldinių, tampa vis labiau izoliuoti
nuo realybės ir likusio pasaulio”
Išvada: „Savivaldybė, įgyvendindama socialinį projektą, nepavykstant susikalbėti su gyventojais,
turi tęsti projekto įgyvendinimą,
visapusiškai atsižvelgdama į visuomenės ir gyventojų pastabas,
bei tas pastabas ar pasiūlymus
spręsti projekto vykdymo eigoje ir
vėliau. Sėkmės – vieniems išmokti
ką norite pasakyti, kitiems išmokti
išgirsti ir priimti abipusiai tinka-

miausią sprendimą.”
Esmė: „Reikia visuomenei savyje pakeisti požiūrį į kitokius, šalia
esančius visuomenės narius.
Kodėl iškarto sudaromos neigiamos nuostatos prieš vaikus, kurie
auginami ne natūralioje šeimoje, o
panašioje į šeimą socialinėje aplinkoje? Jeigu kiekvienas iš kaimynų
į tuos vaikus žiūri kaip į priešus, tai
savame suprantama, kad vaikai tai
jaučia ir atsidėkos tuo pačiu. Bet
jeigu žiūrima kaip į mažą kaimyną, kuriam galima ir patart,ir kartu
nueiti kamuolį paspardyti, pabendrauti kaip su sau lygiu tik mažesniu žmogumi, tai ir vaikas (-ai)
atsilygina dvigubai ir pagarba, ir
žmogiška meile, kurios jie turi, tik
negali pasidalinti....
(Kalba netaisyta – red. past.)

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.

SKELBIMAI
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Anykščių rajono savivaldybės administracija

Parduodamas nekilnojamasis turtas: aukcionas, vykdomas informacinių technologijų
priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/
1. butas/patalpa-butas Nr.
5, unikalus Nr. 3490-00080017:0005, 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) - kiemo statinių (šulinys) unikalus Nr.
3490-0008-0028, statybos metai
– 1959, Kreivoji g. 7-5, Smėlynės
k., Troškūnų sen., Anykščių r.
sav., 214/1975 dalis (0,0214
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.
Pradinė turto pardavimo kaina
– 336,00 Eur, iš jų: turto pradinė
pardavimo kaina – 266,00 Eur;
žemės sklypo parengimo išlaidos
- 70,00 Eur. Pradinė bendra turto
ir žemės sklypo pardavimo kaina
– 357,00 Eur, iš jų: turto pradinė
pardavimo kaina – 336,00 Eur;
žemės sklypo pradinė pardavimo
kaina metiniam žemės sklypo
nuomos mokesčiui apskaičiuoti
– 21,00 Eur. Mažiausias kainos
didinimo intervalas – 50,00 Eur.
Aukciono dalyvio registravimo
mokesčio dydis – 60,00 Eur.
Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 34,00 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2018-12-13,
00.00 val., pabaiga 2018-12-14,
23.59 val. Aukciono pradžia –
2018-12-19, 09.00 val., pabaiga
2018-12-27, 13.59 val.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: LII – dirvožemio apsauga; XIX – nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir
apsaugos zonos; II – kelių apsaugos zonos; XXIX – paviršinio
vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos. Žemės sklypo
pagrindinė naudojimo paskirtis
– konservacinė; naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų
žemės sklypai.
Atsiskaitymo už aukcione įgytą
turtą terminas ir tvarka: nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo
sutartis ir žemės sklypo nuomos
sutartis su aukciono laimėtoju turi
būti sudarytos per 30 (trisdešimt)
dienų nuo pardavimo aukcione
vykdymo dienos. Visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne
vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų
po nekilnojamojo turto pirkimopardavimo sutarties pasirašymo.
Nekilnojamojo turto ir jam priskirto valstybinės žemės sklypo ar
nekilnojamųjų daiktų, jų pirkimopardavimo sutartį su aukciono
laimėtoju sudaro savivaldybės
administracija ne vėliau kaip per
25 (dvidešimt penkias) kalendorines dienas nuo pardavimo
viešame aukcione, o valstybinės
žemės sklypo nuomos sutartį,
priskirtą savivaldybės nekilnojamajam turtui – valstybės įmonė
Turto bankas. Už žemės sklypą
atsiskaitoma į VĮ Turto banko
sąskaitą LT14 7044 0600 0044
3912, AB SEB banke. Išlaidas,
susijusias su turto perleidimu,
sumoka pirkėjas.
Turto naudojimo sąlyga: nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje
(jų apsaugos zonoje). Kultūros
paveldo objektų naudojimas
ir tvarkymas bei kitų statinių,
esančių jo teritorijoje statybos
(remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu
bei kitais teisės aktais. Žemės
sklypo nuomos terminas – 6 (šešeri) metai. Sprendimas dėl žemės sklypo dalies nuomos termino priimtas atsižvelgiant į tai, kad
minėtas žemės sklypas patenka
į nekilnojamosios kultūros vertybės – Troškūnų dvaro sodybos
(unikalus kodas – 70) teritoriją.
Žemės sklypo dalies nuomos
terminas nustatytas atsižvelgiant

į ekonomiškai pagrįstą pastato-gyvenamojo namo (unikalus numeris
3490-0008-0017) naudojimo trukmę.
2. butas/patalpa-butas
Nr. 6 (unikalus Nr. 3490-00080017:0006), 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)-kiemo statinių (šulinys) unikalus Nr.
3490-0008-0028, statybos metai
– 1959, Kreivoji g. 7-6, Smėlynės
k., Troškūnų sen., Anykščių r.
sav., 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.
Pradinė turto pardavimo kaina –
333,00 Eur, iš jų: turto pradinė
pardavimo kaina – 263,00 Eur;
žemės sklypo parengimo išlaidos
- 70,00 Eur. Pradinė bendra turto
ir žemės sklypo pardavimo kaina –
354,00 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 333,00 Eur; žemės
sklypo pradinė pardavimo kaina
metiniam žemės sklypo nuomos
mokesčiui apskaičiuoti – 21,00
Eur. Mažiausias kainos didinimo
intervalas – 50,00 Eur. Aukciono
dalyvio registravimo mokesčio
dydis – 60,00 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 33,00
Eur. Dalyvių registracijos pradžia
– 2018-12-13, 00.00 val., pabaiga
2018-12-14, 23.59 val. Aukciono
pradžia – 2018-12-19, 09.00 val.,
pabaiga 2018-12-27, 13.59 val.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: LII – dirvožemio apsauga; XIX – nekilnojamųjų
kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos; II – kelių apsaugos
zonos; XXIX – paviršinio vandens
telkinių pakrantės apsaugos juostos. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – konservacinė;
naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų žemės sklypai.
Atsiskaitymo už aukcione įgytą
turtą terminas ir tvarka: nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo
sutartis ir žemės sklypo nuomos
sutartis su aukciono laimėtoju turi
būti sudarytos per 30 (trisdešimt)
dienų nuo pardavimo aukcione
vykdymo dienos. Visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne
vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų
po nekilnojamojo turto pirkimopardavimo sutarties pasirašymo.
Nekilnojamojo turto ir jam priskirto
valstybinės žemės sklypo ar nekilnojamųjų daiktų, jų pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju
sudaro savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 25 (dvidešimt
penkias) kalendorines dienas nuo
pardavimo viešame aukcione, o
valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį, priskirtą savivaldybės
nekilnojamajam turtui – valstybės
įmonė Turto bankas. Už žemės
sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą LT14 7044 0600 0044
3912, AB SEB banke. Išlaidas, susijusias su turto perleidimu, sumoka pirkėjas.
Turto naudojimo sąlyga: nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų
kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje). Kultūros paveldo
objektų naudojimas ir tvarkymas
bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymu bei kitais teisės aktais.
Žemės sklypo nuomos terminas
– 6 (šešeri) metai. Sprendimas
dėl žemės sklypo dalies nuomos
termino priimtas atsižvelgiant į tai,
kad minėtas žemės sklypas patenka į nekilnojamosios kultūros
vertybės – Troškūnų dvaro sodybos (unikalus kodas – 70) teritoriją. Žemės sklypo dalies nuomos

terminas nustatytas atsižvelgiant
į ekonomiškai pagrįstą pastato-gyvenamojo namo (unikalus numeris
3490-0008-0017) naudojimo trukmę.
3. pastatas-daržinė, unikalus Nr.
3497-2005-8028,
pažymėjimas
plane 2I1ž, paskirtis – pagalbinio
ūkio, sienos medis su karkasu,
aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas – 24,80 kv. m, statybos metai
– 1972; pastatas-tvartas, unikalus
Nr. 3497-2005-8030, pažymėjimas
plane 3I1p, paskirtis – pagalbinio
ūkio, sienos plytų, aukštų skaičius
– 1, užstatytas plotas – 50,53 kv.
m, statybos metai – 1972; pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr.
3497-2005-8040,
pažymėjimas
plane 4I1p, paskirtis – pagalbinio
ūkio, sienos plytų, aukštų skaičius
– 1, užstatytas plotas – 5,52 kv.
m, statybos metai – 1972; 0,0621
ha žemės sklypas, kadastro Nr.
3426/0002:517, unikalus Nr. 44001231-0010, Žvejų g. 13A, Elmininkų
I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav.
Bendra turto ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 440,00
Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo
kaina – 350,00 Eur; žemės sklypo
pradinė pardavimo kaina – 90,00
Eur. Mažiausias kainos didinimo
intervalas – 50,00 Eur. Aukciono
dalyvio registravimo mokesčio
dydis – 60,00 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 44,00
Eur. Dalyvių registracijos pradžia
– 2018-11-27, 00.00 val., pabaiga
2018-11-28, 23.59 val. Aukciono
pradžia – 2018-12-03, 09.00 val.,
pabaiga 2018-12-06, 13.59 val.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: VI – elektros
linijų apsaugos zonos; XXI – žemės sklypai, kuriuose įrengtos
valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio; naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Aukciono
laimėtojas, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos žemės ūkio paskirties
žemės įsigijimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, iki pirkimo-pardavimo
sutarties sudarymo privalės pateikti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
išduotą sutikimą įsigyti aukcione
parduotą žemės ūkio paskirties
sklypą.
Atsiskaitymo už aukcione įgytą
turtą terminas ir tvarka: nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo
sutartis ir žemės sklypo pirkimopardavimo sutartis su aukciono
laimėtoju turi būti sudarytos per
30 (trisdešimt) dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.
Visa nekilnojamojo turto kaina
sumokėta ne vėliau kaip per 10
(dešimt) dienų po nekilnojamojo
turto pirkimo-pardavimo sutarties
pasirašymo. Nekilnojamojo turto
ir jam priskirto valstybinės žemės
sklypo ar nekilnojamųjų daiktų, jų
pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro savivaldybės administracija ne vėliau kaip
per 25 (dvidešimt penkias) kalendorines dienas nuo pardavimo
viešame aukcione, o valstybinės
žemės sklypo, priskirto savivaldybės nekilnojamajam turtui, pirkimo-pardavimo sutartį – valstybės
įmonė Turto bankas. Už žemės
sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą LT14 7044 0600 0044
3912, AB SEB banke. Išlaidas, susijusias su turto perleidimu, sumoka pirkėjas.
4. butas-patalpa-butas Nr. 4, unikalus Nr. 3496-8019-4012:0004,
su bendro naudojimo patalpomis
pažymėtomis: 4-1 (1/2 iš 3,43 kv.
m), 4-2 (1/2 iš 5,26 kv. m), bendras
plotas 35,85 kv. m, pažymėjimas
plane 1A2p, paskirtis – gyvenamoji (butų), aukštas 1, statybos
metai – 1970, O. Sedelskytės g.
22-4, Čekonių k., Debeikių sen.,
Anykščių r. sav.; 564/4627 dalies
(0,0564 ha) žemės sklypo, kadastro Nr. 3424/0006:658, unikalus Nr.

4400-4226-6926, O. Sedelskytės
g. 22, Čekonių k., Debeikių sen.,
Anykščių r. sav. Bendra turto ir
žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 3000,00 Eur, iš jų:
turto pradinė pardavimo kaina –
2700,00 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 300,00
Eur. Mažiausias kainos didinimo
intervalas – 50,00 Eur. Aukciono
dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60,00 Eur. Aukciono dalyvio
garantinio įnašo dydis – 300,00
Eur. Dalyvių registracijos pradžia
– 2018-11-27, 00.00 val., pabaiga
2018-11-28, 23.59 val. Aukciono
pradžia – 2018-12-03, 09.00 val.,
pabaiga 2018-12-06, 13.59 val.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: II – kelių apsaugos zonos; VI – elektros linijų
apsaugos zonos; LII – dirvožemio apsauga; XXIX – paviršinio
vandens telkinių apsaugos zonos; XLIX – vandentiekio, lietaus
ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir
įrenginių apsaugos zonos; XXI –
žemės sklypai, kuriuose įrengtos
valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Kelio
servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis pėsčiųjų
taku, varyti galvijus (tarnaujantis),
plane pažymėtas simboliu „S“.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo
būdas – daugiabučių gyvenamųjų
pastatų ir bendrabučių teritorijos.
Atsiskaitymo už aukcione įgytą
turtą terminas ir tvarka: nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo
sutartis ir žemės sklypo pirkimopardavimo sutartis su aukciono
laimėtoju turi būti sudarytos per
30 (trisdešimt) dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.
Visa nekilnojamojo turto kaina
sumokėta ne vėliau kaip per 10
(dešimt) dienų po nekilnojamojo
turto pirkimo-pardavimo sutarties
pasirašymo. Nekilnojamojo turto
ir jam priskirto valstybinės žemės
sklypo ar nekilnojamųjų daiktų, jų
pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro savivaldybės administracija ne vėliau kaip
per 25 (dvidešimt penkias) kalendorines dienas nuo pardavimo
viešame aukcione, o valstybinės
žemės sklypo, priskirto savivaldybės nekilnojamajam turtui, pirkimo-pardavimo sutartį – valstybės
įmonė Turto bankas. Už žemės
sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą LT14 7044 0600 0044
3912, AB SEB banke. Išlaidas, susijusias su turto perleidimu, sumoka pirkėjas.
5. pastato-gyvenamojo namo
dalis (45/100), unikalus Nr. 34966004-2010, pažymėjimas plane
1A1p, bendras pastato dalies
plotas – 34,43 kv. m, sienos plytų, stogas šlaitinis, vieno aukšto,
būklė – avarinė, statybos metai
– 1966; pastatas-ūkinis pastatas,
unikalus Nr. 3496-6004-2020,
statybos metai – 1966, pažymėjimas plane 2I1ž, vieno aukšto,
sienos lentų, užstatytas plotas
– 28,00 kv. m, pastatas-tvartas,
unikalus Nr. 3496-6004-2031,
statybos metai – 1966, pažymėjimas plane 3I1p, vieno aukšto,
sienos mūrinės, užstatytas plotas
50,00 kv. m ir ½ kitų inžinerinių
statinių-kiemo statinių, unikalus
Nr. 3496-6004-2097, aprašymas
tualetas-v1 ir tualetas-v2, statybos
metai – 1966, su 1125/2500 dalimi
(0,1125 ha) žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-4429-0842, kadastrinis Nr. 3416/0001:158 Burbiškio k.
v.), Pagraužių g. 2A, Burbiškio k.,
Anykščių r. sav. Bendra turto ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 777,00 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 402,00 Eur;
žemės sklypo pradinė pardavimo
kaina – 236,00 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 139,00
Eur. Mažiausias kainos didinimo
intervalas – 50,00 Eur. Aukciono
dalyvio registravimo mokesčio
dydis – 60,00 Eur. Aukciono daly-

vio garantinio įnašo dydis – 78,00
Eur. Dalyvių registracijos pradžia
– 2018-12-13, 00.00 val., pabaiga
2018-12-14, 23.59 val. Aukciono
pradžia – 2018-12-19, 09.00 val.,
pabaiga 2018-12-27, 13.59 val.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: LII – dirvožemio apsauga; II – kelių apsaugos
zonos; VI – elektros linijų apsaugos zonos; XXXIV – nacionaliniai
ir regioniniai parkai. Žemės sklypo
pagrindinė naudojimo paskirtis
– kita; žemės sklypo naudojimo
būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Atsiskaitymo už aukcione įgytą
turtą terminas ir tvarka: nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo
sutartis ir žemės sklypo pirkimopardavimo sutartis su aukciono
laimėtoju turi būti sudarytos per
30 (trisdešimt) dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.
Visa nekilnojamojo turto kaina
sumokėta ne vėliau kaip per 10
(dešimt) dienų po nekilnojamojo
turto pirkimo-pardavimo sutarties
pasirašymo. Nekilnojamojo turto
ir jam priskirto valstybinės žemės
sklypo ar nekilnojamųjų daiktų, jų
pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro savivaldybės administracija ne vėliau kaip
per 25 (dvidešimt penkias) kalendorines dienas nuo pardavimo
viešame aukcione, o valstybinės
žemės sklypo, priskirto savivaldybės nekilnojamajam turtui, pirkimo-pardavimo sutartį – valstybės
įmonė Turto bankas. Už žemės
sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą LT14 7044 0600 0044
3912, AB SEB banke. Išlaidas, susijusias su turto perleidimu, sumoka pirkėjas.
6. pastatas-katilinė, unikalus Nr.
3498-6016-9019, pastatas pažymėtas indeksu 1H1p, bendras
plotas – 42,83 kv. m, sienos plytų,
stogas sutapdintas (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. Bendra turto ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 780,00 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 660,00 Eur;
žemės sklypo pradinė pardavimo
kaina – 120,00 Eur. Mažiausias
kainos didinimo intervalas – 50,00
Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60,00 Eur.
Aukciono dalyvio garantinio įnašo
dydis – 78,00 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2018-12-13,
00.00 val., pabaiga 2018-12-14,
23.59 val. Aukciono pradžia –
2018-12-19, 09.00 val., pabaiga
2018-12-27, 13.59 val.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: LII – dirvožemio apsauga; VI – elektros linijų
apsaugos zonos; XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos
zonos; XXIX – paviršinio vandens
telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos; XLVIII – šilumos ir karšto vandens tiekimo
tinklų apsaugos zonos. Žemės
sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.
Atsiskaitymo už aukcione įgytą
turtą terminas ir tvarka: nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo
sutartis ir žemės sklypo pirkimopardavimo sutartis su aukciono
laimėtoju turi būti sudarytos per
30 (trisdešimt) dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.
Visa nekilnojamojo turto kaina
sumokėta ne vėliau kaip per 10
(dešimt) dienų po nekilnojamojo
turto pirkimo-pardavimo sutarties
pasirašymo. Nekilnojamojo turto
ir jam priskirto valstybinės žemės
sklypo ar nekilnojamųjų daiktų, jų
pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro savivaldy-
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bės administracija ne vėliau kaip
per 25 (dvidešimt penkias) kalendorines dienas nuo pardavimo
viešame aukcione, o valstybinės
žemės sklypo, priskirto savivaldybės nekilnojamajam turtui, pirkimo-pardavimo sutartį – valstybės
įmonė Turto bankas. Už žemės
sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą LT14 7044 0600 0044
3912, AB SEB banke. Išlaidas, susijusias su turto perleidimu, sumoka pirkėjas.
7. pastatas-kultūros namai, unikalus Nr. 3490-0013-3011, pažymėjimas plane 1C1p, vieno
aukšto, sienos mūrinės, bendras
plotas – 639,14 kv. m, statybos
metai – 1984; kiti inžineriniai statiniai-kiemo statiniai, unikalus Nr.
3490-0013-3022,
pažymėjimas
plane b, statybos metai – 1984,
su 0,1282 ha žemės sklypu (unikalus Nr. 4400-2791-0014, kadastrinis Nr. 3428/0001:53 Janušavos
k. v., Jurginų g. 1, Janušavos k.,
Kavarsko sen., Anykščių r. sav.
Bendra turto ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 1 264,00
Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo
kaina – 824,00 Eur; žemės sklypo
pradinė pardavimo kaina – 150,00
Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 290,00 Eur. Mažiausias
kainos didinimo intervalas – 50,00
Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60,00 Eur.
Aukciono dalyvio garantinio įnašo
dydis – 126,00 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2018-12-13,
00.00 val., pabaiga 2018-12-14,
23.59 val. Aukciono pradžia –
2018-12-19, 09.00 val., pabaiga
2018-12-27, 13.59 val.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: I – ryšių linijų
apsaugos zonos. Žemės sklypo
pagrindinė naudojimo paskirtis –
kita; naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.
Atsiskaitymo už aukcione įgytą
turtą terminas ir tvarka: nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo
sutartis ir žemės sklypo pirkimopardavimo sutartis su aukciono
laimėtoju turi būti sudarytos per
30 (trisdešimt) dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.
Visa nekilnojamojo turto kaina
sumokėta ne vėliau kaip per 10
(dešimt) dienų po nekilnojamojo
turto pirkimo-pardavimo sutarties
pasirašymo. Nekilnojamojo turto
ir jam priskirto valstybinės žemės
sklypo ar nekilnojamųjų daiktų, jų
pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro savivaldybės administracija ne vėliau kaip
per 25 (dvidešimt penkias) kalendorines dienas nuo pardavimo
viešame aukcione, o valstybinės
žemės sklypo, priskirto savivaldybės nekilnojamajam turtui, pirkimo-pardavimo sutartį – valstybės
įmonė Turto bankas. Už žemės
sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą LT14 7044 0600 0044
3912, AB SEB banke. Išlaidas, susijusias su turto perleidimu, sumoka pirkėjas.
8. 46/100 dalys pastato-gyvenamojo namo-mokyklos, unikalus
Nr. 3496-4011-1014, pažymėjimas plane 1A2p, pastatas dviejų
aukštų, sienos mūrinės, plotas
– 69,88 kv. m, mokyklos patalpos, statybos metai – 1964; pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr.
3496-4011-1020,
pažymėjimas
plane 2I1p, vieno aukšto, sienos
mūrinės, užstatytas plotas 8,00 kv.
m, statybos metai – 1965, 46/100
dalys kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių (lauko tualetų v1 ir v2,
kanalizacijos šulinio r, unikalus Nr.
3496-4011-1116, statybos metai –
1965, su (0,2216 ha) 2216/4817
dalimi žemės sklypo (unikalus
Nr. 4400-2114-1837, kadastrinis
Nr. 3424/0006:602 Debeikių k. v.,
O. Sedelskytės g. 26, Čekonių
k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.
Bendra turto ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 1 157,00
Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo
kaina – 1 007,00 Eur; žemės sklypo
pradinė pardavimo kaina – 150,00
Eur. Mažiausias kainos didinimo
intervalas – 50,00 Eur. Aukciono
dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60,00 Eur. Aukciono dalyvio
garantinio įnašo dydis – 115,00
Eur. Dalyvių registracijos pradžia

– 2018-12-13, 00.00 val., pabaiga
2018-12-14, 23.59 val. Aukciono
pradžia – 2018-12-19, 09.00 val.,
pabaiga 2018-12-27, 13.59 val.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: LII – dirvožemio apsauga; II – kelių apsaugos
zonos; VI – elektros linijų apsaugos zonos; XLIX – vandentiekio,
lietaus ir fekalinės kanalizacijos
tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos; vienbučių ir daugiabučių
gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Atsiskaitymo už aukcione įgytą
turtą terminas ir tvarka: nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo
sutartis ir žemės sklypo pirkimopardavimo sutartis su aukciono
laimėtoju turi būti sudarytos per
30 (trisdešimt) dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.
Visa nekilnojamojo turto kaina
sumokėta ne vėliau kaip per 10
(dešimt) dienų po nekilnojamojo
turto pirkimo-pardavimo sutarties
pasirašymo. Nekilnojamojo turto
ir jam priskirto valstybinės žemės
sklypo ar nekilnojamųjų daiktų, jų
pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro savivaldybės administracija ne vėliau kaip
per 25 (dvidešimt penkias) kalendorines dienas nuo pardavimo
viešame aukcione, o valstybinės
žemės sklypo, priskirto savivaldybės nekilnojamajam turtui, pirkimo-pardavimo sutartį – valstybės
įmonė Turto bankas. Už žemės
sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą LT14 7044 0600 0044
3912, AB SEB banke. Išlaidas, susijusias su turto perleidimu, sumoka pirkėjas.
9. butas-patalpa-butas Nr. 41,
Anykščių g. Nr. 2, kambariai 41,
42, 61, 62, 64 ir patalpos 63, 65,
66, 67 su bendro naudojimo patalpa a-73 (17,68 kv. m). Iš viso
102,01 kv. m, unikalus Nr. 34961011-3012:0012, bendras plotas
84,33 kv. m, pažymėjimas plane
3496-1011-3012, 1N3p, paskirtis
– gyvenamoji (butų), aukštas 3,
statybos metai – 1961, Anykščių
g. 1A-41, Raguvėlės k., Troškūnų
sen., Anykščių r. sav. Turto pradinė pardavimo kaina – 379,00
Eur. Mažiausias kainos didinimo
intervalas – 50,00 Eur. Aukciono
dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60,00 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 37,00
Eur. Dalyvių registracijos pradžia
– 2018-12-13, 00.00 val., pabaiga
2018-12-14, 23.59 val. Aukciono
pradžia – 2018-12-19, 09.00 val.,
pabaiga 2018-12-27, 13.59 val.
Atsiskaitymo už aukcione įgytą
turtą terminas ir tvarka: su aukciono laimėtoju nekilnojamojo turto
pirkimo-pardavimo sutartis turi būti
sudaryta per 25 (dvidešimt penkias) dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne
vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų
po nekilnojamojo turto pirkimopardavimo sutarties pasirašymo.
Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro savivaldybės administracija. Išlaidas, susijusias su turto
perleidimu, sumoka pirkėjas.
10. pastatas-ūkinis pastatas,
unikalus Nr. 3494-0138-7015, pažymėjimas plane 1I1p, paskirtis
– kita (ūkio), sienos plytų, stogo
danga – keramika, aukštų skaičius
– 1, fiziškai pažeistas (likę 64%),
bendras plotas – 515,35 kv. m,
statybos metai – 1940, Kreivoji g.
3E, Smėlynės k., Troškūnų sen.,
Anykščių r. sav.; 2436/22281 dalies (0,2436 ha) žemės sklypo
(unikalus Nr. 4400-4074-2854,
kadastrinis Nr. 3410/0001:708
Aukštakalnio k. v.), Kreivoji g.
3C, Smėlynės k., Troškūnų sen.,
Anykščių r. sav. Bendra turto ir
žemės sklypo pradinė pardavimo
kaina – 1 024,00 Eur, iš jų: turto
pradinė pardavimo kaina – 800,00
Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina metiniam žemės sklypo nuomos mokesčiui apskaičiuoti
– 224,00 Eur. Mažiausias kainos
didinimo intervalas – 50,00 Eur.
Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60,00 Eur. Aukciono
dalyvio garantinio įnašo dydis –
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80,00 Eur. Dalyvių registracijos
pradžia – 2018-11-27, 00.00 val.,
pabaiga 2018-11-28, 23.59 val.
Aukciono pradžia – 2018-12-03,
09.00 val., pabaiga 2018-12-06,
13.59 val.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: LII – dirvožemio apsauga; VI – elektros linijų
apsaugos zonos; XIX – nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir
apsaugos zonos; II – kelių apsaugos zonos; XXIX – paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos
juostos; XXIX - paviršinio vandens
telkinių apsaugos juostos. Žemės
sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – konservacinė; naudojimo
būdas – kultūros paveldo objektų
žemės sklypai.
Žemės servitutai: teisė važiuoti
transporto priemonėms, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus
(tarnaujantis), paž. simboliu „S1“;
teisė statinių savininkui naudotis
žemės sklypu, paž. simboliu „S4“,
„S3“, „S2“.
Atsiskaitymo už aukcione įgytą
turtą terminas ir tvarka: su aukciono laimėtoju nekilnojamojo turto
pirkimo-pardavimo sutartis turi
būti sudaryta per 25 (dvidešimt
penkias) dienas, o žemės sklypo
nuomos sutartis turi būti sudaryta
per 30 (trisdešimt) dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.
Visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po nekilnojamojo turto
pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Žemės sklypo nuomos
sutartis su aukciono laimėtojais
sudaro valstybės įmonė Turto bankas. Už žemės sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą LT14
7044 0600 0044 3912, AB SEB
banke. Išlaidas, susijusias su turto
perleidimu, sumoka pirkėjas.
Turto naudojimo sąlyga: pastatas nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau patenka į
nekilnojamosios kultūros vertybės
– Troškūnų dvaro sodybos (unikalus kodas – 70) teritoriją. Kultūros
paveldo objektų naudojimas ir
tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.
Žemės sklypo nuomos terminas
– 9 (devyneri) metai. Sprendimas
dėl žemės sklypo dalies nuomos
termino priimtas atsižvelgiant į tai,
kad minėtas žemės sklypas patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Troškūnų dvaro sodybos
(unikalus kodas – 70) teritoriją, o
žemės sklypo dalies nuomos terminas nustatytas atsižvelgiant į
ekonomiškai pagrįstą pastato-ūkio
pastato (unikalus numeris 34940138-7015) naudojimo trukmę.
11. pastatas-ūkinis pastatas,
unikalus Nr. 3494-0135-4012, pažymėjimas plane 1I1p, paskirtis
– kita (ūkio), sienos plytų mūro,
stogo danga – asbestcementis,
aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 212,64 kv. m, statybos metai
– 1939; 0,1510 ha žemės sklypas,
unikalus Nr. 4400-3988-5406,
kadastrinis Nr. 3410/0001:707
Aukštakalnio k. v., Dvaro g. 10,
Smėlynės k., Troškūnų sen.,
Anykščių r. sav. Bendra turto ir
žemės sklypo pradinė pardavimo
kaina – 707,00 Eur, iš jų: turto
pradinė pardavimo kaina – 567,00
Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina metiniam žemės sklypo nuomos mokesčiui apskaičiuoti
– 140,00 Eur. Mažiausias kainos
didinimo intervalas – 50,00 Eur.
Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60,00 Eur. Aukciono
dalyvio garantinio įnašo dydis –
56,00 Eur. Dalyvių registracijos
pradžia – 2018-11-27, 00.00 val.,
pabaiga 2018-11-28, 23.59 val.
Aukciono pradžia – 2018-12-03,
09.00 val., pabaiga 2018-12-06,
13.59 val.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: LII – dirvožemio apsauga; VI – elektros linijų
apsaugos zonos; XIX – nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija
ir apsaugos zonos; XXIX - paviršinio vandens telkinių apsaugos

juostos. Žemės sklypo pagrindinė
naudojimo paskirtis – konservacinė; naudojimo būdas – kultūros
paveldo objektų žemės sklypai.
Kelio servitutas – teisė važiuoti
transporto priemonėmis, naudotis
pėsčiųjų taku (tarnaujantis), paž.
simboliu „S“.
Atsiskaitymo už aukcione įgytą
turtą terminas ir tvarka: su aukciono laimėtoju nekilnojamojo turto
pirkimo-pardavimo sutartis turi
būti sudaryta per 25 (dvidešimt
penkias) dienas, o žemės sklypo
nuomos sutartis turi būti sudaryta
per 30 (trisdešimt) dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.
Visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po nekilnojamojo turto
pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Žemės sklypo nuomos
sutartis su aukciono laimėtojais
sudaro valstybės įmonė Turto bankas. Už žemės sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą LT14
7044 0600 0044 3912, AB SEB
banke. Išlaidas, susijusias su turto
perleidimu, sumoka pirkėjas.
Turto naudojimo sąlyga: pastatas
įrašytas į Kultūros vertybių registrą,
unikalus objekto kodas – 37638
taip pat patenka į nekilnojamosios
kultūros vertybės – Troškūnų dvaro sodybos (unikalus kodas – 70)
teritoriją. Kultūros paveldo objektų
naudojimas ir tvarkymas bei kitų
statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos)
darbai reglamentuojami Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu
bei kitais teisės aktais.
Žemės sklypo nuomos terminas
– 9 (devyneri) metai. Sprendimas
dėl žemės sklypo dalies nuomos
termino priimtas atsižvelgiant į tai,
kad minėtas žemės sklypas patenka į nekilnojamosios kultūros
vertybės – Troškūnų dvaro sodybos (unikalus kodas – 70) teritoriją, o žemės sklypo dalies nuomos
terminas nustatytas atsižvelgiant
į ekonomiškai pagrįstą pastatoūkinio pastato (unikalus numeris
3494-0135-4012) naudojimo trukmę.
12. pastatas-gyvenamasis namas, unikalus Nr. 4400-0206-8111,
pažymėjimas plane 2A1m, bendras
pastato plotas – 263,14 kv. m, sienos – rąstų, stogas šlaitinis, vieno
aukšto, būklė – avarinė, statybos
metai – 1940, pastatas-mokykla,
unikalus Nr. 4400-0206-8188, statybos metai – 1940, pažymėjimas
plane 3C1p, vieno aukšto, sienos
mūrinės, bendras plotas – 386,53
kv. m, statybos metai –1940, su
0,3068 ha žemės sklypu (unikalus Nr. 4400-4377-7635, kadastrinis Nr. 3440/0002:401 Mačionių
k. v.), Gečionių g. 32, Gečionių
k., Skiemonių sen., Anykščių r.
sav. Bendra turto ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 3
475,00 Eur, iš jų: turto pradinė
pardavimo kaina – 3 058,00 Eur;
žemės sklypo pradinė pardavimo
kaina – 302,00 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 115,00
Eur. Mažiausias kainos didinimo
intervalas – 100,00 Eur. Aukciono
dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60,00 Eur. Aukciono dalyvio
garantinio įnašo dydis – 347,00
Eur. Dalyvių registracijos pradžia
– 2018-11-27, 00.00 val., pabaiga
2018-11-28, 23.59 val. Aukciono
pradžia – 2018-12-03, 09.00 val.,
pabaiga 2018-12-06, 13.59 val.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: VI – elektros
linijų apsaugos zonos, II – kelių
apsaugos zonos. Žemės sklypo
pagrindinė naudojimo paskirtis –
kita; naudojimo būdas – vienbučių
ir dvibučių gyvenamųjų pastatų
teritorijos; visuomeninės paskirties
teritorijos.
Atsiskaitymo už aukcione įgytą
turtą terminas ir tvarka: su aukciono laimėtoju Nekilnojamojo turto
pirkimo-pardavimo sutartis turi
būti sudaryta per 25 (dvidešimt
penkias) dienas, o žemės sklypo
pirkimo-pardavimo sutartis turi būti
sudaryta per 30 (trisdešimt) dienų
nuo pardavimo aukcione vykdymo
dienos. Visa nekilnojamojo turto ir
žemės sklypo kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 (dešimt)
dienų po nekilnojamojo turto ir

žemės sklypo pirkimo-pardavimo
sutarčių pasirašymo. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis su
aukciono laimėtojais sudaro valstybės įmonė Turto bankas, bei už
žemės sklypą atsiskaitoma į VĮ
Turto banko sąskaitą LT14 7044
0600 0044 3912, AB SEB bankas.
Išlaidas, susijusias su turto perleidimu, sumoka pirkėjas.
13. pastatas-gyvenamasis namas, unikalus Nr. 3494-90099011, pažymėjimas plane 1A1m,
bendras pastato plotas – 110,93
kv. m, sienos – rąstų, stogas šlaitinis, vieno aukšto, būklė – avarinė, statybos metai – 1949 su
0,1322 ha žemės sklypu (unikalus Nr. 4400-4641-5649, kadastrinis Nr. 3474/0003:568 Šerių k.
v.), Jakšiškio k. 4, Kavarsko sen.,
Anykščių r. sav. Bendra turto ir
žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 1 582,00 Eur, iš jų:
turto pradinė pardavimo kaina
– 854,00 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 728,00
Eur. Mažiausias kainos didinimo
intervalas – 100,00 Eur. Aukciono
dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60,00 Eur. Aukciono dalyvio
garantinio įnašo dydis – 158,00
Eur. Dalyvių registracijos pradžia
– 2018-11-27, 00.00 val., pabaiga
2018-11-28, 23.59 val. Aukciono
pradžia – 2018-12-03, 09.00 val.,
pabaiga 2018-12-06, 13.59 val.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: VI – elektros
linijų apsaugos zonos. Žemės
sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas –
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų
pastatų teritorijos.
Atsiskaitymo už aukcione įgytą
turtą terminas ir tvarka: su aukciono laimėtoju Nekilnojamojo turto
pirkimo-pardavimo sutartis turi
būti sudaryta per 25 (dvidešimt
penkias) dienas, o žemės sklypo
pirkimo-pardavimo sutartis turi būti
sudaryta per 30 (trisdešimt) dienų
nuo pardavimo aukcione vykdymo
dienos. Visa nekilnojamojo turto ir
žemės sklypo kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 (dešimt)
dienų po nekilnojamojo turto ir
žemės sklypo pirkimo-pardavimo
sutarčių pasirašymo. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis su
aukciono laimėtojais sudaro valstybės įmonė Turto bankas, bei už
žemės sklypą atsiskaitoma į VĮ
Turto banko sąskaitą LT14 7044
0600 0044 3912, AB SEB bankas.
Išlaidas, susijusias su turto perleidimu, sumoka pirkėjas.
14. pastatas-biblioteka, unikalus
Nr. 3496-0000-9010, pažymėjimas
plane 1C2p, paskirtis – kultūros,
sienos plytų, stogo danga – asbestcementis, aukštų skaičius – 2,
bendras plotas – 422,45 kv. m,
statybos metai – 1960; pastatasgaražas, unikalus Nr. 3496-00009021, pažymėjimas plane 2I1p,
paskirtis – garažų, sienos plytų,
stogo danga – tolis, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 228,92
kv. m, statybos metai – 1978; kiti
inžineriniai statiniai-kiemo statiniai,
unikalus Nr. 3496-0000-9032, aprašymas šaligatviai, statybos metai – 1960; žemės sklypas 0,1315
ha (unikalus Nr. 4400-3207-9351,
kadastrinis
Nr.
3403/0014:4
Anykščių m. k. v.), J. Biliūno g.
35, Anykščiai. Bendra turto ir žemės sklypo pradinė pardavimo
kaina – 180 290,00 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 115
000,00 Eur; žemės sklypo pradinė
pardavimo kaina – 65 000,00 Eur;
žemės sklypo parengimo išlaidos
– 290,00 Eur. Mažiausias kainos
didinimo intervalas – 200,00 Eur.
Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60,00 Eur. Aukciono
dalyvio garantinio įnašo dydis – 18
029,00 Eur. Dalyvių registracijos
pradžia – 2018-11-27, 00.00 val.,
pabaiga 2018-11-28, 23.59 val.
Aukciono pradžia – 2018-12-03,
09.00 val., pabaiga 2018-12-06,
13.59 val.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos
zona; VI – elektros linijų apsaugos
zonos; XLVIII – šilumos ir karšto
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Anykščių rajono savivaldybės administracija

Parduodamas nekilnojamasis turtas: aukcionas, vykdomas informacinių technologijų
priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/
(Atkelta iš 5 psl.)
vandens tiekimo tinklų apsaugos
zonos; I – ryšių linijų apsaugos
zonos; XXXIV – nacionaliniai ir
regioniniai parkai. Žemės sklypo
pagrindinė naudojimo paskirtis –
kita; naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.
Atsiskaitymo už aukcione įgytą
turtą terminas ir tvarka: nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo
sutartis ir žemės sklypo pirkimopardavimo sutartis su aukciono
laimėtoju turi būti sudarytos per
30 (trisdešimt) dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.
Visa nekilnojamojo turto kaina
sumokėta ne vėliau kaip per 10
(dešimt) dienų po nekilnojamojo
turto pirkimo-pardavimo sutarties
pasirašymo. Nekilnojamojo turto
ir jam priskirto valstybinės žemės
sklypo ar nekilnojamųjų daiktų, jų
pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro savivaldybės administracija ne vėliau kaip
per 25 (dvidešimt penkias) kalendorines dienas nuo pardavimo
viešame aukcione, o valstybinės
žemės sklypo, priskirto savivaldybės nekilnojamajam turtui, pirkimo-pardavimo sutartį - valstybės
įmonė Turto bankas. Už žemės

sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą LT14 7044 0600 0044
3912, AB SEB banke. Išlaidas,
susijusias su turto perleidimu, sumoka pirkėjas.
Kitos sąlygos dalyvaujantiems viešame aukcione:
1. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis
įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti.
Atsiskaitomoji sąskaita aukciono
dalyvio registravimo mokesčiui,
garantiniam įnašui ir nekilnojamojo turto kainai sumokėti Nr.
LT167182100000130648,
AB
Šiaulių bankas, banko kodas
71816 (būtina nurodyti mokėtojo
kodą).
2. Turto apžiūros laikas: 201811-20.
Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti.
Atsiskaitomoji sąskaita aukciono
dalyvio registravimo mokesčiui,
garantiniam įnašui ir nekilnojamojo turto kainai sumokėti Nr.
LT167182100000130648,
AB
Šiaulių bankas, banko kodas
71816 (būtina nurodyti mokėtojo
kodą).
3. Aukcionas vykdomas vado-

vaujantis Valstybės ir savivaldybių
nekilnojamojo turto daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 201410-28 nutarimu Nr. 1178 „Dėl
valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo
aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės
30 d. įsakymu Nr. P1-142 patvirtintu „Valstybės ir savivaldybių
nekilnojamųjų daiktų elektroninio
aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų
aprašu“.
4. Sumokėtas aukciono dalyvio
registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą.
Garantinis įnašas, nelaimėjus
aukciono, grąžinamas per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu per 30
(trisdešimt) dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos
pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo
kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį,
ir tokiu atveju aukciono laimėtojui
negrąžinamas ir garantinis įnašas.
Taip pat toks asmuo privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo

ir surengimo išlaidas ir sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame
aukcione turtas parduotas už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo asmuo, kaip tai numatyta
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.
5. Aukcione ketinantys dalyvauti
juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys
subjektai, jų filialai ar atstovybės,
registruodamiesi į aukcioną, papildomai pateikia šių dokumentų
skaitmenines kopijas ir patvirtina,
kad laimėję aukcioną pateiks šių
dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka: juridinių asmenų
registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal
asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti,
kopiją; įstatų arba nuostatų (ar kito
steigimo dokumento), jeigu pagal
asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos
turėti, kopiją; kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo
turto ir jam priskirto žemės sklypo
(jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju
turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų
įsigijimo, jeigu pagal asmens stei-

gimo dokumentus ar teisės aktus
sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją; atstovo įgaliojimų
patvirtinimo dokumentų kopijas;
sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba
jungtinės veiklos sutarties kopijas,
jeigu aukcione ketina dalyvauti
keli asmenys (asmenų grupė).
Aukcione ketinantys dalyvauti
fiziniai asmenys, registruodamiesi
į aukcioną, turi pateikti šių dokumentų skaitmenines kopijas: atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas; sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės
teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu aukcione ketina
dalyvauti keli asmenys (asmenų
grupė). Aukcioną laimėjęs dalyvis
turės pateikti šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas
teisės aktų nustatyta tvarka.
6. Anykščių rajono savivaldybės
administracijos Viešųjų pirkimų ir
turto skyriaus vyriausioji specialistė Alvyta Vitkienė (tel. (8 381) 58
047, mob. tel. 8 610 13 791, el. p.
alvyta.vitkiene@anyksciai.lt teikia
informaciją apie objektą, sutarčių
projektus bei iš anksto derina nekilnojamojo turto apžiūros laiką.
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SKELBIMAI

perka

Automobiliai

Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349,
(8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Miškus visoje Lietuvoje aukštomis kainomis, atsikaito iš karto,
apmoka notaro išlaidas, įvertina
miško kainą.
Tel. (8-687) 71663.
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.

Brangiai - įvairius automobilius,
gali būti daužti ar nevažiuojantys,
pasiima patys, atsiskaito vietoje.
Tel (8-646) 17715.
Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel. (8-609) 31414,
(8-663) 58871.
Visų markių automobilius, motociklus.
Tel. (8-604) 55326.
Gyvuliai
Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai
išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.

įvairūs

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

PERKAME

arba nuomojamės žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių,
Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
(8-687) 76191.

karves, bulius, telyčias.

Tel. (8-662) 50592.

Iš nuotraukos darome
portretus laidotuvėms

				
(iki A4 formato).

Nuotraukos su
rėmeliu
kaina – 15 eurų.

Brangiai perkame
ąžuolinius rąstus
visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

INFORMACIJA DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ RIBŲ DERINIMO IR KADASTRINIŲ MATAVIMŲ
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, 32.1.1.2 papunkčiu, informuojame, kad 2018 m. lapkričio mėn. 19 d., 14 val. bus atliekamas žemės sklypo (kadastro Nr. 3426/0003:16),
esančio Anykščių r. sav., Anykščių sen., Vosgėlių k., ribų ženklinimas.
Kviečiame gretimo žemės sklypo, esančio Anykščių r. sav., Debeikių sen., Čekonių k., (kadastro Nr. 3424/0006:254) bendrasavininką ar jo įgaliotą asmenį dalyvauti žemės sklypo (kadastro Nr. 3426/0003:16) ribų ženklinime. Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį bei atstovavimą įrodantį (įgaliojimas)
dokumentą bei žemės sklypo planą.
Žemės sklypo kadastrinius matavimus atlieka UAB ,,Miškotvarkos sprendimai“ matininkas Aurelijus Živatkauskas, tel. Nr. 860808088, el. paštas
aurelijuszivatkauskas@gmail.com, buveinės adresas: Veiverių g. 150 – 309, LT – 46391, Kaunas.

UAB “Gensera” siūlo darbą

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:
Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-673) 19696.

UAB „Anykščių matininkas“ darbuotojai 2018-10-05 atliko žemės sklypo kad. Nr.
3480/0001:193, esančio Vaidlonių k., Troškūnų sen., Anykščių raj., kadastrinius
matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr.
3480/0001:578 savininkę dėl bendros sklypų ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje
po paskelbimo spaudoje. Kontaktinė informacija: J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai,
tel. (8-615) 52931.

statybos darbų vadovams, meistrams, brigadininkams, lauko vamzdynų montuotojams ir pagalbiniams darbininkams vandentiekio, buitinių
ir lietaus nuotekų tinklų statybos ir gerbūvio darbams visoje Lietuvoje
(yra galimybė rinktis darbą pagal gyvenamąją vietą). Suteikiame visas
darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui į darbą.
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais:
mob. tel. (8-691) 86121, tel. (8-46) 416188, ausra@gensera.lt.

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

melioracijos grioviuose
esančius krūmus
ir medžius.

UAB „Jonroka“ organizuoja:

Darbas Panevėžyje.
Tel. (8-620) 77120.

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Perkame

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.

Ieškote patikimo darbo užsienyje? Įsidarbinkite namų tvarkytoja
(-u) Anglijoje. 100 proc. garantija,
jokių įdarbinimo mokesčių. Amžius
neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-672) 41083,
www.superdarbas.com

Mokame 6 proc. ir 21 proc. PVM.
Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217.

MIŠKUS

A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
Papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET ir praradusiems vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis tel. (8-657) 72987 arba
Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų registracija tel. (8-657) 68156.

Geras, gerai
mokamas darbas
tvarkingam
elektrikui.

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

Kreditai ūkininkams! Specialus
pasiūlymas apyvartinių lėšų papildymui - palūkanos nuo 3,59 %.
Akcija galioja iki 2018.12.31.
Daugiau informacijos Medicinos
banko padaliniuose,
www.medbank.lt arba
tel. (8-800) 60700.

siūlo darbą

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

Brangiai superkame

Negauk tūkstantinės baudos susitvarkyk nuotekas!
Nuotekų valymo įrenginiai
“August”, “Traidenis”,
“Solido”, “Buiteka”, “Feliksnavis”.
Įvairios paskirties
šulinių, kanalizacijos, drenažo,
vandentiekio sistemų
prekyba, montavimas, servisas,
pristatymas.
Sertifikatai. Garantija iki 20 metų.
Tel. (8-641) 93058.

Buitinės technikos
remontas

Paslaugos

BRANGIAI PERKA
MIŠKUS IR APVALIĄ
MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Reikalingas statybos
darbų vadovas arba
brigadininkas.
Gerbūvio, statybos,
melioracijos, kelių
tiesimo darbams.
Tel. (8-698) 05251 .
Mūsų laikraštyje galite
pasveikinti savo artimuosius
vestuvių, jubiliejų ar kitomis
progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami

„Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

Žaidimas nr. 1178 Žaidimo data: 2018-11-04 Skaičiai: 62 50 72 57 54 45 12 05 36 38 33 58 34 48 30 59 60 28 13 53 55
11 35 68 52 46 17 74 49 67 71 23 15 63 75 51 09 14 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 25 39 19 41 47 24 42 21 31 06 44 22
73 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 16234.00€ 1 Užbraukus įstrižaines
41.00€ 236 Užbraukus eilutę 2.50€ 7455 Užbraukus keturis kampus 1.00€ 17324 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0279343
Automobilis “Nissan Juke” 039*999 Pakvietimas į TV studiją 037*085 Pakvietimas į TV studiją 037*922 Pakvietimas į TV studiją
023*377 Pakvietimas į TV studiją

UAB „Anykštos redakcija“
(Vilniaus g. 29, Anykščiai)

parduoda
Kuras
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Malkas, supjautas
atraižas. Atveža.
Tel.: (8-609) 91007,
(8-622) 44850.

gimė

medienos

V.Baliūno įmonės skerdykla
Paežerio Ik. Panevėžio r.
siūlo: svilinta lietuviška
kiaulienos skerdena - TIK
2,20 Eur/kg. Kiaulių subproduktų
rinkinys TIK 5 Eur!!!
Perkant vieną bekoną subproduktų rinkinys 0,01 Eur!
Tel. (8-656) 49074.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
LAPKRIČIO 8 d. (ketvirtadienį)
prekiausime "Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn.
rudomis, raibomis, dėsliosiomis
vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo
3,50 Eur). Turėsime gaidžiukų.
Prekiausime kiaušiniais. Spec.
lesalai. Jei vėluosime, prašome
palaukti. Tel. (8-608) 69189.
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.

Vidmantė VENDZINSKAITĖ,
gimusi 10 25
Urtė BERNOTAITĖ,
gimusi 10 30
Aurelija ZUBELYTĖ,
gimusi 10 22

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien

Leonardas, Melanijus,
Ašmantas, Vygaudė,
Armantas.
lapkričio 7 d.
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Profesorius vėl išdykauja
Šią savaitę prie SPA VilniusAnykščiai nusileidus laiptais į Šventosios pliažą, apžvalgos aikštelėje, atsirado naujas Vilniau Dailės
akademijos profesoriaus Romualdo Inčirausko darbas.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

grazina.s@anyksta.lt

Ernestas, Rufas, Sirtautas,
Gotautė, Karina.
Severijonas, Viktorinas,
Svirbutas, Domantė,
Gotfridas, Severinas.
lapkričio 9 d.
Aurelijus, Paulina, Dargintas,
Skirtautė, Teodoras, Estela.

mėnulis
lapkričio 6 - 7 delčia
lapkričio 8 - 9 jaunatis

oras
Naujasis Romualdo Inčirausko darbas Šventosios kairiajame krante.

Daktaras įdėmiai skaito paciento tyrimo išvadas.
Pacientas:– Daktare, kaip?
– Na, manau turėsit pasiimti nemažą paskolą iš banko ir skirti ją
gydymui.
– Bet aš neturėsiu iš ko ją grąžinti…
– O jums ir nereikės jos grąžinti.

Romualdas Inčirauskas sukūrė medalį Anykščių fotografijos legendai Izidoriui Girčiui.

+9

horoskopai
AVINAS. Šios savaitės pirmoje
pusėje būsite kupinas energijos ir
kūrybingumo. Antroje savaitės pusėje konfliktas darbe pareikalaus iš
jūsų tam tikros aukos. Geriausios
savaitės dienos bus trečiadienis ir
ketvirtadienis.
JAUTIS. Tikslą lengviausia būtų
jį pasiekti dirbant su kažkuo drauge.
Vadinasi, protingiausia būtų susivienyti su varžovais, užuot tęsus ilgalaikį karą. Pabandykite tai padaryti
nors kartelį.
DVYNIAI. Nelaikykite savo trūkumu to, kad imatės už visus atsakomybės. Tai yra daug geriau, nei apskritai bijoti bet kokios sudėtingesnės
užduoties. Savaitgalį sulauksite dovanų, bet už tai teks pabūti vaišingu
šeimininku.
VĖŽYS. O taip! Nuolatiniai nesutarimai dėl žinomų dalykų baigia
jus suvaryti į neviltį. Ar jums neateina į galvą, kad galima nusileisti
dėl smulkmenų? Pagalvokite apie

Šaškės. Anykštėnas Valdas Veršulis praėjusį savaitgalį Daugpilyje
laimėjo trečią tarptautinį komercinį
šaškių turnyrą iš eilės. Ateinantį savaitgalį anykštėnas šaškių meistras
dalyvaus Biržų pilyje vyksiančiame tarptautiniame komerciniame
šaškių turnyre. Šiame turnyre dėl
pergalių ir piniginių prizų varžysis
per 100 šaškių meistrų iš Lietuvos,
Latvijos ir Estijos.
Imtynės. Spalio 31 dieną Anykščių KKSC sportininkai dalyvavo
atvirose Vilniaus miesto graikų-romėnų imtynių jaunučių pirmenybėse. Anykštėnai iškovojo 7 medalius.
Nugalėtojais tapo: Mangirdas Braždžiūnas, Kipras Puikis, Augustas
Vaitiekūnas ir Kasparas Jodelis.
Ant antrojo pakylos laiptelio lipo
Naglis Repečka, trečiosios vietos
atiteko Orestui Urbonui ir Joriui
Žukauskui.

***
Vienas draugas sako kitam:
– Žvejot varom!
– Tai kad aš nemoku…
– O ko ten nemokėt – pilk ir
gerk!
+12

Sunkioji atletika. Lapkričio 1-10
dienomis Turkmėnijoje vykstančiame pasaulio sunkiosios atletikos
čempionate dalyvauja ir anykštėnas
Arnas Šidiškis. 102 kg svorio kategorijoje kovojantis atletas pasauliniame reitinge užima 16-ąją vietą.
Krepšinis I. Anykščių KKSC
„Elmis“ RKL B diviziono varžybose penktadienį išvykoje 69-86
pralaimėjo „Kaišiadorys-Savingė“
ekipai. T.Jodelis pelnė 23 (8 atk.
kam.), A.Andriejauskas - 11 taškų
(7 at.kam.).

lapkričio 8 d.

anekdotas

sprintas

Ant turėklo pritvirtinta bronzinė
lentelė su užrašu:
„Prisimenu aš viską
O ypač tai
Ko niekad nemačiau
1950 08 23“
Beje, šie metai – R. Inčirausko
gimimo data.
Ženklo dydis ir pasirinkta medžiaga panaši į spalio mėnesį ant
turėklo Anykščiuose per Šaltupio
upelį Vilniaus gatvėje atsiradusį
užrašą, kad ten būsimasis profesorius 1959 metais pradaigojo knygelę apie Lenino vaikystę...
Abu šie mažosios architektūros
elementai pakabinti savavališkai,
negavus Anykščių rajono savival-

dybės leidimo. Rajono vyriausiosios architektės pareigas laikinai
einanti Vida Jakniūnienė nesuprato
VDA Telšių fakulteto dėstytojo, iš
Anykščių kilusio profesoriaus R.
Inčirausko išdykavimų ir ironijos,
ir neleido montuoti kelių centimetrų dydžio bronzinių elementų
miesto viešosiose erdvėse.
„Anykštai“ pasiteiravus, ar ilgai
profesorius žada vykdyti tokius
chuliganiškus nusikaltimus, R. Inčirauskas paaiškino: „Žadu daryti,
kol nubaus. Labai noriu kurti savo
miestui. Su Anykščių šv. Mato bažnyčios durim nieko neišėjo. Dar
turiu idėją priminti anykštėnams
vaikystės fotografą Izidorių Girčį.

tai dar kartą. Galite planuoti linksmą
savaitgalį - netikėti svečiai jau ruošia jums staigmenas.
LIŪTAS. Jūs stovite kryžkelėje.
Pergalvokite viską toliaregiškai, pajungdamas visus savo sugebėjimus,
kuris kelias yra teisingas ir tuomet
jo nenukrypdamas laikykitės. Naujas etapas visuomet atneša ir naujų
džiaugsmų.
MERGELĖ. Kažkas sugadins
planus netikėtais savavališkais
sprendimais. Vien gerdamas vaistus
nuo galvos skausmo nieko nepakeisite. Galbūt dar galite ištaisyti padėtį. Dėl blogos jūsų nuotaikos neturėtų nukentėti artimieji.
SVARSTYKLĖS. Jei abejojate
atmintimi, dar kartą peržiūrėkite
savo darbo kalendorių. Šią savaitę
jūs esate kažką pažadėjęs vienam
savo draugui. Privalote tęsėti duotą
žodį. Nepamirškite, kokie svarbūs
yra draugai jūsų gyvenime.
SKORPIONAS. Apie jus pinamos intrigos. Jei jūs vis dėl to ketinate pasiekti savo tikslą, dirbdamas

turite būti ypač dėmesingas ir vikrus.
Ir pasistenkite nekreipti dėmesio į
bjaurias paskalas.
ŠAULYS. Išsaugokite sveiką jumoro jausmą ir netikėkite viskuo,
ką jums pasakoja! Savaitės viduryje
atkreipkite dėmesį į tą, kuriam reikia
jūsų užuojautos. Tas žmogus nori iš
jūsų pasisemti vidinės harmonijos.
OŽIARAGIS. Bus sunku išvengti apmaudžių nesėkmių. Žinoma, pikta, kad taip nutiko jums, tačiau nėra jokio pagrindo būti tokiam
agresyviam.
VANDENIS. Savaitės pradžioje sugebėjimas gražbyliauti padės
savo pusėn pritraukti šalininkų.
Veikite ryžtingai ir intuityviai - tai
padės kopti karjeros laiptais. Antroje savaitės pusėje atsivers tokios
galimybės, kokių nedrįsote tikėtis.
ŽUVYS. Idėjos keičia viena kitą,
o darbuose nematyti nuoseklumo.
Bręsta grandioziniai planai, tačiau
bandydamas juos įgyvendinti rizikuojate patirti didelių nuostolių.
Svarbius reikalus verčiau atidėti.

Sukūriau jam medalį. Noriu didesnį ženklą Anykščiuose jam sukurti,
bet čia jau turi būti užsakymas.“
Dailininko, garsaus medalininko, skulptoriaus darbai Anykščiuose atsiranda nelauktai ir netikėtose
vietose, versdami nusišypsoti juos
atsitiktinai užtikusius praeivius.
Ženklai subtilūs, nekrentantys į
akis.
„Dukra Severija mane pavadino
„Anykščių Benksy’u“. Tai anglas,
garsus grafiti dailininkas, kurio
darbai mistiškai atsiranda po nakties ir niekas nemato jo dirbant“,
- pasakoja R. Inčirauskas. Ir priduria: „Labai nenorėčiau ką nors
įžeisti“.

Krepšinis II. Anykščių KKSC
berniukų krepšinio komanda (2007
m. g. ir jaunes.) pradėjo kovas MKL
„Pirmojo iššūkio” turnyre. Pirmoji
Ramūno Šližio auklėtinių varžovė
buvo Panevėžio „Aukštaitijos KMII” ekipa. Anykštėnai nuo pirmųjų
minučių nutolo nuo varžovų ir užtikrintai nugalėjo 58:18. Mūsiškiams
daugiausiai taškų pelnė E.Sriubas
(16), M.Čerškus (12) ir M.Niaura
(11).
Krepšinis III. Spalio 30-31 dienomis „Nykščio namų“ arenoje
vyko 15-asis krepšinio turnyras
„Centro taurė-2018“. Jame dalyvavo jaunieji Ukmergės, Jonavos,
Utenos, Molėtų ir Anykščių krepšininkai (2007 m. g. ir jaunesn.).
Mūsiškiai, iškovoję dvi pergales
ir patyrę du pralaimėjimus, užėmė
trečiąją vietą. Nugalėtoja tapo Jonavos KKSC komanda, antri liko
Utenos DSC krepšininkai.

