
               PATVIRTINTA

               Anykščių rajono savivaldybės tarybos

                                                                                2020 m. vasario  27  d. sprendimu Nr. 1-TS-71

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Parduodamo viešame aukcione objekto pavadinimas,

unikalus Nr., trumpa charakteristika

Adresas Likutinė

vertė, Eur

1. Negyvenamoji patalpa-Gydomasis-ūkinis skyrius,

unikalus Nr. 4400-5021-9838:3005, su bendro

naudojimo 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). Iš viso: 19,99 kv. m, pažymėjimas plane 3400-

1001-3014, 1D3p, pastatas, kuriame yra patalpos –

dviejų ir trijų aukštų, sienos plytų, baigtumas – 98

proc., bendras plotas – 10 110,48 kv. m, statybos

metai – 1998.

Ramybės g. 15-1,

Anykščiai

1 291 296,00

2. 43/100 dalys pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr.

3496-8000-9014, paskirtis – gyvenamoji (vieno buto

pastatai), pažymėjimas plane 1A1ž, pastato bendras

plotas – 117,23 kv. m, sienos – medis su karkasu,

statybos metai – 1968; pastatas-ūkinis pastatas,

unikalus Nr. 3496-8000-9025, paskirtis – pagalbinio

ūkio, pažymėjimas plane 2I1ž, užstatytas plotas – 19

kv. m, sienos – lentos, statybos metai 1968; pastatas-

ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3496-8000-9036,

paskirtis – pagalbinio ūkio, pažymėjimas plane 3I1ž,

sienos – lentos, užstatytas plotas 165 kv. m, statybos

metai 1968; pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr.

3496-8000-9070, paskirtis – pagalbinio ūkio,

pažymėjimas plane 8I1b, sienos –

betonas/blokai/šlakblokai, užstatytas plotas – 46 kv.

m, statybos metai 1975; pastatas-ūkinis pastatas,

unikalus Nr. 3496-8000-9084, paskirtis – pagalbinio

ūkio, pažymėjimas plane 9I1p, sienos – plytų mūras,

užstatytas plotas 93 kv. m, statybos metai 1975;

pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3496-8000-9114,

paskirtis – pagalbinio ūkio, pažymėjimas plane 13I1ž,

sienos – lentos, užstatytas plotas 25 kv. m, statybos

metai 1975; pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr.

3496-8000-9125, paskirtis – pagalbinio ūkio,

pažymėjimas plane 14I1ž, sienos – lentos, užstatytas

plotas 64 kv. m, statybos metai 1975; pastatas-ūkinis

pastatas, unikalus Nr. 3496-8000-9136, paskirtis –

pagalbinio ūkio, pažymėjimas plane 15I1ž, sienos –

lentos, užstatytas plotas 44 kv. m, statybos metai 1975;

pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3496-8000-9047,

paskirtis – pagalbinio ūkio, pažymėjimas plane 16I1ž,

sienos – lentos, užstatytas plotas 26 kv. m, statybos

metai 1975; pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr.

3496-8000-9158, paskirtis – pagalbinio ūkio,

Gegužės g. 45, 

Anykščių m., 

Anykščių r. sav.

0



pažymėjimas plane 17I1p, sienos – plytų mūras,

užstatytas plotas 16 kv. m, statybos metai 1968; kiti

statiniai (inžineriniai)-kiemo statiniai, unikalus Nr.

4400-0015-3824, aprašymas – išvietės v1, v2, skysto

kuro rezervuarai c1, c2, c3, tvora t1, t2, asfalto danga

b1, paskirtis – kiti statiniai, statybos metai 1968.

3. Pastatas-Jakšiškio dvaro sodybos fragmentas arklidės,

unikalus Nr. 4400-5223-8290, paskirtis – pagalbinio

ūkio, pažymėjimas plane 1I1/p, fiziškai pažeistas,

sienos – akmuo, tūris 2094 kub. m, statybos metai

1900.

Jakšiškio k. 8A,

Kavarsko sen.,

Anykščių r. sav.

9,80

4. Butas/patalpa-butas Nr. 2, unikalus Nr. 3497-6013-

8018:0002, paskirtis – gyvenamoji (butų),

pažymėjimas plane 3497-6013-8018, 1A2p, kambarių

skaičius 2, aukštas 2, sienos – plytos, bendras plotas

30,27 kv. m, gyvenamasis plotas 24,56 kv. m, statybos

metai 1976; pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr.

3497-6013-8029, paskirtis – pagalbinio ūkio,

pažymėjimas plane 2I1p, sienos – plytos, užstatytas

plotas 25 kv. m, statybos metai 1976; pastatas-ūkinis

pastatas, unikalus Nr. 3497-6013-8061, paskirtis –

pagalbinio ūkio, pažymėjimas plane 6I1m, sienos –

asbestcementis su karkasu, užstatytas plotas 9 kv. m,

statybos metai 1976; ½ pastato-tualeto, unikalus Nr.

3497-6013-8072, paskirtis – pagalbinio ūkio,

pažymėjimas plane 7I1p, sienos – plytos, statybos

metai 1976; ¼ kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių,

unikalus Nr. 3497-6013-8094, aprašymas – šulinys,

naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai,

statybos metai 1959.

Mikierių k. 9-2, 

Andrioniškio sen., 

Anykščių r. sav.

17,48

5. Pastatas-katilinė, unikalus Nr. 3498-6016-9019,

pastatas pažymėtas indeksu 1H1p, bendras plotas –

42,83kv. m, sienos plytų, stogas sutapdintas (ruloninė

danga), vieno aukšto, statybos metai – 1986. 

Ateities g. 2, 

Levaniškių k., 

Traupio sen., 

Anykščių r. sav.

1 454,92

6. Butas/patalpa-butas, unikalus Nr. 3493-9004-

3012:0003, paskirtis – gyvenamoji (butų),

pažymėjimas plane 3493-9004-3012, 1A1p, kambarių

skaičius 1, sienos – plytų, bendras plotas 37,89 kv. m,

gyvenamasis plotas 17,93 kv. m, statybos metai 1939;

½ pastato-ūkinio pastato, unikalus Nr. 3493-9004-

3031, paskirtis – pagalbinio ūkio, pažymėjimas plane

3I1ž, sienos – medis su karkasu, užstatytas plotas

13,09 kv. m, statybos metai 1939, ¼ kitų inžinerinių

statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. 4400-0998-9697,

paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, pažymėjimas

plane k, aprašymas – šulinys, statybos metai 1939.

Petkūnų k. 15-3,

Troškūnų sen.,

Anykščių r. sav.

1 550,00

7. Pastatas-gyvenamasis namas, unikalus Nr. 3494-9009-

9011, pažymėjimas plane 1A1m, bendras pastato

plotas – 110,93 kv. m, sienos – rąstų, stogas šlaitinis,

vieno aukšto, būklė – avarinė, statybos metai – 1949.

Jakšiškio k. 4, 

Jakšiškio k., 

Kavarsko sen., 

Anykščių r. sav.

416,41

8. Butas/patalpa-butas Nr. 3, unikalus Nr. 3497-6013-

8018:0003, paskirtis – gyvenamoji (butų),

pažymėjimas plane 3497-6013-8018, 1A2p, kambarių

skaičius 1, aukštas 2, sienos – plytos, bendras plotas

Mikierių k. 9-3, 

Andrioniškio sen., 

Anykščių r. sav.

16,99



25,72 kv. m, gyvenamasis plotas 14,92 kv. m, statybos

metai 1976; pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr.

3497-6013-8044, paskirtis – pagalbinio ūkio,

pažymėjimas plane 4I1p, sienos – plytos, užstatytas

plotas 25 kv. m, statybos metai 1976; ½ pastato-

ūkinio pastato, unikalus Nr. 3497-6013- 8083,

paskirtis – pagalbinio ūkio, pažymėjimas plane 8I1m,

sienos – medis su karkasu, užstatytas plotas 43 kv. m,

statybos metai 1976; ¼ kitų inžinerinių statinių-kiemo

statinių, unikalus Nr. 3497-6013-8094, aprašymas –

šulinys, naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai

statiniai, statybos metai 1959.

9. Butas/patalpa-butas Nr. 5, unikalus Nr. 3490-0008-

0017:0005, pastatas, kuriame yra butas pažymėtas

indeksu 1A1m, bendras buto plotas – 26,81 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. 7-5, 

Smėlynės k., 

Troškūnų sen., 

Anykščių r. sav.

45,92

10. Butas/patalpa-butas Nr. 6 (unikalus Nr. 3490-0008-

0017:0006), pastatas, kuriame yra butas, pažymėtas

indeksu 1A1m, bendras buto plotas – 26,59 kv. m,

pastato, kuriame yra butas, sienos rąstų, stogas

šlaitinis, vieno aukšto, buto būklė – avarinė, statybos

metai – 1900, su priklausiniais: 1/6 kitų statinių

(inžinerinių) - kiemo statinių ((šulinys) unikalus Nr.

3490-0008-0028, statybos metai – 1959.

Kreivoji g. 7-6, 

Smėlynės k., 

Troškūnų sen., 

Anykščių r. sav.

45,93

11. Pastatas-katilinė, unikalus Nr. 4400-3792-2814,

pastatas pažymėtas indeksu 1P1p, pastato bendras

plotas – 46,84 kv. m, sienos plytų, stogas šlaitinis,

vieno aukšto,  statybos metai – 1982.

Šv. Huberto g. 2, 

Andrioniškis, 

Anykščių r. sav.

81,00

12. Pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3494-0135-6018,

pažymėjimas plane 1I1p, paskirtis – kita (ūkio), sienos

plytų, stogo danga – asbestcementis, aukštų skaičius –

1, bendras plotas – 169,71 kv. m, fiziškai pažeistas,

statybos metai – 1939.

Kreivoji g. 3A, 

Smėlynės k., 

Troškūnų sen., 

Anykščių r. sav.,

0

13. Pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3494-0135-5016,

pažymėjimas plane 1I1p, paskirtis – kita (ūkio), sienos

plytų, stogo danga – asbestcementis, aukštų skaičius –

1, bendras plotas – 224,45 kv. m, statybos metai –

1939.

Kreivoji g. 3B, 

Smėlynės k., 

Troškūnų sen., 

Anykščių r. sav.,

310,95

14. Pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3494-0138-7015,

pažymėjimas plane 1I1p, paskirtis – kita (ūkio), sienos

plytų, stogo danga – keramika, aukštų skaičius – 1,

fiziškai pažeistas, bendras plotas – 515,35 kv. m,

statybos metai – 1940.

Kreivoji g. 3E, 

Smėlynės k., 

Troškūnų sen., 

Anykščių r. sav.

1,00

15. 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.

Dvaro g. 10, 

Smėlynės k., 

Troškūnų sen., 

Anykščių r. sav.

1 240,00

16. Pastatas-mokomasis korpusas, unikalus Nr. 3497-001-

4018, paskirtis – mokslo, pažymėjimas plane 1C2p,

Šviesos g. 1, 

Kurkliai,

2 004,93



aukštų skaičius 2, sienos – plytos, bendras plotas

278,55 kv. m, statybos metai 1970; pastatas-ūkinis

pastatas, unikalus Nr. 3497-0011-4020, paskirtis –

pagalbinio ūkio, pažymėjimas plane 2F1m, sienos –

asbestcementis su karkasu, užstatytas plotas 36,00 kv.

m, statybos metai 1982; pastatas-garažas, unikalus Nr.

3497-0011-4030, paskirtis – pagalbinio ūkio,

pažymėjimas plane 3G1p, sienos – plytos, užstatytas

plotas 33,00 kv. m, statybos metai 1970; pastatas-

garažas, unikalus Nr. 3497-0011-4041, paskirtis –

pagalbinio ūkio, pažymėjimas plane 4G1p, sienos –

plytos, užstatytas plotas 32,00 kv. m, statybos metai

1970.

Anykščių r. sav.

17. Pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3489-5000-7025,

pažymėjimas plane 2I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio,

sienos asbestcementis su karkasu, aukštų skaičius – 1,

užstatytas plotas – 37,00 kv. m, statybos metai – 1990;

pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3489-5000-7036,

pažymėjimas plane 3I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio,

sienos asbestcementis su karkasu, aukštų skaičius – 1,

užstatytas plotas – 32,00 kv. m, statybos metai – 1990.

Bilėnų g. 7A, 

Viešintos, 

Anykščių r. sav.

0

18. Butas/patalpa-butas, unikalus Nr. 4400-5256-

0055:3513, paskirtis – gyvenamoji (butų),

pažymėjimas plane 3488-4000-1011, 1A1m, kambarių

skaičius 2, sienos – rąstų, bendras plotas 29,71 kv. m,

gyvenamasis plotas 22,85 kv. m, statybos metai 1884.

J. Basanavičiaus g. 

10-1, Troškūnai,

Anykščių r. sav.

0

19. Pastatas-archyvas, unikalus Nr. 3499-0009-2019,

pažymėjimas plane 1B2p, paskirtis – administracinė,

sienos plytų, stogo danga – ruberoidas, aukštų skaičius

– 2, bendras plotas – 370,04 kv. m, statybos metai –

1990.

Gegužės g. 49B, 

Anykščiai, 

   17 692,08

20. Pastatas-malūnas, unikalus Nr. 4400-4595-9517,

pažymėjimas plane 1I1p, paskirtis – kita (ūkio), sienos

plytų, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 98,23 kv.

m, statybos metai – 1900.

S. Kairio g. 3, 

Kurklių II k., 

Kurklių sen., 

Anykščių r. sav.

144,81

21. Butas/patalpa-butas Nr. 4 su rūsiu 8,72 kv. m

pažymėtu R-6, unikalus Nr. 3495-5008-6010:0004,

paskirtis – gyvenamoji (butų), pažymėjimas plane

3495-5008-6010, 1A1p, kambarių skaičius 2, aukštas

– mansarda, sienos – plytos, bendras plotas 40,91 kv.

m, gyvenamasis plotas 23,95 kv. m, statybos metai

1955; pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3495-

5008-6041, paskirtis – pagalbinio ūkio, pažymėjimas

plane 4I1ž, sienos – medis su karkasu, užstatytas

plotas 23 kv. m, statybos metai 1955.

Dvaro g. 7-4, 

Smėlynės k., 

Troškūnų sen., 

Anykščių r. sav.

77,02

22. Pastatas-boilerinė, unikalus Nr. 4400-4595-9182,

pažymėjimas plane 1P1p, paskirtis – gamybos,

pramonės, sienos plytų, aukštų skaičius – 1, bendras

plotas – 54,52 kv. m, statybos metai – 1963.

Žvejų g. 16B, 

Anykščiai

183,62

23. Pastatas-daržinė, unikalus Nr. 4400-4511-2154,

pažymėjimas plane 1I1ž, paskirtis – kita (ūkio), sienos

medis su karkasu, aukštų skaičius – 1, bendras plotas –

199,94 kv. m, statybos metai – 1940; pastatas-tvartas,

unikalus Nr. 4400-4511-2176, pažymėjimas plane

Liepų g. 6, Bajorų 

k., Svėdasų sen., 

Anykščių r. sav.

0



2I1m, paskirtis – kita (ūkio), sienos rąstų, aukštų

skaičius – 1, bendras plotas – 161,65 kv. m, statybos

metai – 1940.

24. ½ pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr. 3490-0003-

3016, pažymėjimas plane 1A1m, paskirtis –

gyvenamoji (vieno buto pastatai), sienos rąstų, aukštų

skaičius – 1, namo bendras plotas – 64,80 kv. m,

statybos metai – 1900; ½ kitų inžinerinių statinių-

kiemo statinių, unikalus Nr. 3490-0003-3038,

aprašymas – K šulinys, paskirtis – kiti inžineriniai

statiniai, statybos metai – 1988.

Vilniaus g. 10, 

Troškūnai, 

Anykščių r. sav.

0

25. Oro uostas-aerodromo nusileidimo takas, unikalus Nr.

4400-5058-8791, pažymėjimas plane a, danga –

asfaltbetonis, oro uosto kategorija – civilinis, orlaivių

tako rūšis – tūpimo, plotas 17592,77 kv. m, statybos

metai – 1976.

Šerių k., Kavarsko 

sen., Anykščių r. 

sav.

126,00

26. Pastatas-gyvenamasis namas, unikalus Nr. 3497-0014-

2014, pažymėjimas plane 1A1ž(p), paskirtis –

gyvenamoji (vieno buto pastatai), sienos mediniai

skydai su karkasu, aukštų skaičius – 1, bendras plotas

– 60,52 kv. m., statybos metai – 1970; pastatas-ūkinis

pastatas, unikalus Nr. 3497-0014-2025, pažymėjimas

plane 2I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos medis

su karkasu, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas –

36,00 kv. m, statybos metai – 1970; pastatas-tvartas,

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; pastatas-viralinė, unikalus Nr. 3497-

0014-2047, pažymėjimas plane 4I1p, paskirtis –

pagalbinio ūkio, sienos plytų, aukštų skaičius – 1,

užstatytas plotas – 21,85 kv. m, statybos metai – 1970.

Sodų g. 15, 

Surdegis, Anykščių

r. sav.

135,70

27. Pastatas-gyvenamasis namas, unikalus Nr. 3497-1014-

3016, pažymėjimas plane 1A1ž(p), paskirtis –

gyvenamoji (vieno buto pastatai), sienos mediniai

skydai su karkasu, aukštų skaičius – 1, bendras plotas

– 62,48 kv. m, statybos metai – 1971; pastatas-tvartas,

unikalus Nr. 4400-0435-6283, pažymėjimas plane

2I1p, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos plytų, aukštų

skaičius – 1, užstatytas plotas – 46,20 kv. m, statybos

metai – 1990; pastatas-daržinė, unikalus Nr. 4400-

0435-6361, pažymėjimas plane 3I1ž, paskirtis –

pagalbinio ūkio, sienos medis su karkasu, aukštų

skaičius – 1, užstatytas plotas – 43,89 kv. m, statybos

metai – 1990.

Beržų g. 3, 

Staškūniškio k., 

Kurklių sen., 

Anykščių r. sav.

492,34

28. Negyvenamoji patalpa-medicinos punktas, unikalus

Nr. 3498-2014-3013:0003, su dalimi bendro

naudojimo patalpų pažymėtų: 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 pažymėjimas plane 3498-2014-3013, 1B2p,

paskirtis – gydymo, statybos metai – 1982.

Gintaro g. 14-3, 

Janušavos k., 

Kavarsko sen., 

Anykščių r. sav.

472,10



29. Negyvenamoji patalpa-biblioteka, unikalus Nr. 4400-

0124-2231:6048, su dalimi bendro naudojimo patalpų

pažymėtų: 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) – 5,43 kv. m. Viso:

47,99 kv. m pažymėjimas plane 3498-2014-3013,

1B2p, paskirtis – administracinė, statybos metai –

1982.

Gintaro g. 14-5, 

Janušavos k., 

Kavarsko sen., 

Anykščių r. sav.

357,27

30. Kiti inžineriniai statiniasi-Aerodromo aikštelė,

unikalus Nr. 4400-3940-2407, pažymėjimas plane a,

danga – asfaltas, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai,

plotas 16629,05 kv. m, statybos metai – 1985.

Gerkonių k., 

Debeikių sen., 

Anykščių r. sav.

0

31. Butas/patalpa-butas Nr. 1, unikalus Nr. 3493-9004-

3012:0002, pažymėjimas plane 1A1p, paskirtis –

gyvenamoji (butų), aukštas 1, bendras plotas 37,96 kv.

m, statybos metai – 1939; ½ pastato-ūkinio pastato,

unikalus Nr. 3493-9004-3020, pažymėjimas plane

2I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos plytų, aukštų

skaičius – 1, užstatytas plotas – 13,09 kv. m, statybos

metai – 1939; ¼ kitų inžinerinių statinių-kiemo statini,

unikalus Nr. 4400-0998-9697, pažymėjimas plane k,

aprašymas šulinys, statybos metai – 1939.

Petkūnų k. 15-1, 

Troškūnų sen., 

Anykščių r. sav.

1 360,00

32. Butas/patalpa-butas Nr. 4, unikalus Nr. 3493-9004-

3012:0004, pažymėjimas plane 1A1p, paskirtis –

gyvenamoji (butų), aukštas 1, bendras plotas 38,88 kv.

m, statybos metai – 1939; ½ pastato-ūkinio pastato,

unikalus Nr. 3493-9004-3020, pažymėjimas plane

2I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos plytų, aukštų

skaičius – 1, užstatytas plotas – 13,09 kv. m, statybos

metai – 1939; ¼ kitų inžinerinių statinių-kiemo

statinių, unikalus Nr. 4400-0998-9697, pažymėjimas

plane k, aprašymas šulinys, statybos metai – 1939.

Petkūnų k. 15-4,

Troškūnų sen., 

Anykščių r. sav.

1 360,00

33. Pastatas-biblioteka, unikalus Nr. 3491-0001-2019,

paskirtis – kultūros, pažymėjimas plane 1C1p, sienos –

plytos, bendras plotas 140,28 kv. m, statybos metai

1910; pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3491-

0001-2020, paskirtis – pagalbinio ūkio, pažymėjimas

plane 2I1ž, sienos – medis su karkasu, užstatytas

plotas 28,00 kv. m, statybos metai 1971.

Vilniaus g. 4,

Troškūnai,

Anykščių r. sav.

1 079,86

34. Pastatas-gyvenamasis namas, unikalus Nr. 3494-0042-

7016, pažymėjimas plane 1A1m, paskirtis –

gyvenamoji (trijų ir daigiau butų - daugiabučiai

pastatai), sienos rąstų, aukštų skaičius – 1, bendras

plotas – 190,48 kv. m, statybos metai – 1940; pastatas-

ūkio pastatas, unikalus Nr. 3494-0042-7027,

pažymėjimas plane 2I1p, paskirtis – pagalbinio ūkio,

sienos plytų, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas –

42,00 kv. m, statybos metai – 1940.

Okuličių g. 24,

Latavėnų k., 

Troškūnų sen., 

Anykščių r. sav.

126,01

35. Pastatas-gyvenamasis namas, unikalus Nr. 3496-5009-

5011, pažymėjimas plane 1A1p, paskirtis –

gyvenamoji (vieno buto), sienos plytų, aukštų skaičius

– 1, bendras plotas – 64,71 kv. m, statybos metai –

1965; pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3496-

5009-5022, pažymėjimas plane 2I1ž, paskirtis –

pagalbinio ūkio, sienos medis su karkasu, aukštų

Kirkiliškio k. 7,

Anykščių sen.,

Anykščių r. sav.

16,54



skaičius – 1, užstatytas plotas – 36,00 kv. m, statybos

metai – 1965; pastatas-tvartas, unikalus Nr. 3496-

5009-5033, pažymėjimas plane 3I1p, paskirtis –

pagalbinio ūkio, sienos plytų, aukštų skaičius – 1,

užstatytas plotas – 34,80 kv. m, statybos metai – 1965;

pastatas-viralinė, unikalus Nr. 3496-5009-5044,

pažymėjimas plane 4I1p, paskirtis – pagalbinio ūkio,

sienos plytų, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas –

17,40 kv. m, statybos metai – 1965; pastatas-malkinė,

unikalus Nr. 3496-5009-5055, pažymėjimas plane

5I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos medis su

karkasu, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas – 15,30

kv. m, statybos metai – 1965; kiti inžineriniai statiniai-

kiemo statiniai, unikalus Nr. 3496-5009-5066,

aprašymas – tualetas V, paskirtis – kiti inžineriniai

statiniai, statybos metai – 1965.

36. Butas/patalpa-butas Nr. 4, unikalus Nr. 3494-0078-

3013:0004, pažymėjimas plane 3494-0078-3013,

1A1p, paskirtis – gyvenamoji (butų), aukštas 1,

bendras plotas 192,78 kv. m, statybos metai – 1940.

Kreivoji g. 3-4,

Smėlynės k.,

Troškūnų sen., 

Anykščių r. sav.

5 820,00

37. Butas-patalpa-butas Nr. 3, unikalus Nr. 3494-0040-

7012:0003, su bendro naudojimo patalpomis

pažymėtomis: 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.

Dvaro g. 12-3,

Smėlynės k.,

Troškūnų sen., 

Anykščių r. sav.

1 920,00

38. Butas-patalpa-butas 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, statybos metai – 1966; pastatas-

sandėlis su tremperiu (palėpe), unikalus Nr. 3496-

6007-4062, pažymėjimas plane 6I1p, paskirtis –

pagalbinio ūkio, sienos plytų, aukštų skaičius – 1,

užstatytas plotas – 7,00 kv. m, statybos metai – 1966;

pastatas-tvartas su tremperiu (palėpe), unikalus Nr.

3496-6007-4076, pažymėjimas plane 7I1p, paskirtis –

pagalbinio ūkio, sienos plytų, aukštų skaičius – 1,

užstatytas plotas – 20,00 kv. m, statybos metai – 1966;

1/4 kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių, unikalus

Nr. 3496-6007-4115, aprašymas – šulinys k, paskirtis

– kiti inžineriniai statiniai, statybos metai – 1966.

Garbėnų k. 3-4,

Kavarsko sen., 

Anykščių r. sav.

0,21

39. 63008/68227 pastato-administracinio pastato, unikalus

Nr. 4400-0067-1610, paskirtis – administracinė,

pažymėjimas plane 2B3p, pastato bendras plotas –

682,27 kv. m, sienos – plytų, statybos metai – 1991;

pastatas-kultūros namai, unikalus Nr. 3499-6003-

9016, paskirtis – kultūros, pažymėjimas plane 1C3p,

pastato bendras plotas – 2391,22 kv. m, sienos – plytų,

statybos metai – 1991.

J. Biliūno g. 44,

Debeikiai,

Anykščių r. sav.

184 366,97

40. Butas-patalpa-butas Nr. 1, unikalus Nr. 3494-0124-

0014:0001, bendras plotas 43,05 kv. m, pažymėjimas

plane 3494-0124-0014, 1A1m, paskirtis – gyvenamoji

(butų), aukštas 1, statybos metai – 1940; pastatas-

malkinė, unikalus Nr. 3494-0124-0031, pažymėjimas

Svirnų I k. 6-1,

Kavarsko sen., 

Anykščių r. sav.

10,93



plane 3I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos medis

su karkasu, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas –

12,00 kv. m, statybos metai – 1954; 1/10 kitų

inžinerinių statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. 3494-

0124-0064, aprašymas – šulinys, paskirtis – kiti

inžineriniai statiniai, statybos metai – 1954.

41. Pastatas-gyvenamasis namas, unikalus Nr. 3497-9013-

8014, pažymėjimas plane 1A1žp, paskirtis –

gyvenamoji (vieno buto pastatai), sienos medis su

karkasu, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 78,65

kv. m, statybos metai – 1979; pastatas-malkinė,

unikalus Nr. 3497-9013-8020, pažymėjimas plane

2I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos medis su

karkasu, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas – 8,00

kv. m, statybos metai – 1979; pastatas-daržinė,

unikalus Nr. 3497-9013-8031, pažymėjimas plane

3I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos

asbestcementis su karkasu, aukštų skaičius – 1,

užstatytas plotas – 26,00 kv. m, statybos metai – 1979;

pastatas-daržinė, unikalus Nr. 3497-9013-8042,

pažymėjimas plane 4I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio,

sienos asbestcementis su karkasu, aukštų skaičius – 1,

užstatytas plotas – 17,00 kv. m, statybos metai – 1979;

pastatas-tvartas, unikalus Nr. 3497-9013-8053,

pažymėjimas plane 5I1p, paskirtis – pagalbinio ūkio,

sienos plytų, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas –

35,00 kv. m, statybos metai – 1979; pastatas-viralinė,

unikalus Nr. 3497-9013-8064, pažymėjimas plane

6I1p, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos plytų, aukštų

skaičius – 1, užstatytas plotas – 14,00 kv. m, statybos

metai – 1979; pastatas-garažas, unikalus Nr. 3497-

9013-8075, pažymėjimas plane 7I1ž, paskirtis –

pagalbinio ūkio, sienos medis su karkasu, aukštų

skaičius – 1, užstatytas plotas – 24,00 kv. m, statybos

metai – 1979; kiti inžineriniai statiniai-kiemo statiniai,

unikalus Nr. 3497-9013-8086, aprašymas – išvietė,

paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, statybos metai –

1979.

Vakarų g. 4,

Repšėnų k.,

Kavarsko sen., 

Anykščių r. sav.

240,01

42. Pastatas-gyvenamasis namas, unikalus Nr. 3497-7006-

6010, pažymėjimas plane 1A1p, paskirtis –

gyvenamoji (vieno buto pastatai), sienos plytų, aukštų

skaičius – 1, bendras plotas – 76,53 kv. m, statybos

metai – 1977; pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr.

3497-7006-6021, pažymėjimas plane 2I1ž, paskirtis –

pagalbinio ūkio, sienos metalas su karkasu, aukštų

skaičius – 1, užstatytas plotas – 8,92 kv. m, statybos

metai – 1977; pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr.

3497-7006-6032, pažymėjimas plane 3I1p, paskirtis –

pagalbinio ūkio, sienos plytų, aukštų skaičius – 1,

užstatytas plotas – 26,52 kv. m, statybos metai – 1977;

pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3497-7006-6043,

pažymėjimas plane 4I1p, paskirtis – pagalbinio ūkio,

sienos plytų, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas –

47,19 kv. m, statybos metai – 1977; kiti inžineriniai

Miško g. 18,

Mitošiūnų k.,

Troškūnų sen., 

Anykščių r. sav.

92,40



statiniai-kiemo statiniai, unikalus Nr. 4400-0435-4634,

paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, statybos metai –

1977.

43. Pastatas-gyvenamasis namas, unikalus Nr. 3497-0006-

3010, pažymėjimas plane 1A1p, paskirtis –

gyvenamoji (vieno buto pastatai), sienos plytų, aukštų

skaičius – 1, bendras plotas – 79,20 kv. m, statybos

metai – 1970; pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr.

3497-0006-3022, pažymėjimas plane 2I1p, paskirtis –

pagalbinio ūkio, sienos plytų, aukštų skaičius – 1,

užstatytas plotas – 22,80 kv. m, statybos metai – 1970;

pastatas-tvartas, unikalus Nr. 3497-0006-3030,

pažymėjimas plane 3I1p, paskirtis – pagalbinio ūkio,

sienos plytų, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas –

26,79 kv. m, statybos metai – 1970; pastatas-daržinė,

unikalus Nr. 3497-0006-3041, pažymėjimas plane

4I1m, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos medis su

karkasu, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas – 20,29

kv. m, statybos metai – 1970; kiti inžineriniai statiniai-

kiemo statiniai, unikalus Nr. 4400-1010-1814,

aprašymas V tualetas, paskirtis – kiti inžineriniai

statiniai (kiemo įrenginiai), statybos metai – 1970.

Žudžgalio k. 6,

Troškūnų sen., 

Anykščių r. sav.

178,04

44. Pastatas-gyvenamasis namas, unikalus Nr. 3497-0006-

3010, pažymėjimas plane 1A1p, paskirtis –

gyvenamoji (vieno buto pastatai), sienos plytų, aukštų

skaičius – 1, bendras plotas – 79,20 kv. m, statybos

metai – 1970; pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr.

3497-0006-3022, pažymėjimas plane 2I1p, paskirtis –

pagalbinio ūkio, sienos plytų, aukštų skaičius – 1,

užstatytas plotas – 22,80 kv. m, statybos metai – 1970.

Ežero g. 5,

Laviškio k.,

Kavarsko sen., 

Anykščių r. sav.

75,58

45. Pastatas-siurblinė, unikalus Nr. 3496-7009-5018,

pažymėjimas plane 1H1p, paskirtis – kita, sienos

plytų, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 70,64 kv.

m, statybos metai – 1967; kiti inžineriniai statiniai-

kiemo statiniai, unikalus Nr. 3496-7009-5020,

aprašymas – rezervuarai 1c, 2c, paskirtis – kiti

inžineriniai statiniai, statybos metai – 1967.

Liepų g. 22,

Aulelių k.,

Svėdasų sen.,

Anykščių r. sav.

0

46. Pastatas-katilinė, unikalus Nr. 3497-8011-6018,

pažymėjimas plane 1H1p, paskirtis – kita, sienos

plytų, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 109,21 kv.

m, statybos metai – 1978; pastatas-šiltnamis, unikalus

Nr. 3497-8011-6029, pažymėjimas plane 2Š1p,

paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos plytų, aukštų

skaičius – 1, užstatytas plotas – 112,00 kv. m, statybos

metai – 1987.

Liepų g. 22,

Aulelių k., Svėdasų

sen., Anykščių r.

sav.

11 190,39

47. Pastatas-gyvulių ferma, unikalus Nr. 4400-4749-1225,

pažymėjimas plane 1Ž1/p, paskirtis – kita (fermų),

sienos plytų, aukštų skaičius – 1, bendras plotas –

663,02 kv. m, statybos metai – 1982.

Zabelynės k. 14A,

Andrioniškio sen.,

Anykščių r. sav.

75,30

48. Pastatas-karvių ferma, unikalus Nr. 4400-4749-1190,

pažymėjimas plane 1Ž1/p, paskirtis – kita (fermų),

sienos plytų, aukštų skaičius – 1, bendras plotas –

516,88 kv. m, statybos metai – 1982.

Zabelynės k. 14B,

Andrioniškio sen.,

Anykščių r. sav.

2,03



49. Butas/patalpa-butas Nr. 3 su rūsiu 9,30 kv. m

pažymėtu R-4, unikalus Nr. 3495-5008-6010:0003,

paskirtis – gyvenamoji (butų), pažymėjimas plane

3495-5008-6010, 1A1p, kambarių skaičius 2, aukštas

– mansarda, sienos – plytos, bendras plotas 40,84 kv.

m, gyvenamasis plotas 23,95 kv. m, statybos metai

1955.

Dvaro g. 7-3,

Smėlynės k.,

Troškūnų sen.,

Anykščių r. sav.,

77,03

50. Butas/patalpa-butas Nr. 1, unikalus Nr. 3496-7006-

3015:0001, paskirtis – gyvenamoji (butų),

pažymėjimas plane 3496-7006-3015, 1A2p, kambarių

skaičius 2, aukštas 1, sienos – plytos, bendras plotas

38,17 kv. m, gyvenamasis plotas 25,84 kv. m, statybos

metai 1967; ½ pastato-ūkinio pastato, unikalus Nr.

3496-7006-3080, paskirtis – pagalbinio ūkio,

pažymėjimas plane 8I1p, sienos – plytos, užstatytas

plotas 15 kv. m, statybos metai 1967; ½ kitų

inžinerinių statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. 4400-

1011-0773, aprašymas – kanalizacijos šulinys,

naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kiemo

įrenginiai), pažymėjimas plane r1, statybos metai

1967.

Rukiškio k. 25-1,

Troškūnų sen.,

Anykščių r. sav.

 58,74

51. Butas/patalpa-butas Nr. 2, unikalus Nr. 3496-7006-

3015:0002, paskirtis – gyvenamoji (butų),

pažymėjimas plane 3496-7006-3015, 1A2p, kambarių

skaičius 2, aukštas 1, sienos – plytos, bendras plotas

38,21 kv. m, gyvenamasis plotas 25,88 kv. m, statybos

metai 1967; ½ pastato-ūkinio pastato, unikalus Nr.

3496-7006-3080, paskirtis – pagalbinio ūkio,

pažymėjimas plane 8I1p, sienos – plytos, užstatytas

plotas 15 kv. m, statybos metai 1967; ½ kitų

inžinerinių statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. 4400-

1011-0773, aprašymas – kanalizacijos šulinys,

naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kiemo

įrenginiai), pažymėjimas plane r1, statybos metai

1967. 

Rukiškio k. 25-2,

Troškūnų sen.,

Anykščių r. sav.

58,76

52. Butas/patalpa-butas Nr. 1, unikalus Nr. 3493-9004-

2012:0001, paskirtis – gyvenamoji (butų),

pažymėjimas plane 3493-9004-2012, 1A1p, kambarių

skaičius 1, aukštas 1, sienos – plytos, bendras plotas

38,20 kv. m, gyvenamasis plotas 18,70 kv. m, statybos

metai 1939; ½ pastato-ūkinio pastato, unikalus Nr.

3493-9004-2023, paskirtis – pagalbinio ūkio,

pažymėjimas plane 2I1ž, sienos – medis su karkasu,

užstatytas plotas 13 kv. m, statybos metai 1939; ¼ kitų

inžinerinių statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. 4400-

0995-6107, aprašymas – šulinys, naudojimo paskirtis

– kiti inžineriniai statiniai, pažymėjimas plane k,

statybos metai 1939.

Petkūnų k. 14-1,

Troškūnų sen.,

Anykščių r. sav.

1 520,00

53. Butas/patalpa-butas Nr. 2, unikalus Nr. 3493-9004-

2012:0002, paskirtis – gyvenamoji (butų),

pažymėjimas plane 3493-9004-2012, 1A1p, kambarių

skaičius 1, aukštas 1, sienos – plytos, bendras plotas

36,96 kv. m, gyvenamasis plotas 18,01 kv. m, statybos

metai 1939; ½ pastato-ūkinio pastato, unikalus Nr.

Petkūnų k. 14-2,

Troškūnų sen.,

Anykščių r. sav.

1 470,00



3493-9004-2034, paskirtis – pagalbinio ūkio,

pažymėjimas plane 3I1ž, sienos – medis su karkasu,

užstatytas plotas 13 kv. m, statybos metai 1939; ¼ kitų

inžinerinių statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. 4400-

0995-6107, aprašymas – šulinys, naudojimo paskirtis

– kiti inžineriniai statiniai, pažymėjimas plane k,

statybos metai 1939.

54. Butas/patalpa-butas Nr. 3, unikalus Nr. 3493-9004-

2012:0003, paskirtis – gyvenamoji (butų),

pažymėjimas plane 3493-9004-2012, 1A1p, kambarių

skaičius 1, aukštas 1, sienos – plytos, bendras plotas

37,87 kv. m, gyvenamasis plotas 17,90 kv. m, statybos

metai 1939; ½ pastato-ūkinio pastato, unikalus Nr.

3493-9004-2023, paskirtis – pagalbinio ūkio,

pažymėjimas plane 3I1ž, sienos – medis su karkasu,

užstatytas plotas 13 kv. m, statybos metai 1939; ¼ kitų

inžinerinių statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. 4400-

0995-6107, aprašymas – šulinys, naudojimo paskirtis

– kiti inžineriniai statiniai, pažymėjimas plane k,

statybos metai 1939.

Petkūnų k. 14-3,

Troškūnų sen.,

Anykščių r. sav.

1 510,00

55. Butas/patalpa-butas Nr. 4, unikalus Nr. 3493-9004-

2012:0004, paskirtis – gyvenamoji (butų),

pažymėjimas plane 3493-9004-2012, 1A1p, kambarių

skaičius 1, aukštas 1, sienos – plytos, bendras plotas

38,49 kv. m, gyvenamasis plotas 18,76 kv. m, statybos

metai 1939; ½ pastato-ūkinio pastato, unikalus Nr.

3493-9004-2023, paskirtis – pagalbinio ūkio,

pažymėjimas plane 2I1ž, sienos – medis su karkasu,

užstatytas plotas 13 kv. m, statybos metai 1939; ¼ kitų

inžinerinių statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. 4400-

0995-6107, aprašymas – šulinys, naudojimo paskirtis

– kiti inžineriniai statiniai, pažymėjimas plane k,

statybos metai 1939.

Petkūnų k. 14-4,

Troškūnų sen.,

Anykščių r. sav.

1 530,00

56. Pastatas-dvaro svirnas, unikalus Nr. 4400-5220-1244,

paskirtis – kita (ūkio), pažymėjimas plane 1J1/p,

bendras plotas – 265,96 kv. m, sienos – akmuo,

fiziškai pažeistas, statybos metai – 1900.

Ežero g. 4A,

Laviškio k.,

Kavarsko sen.,

Anykščių r. sav.

0,29

57. Pastatas-laidojimo namai, unikalus Nr. 3498-1008-

4018, paskirtis – paslaugų, pažymėjimas plane 1L1p,

bendras plotas – 55,28 kv. m, sienos – plytų mūras,

statybos metai – 1981; kiti inžineriniai statiniai-kiemo

statiniai, unikalus Nr. 3498-1008-4029, aprašymas –

lauko tualetas, šulinys, paskirtis – kiti inžineriniai

statiniai, statybos metai 1981.

Šilelio vs. 1A,

Kurklių sen.,

Anykščių r. sav.

0

58. Butas/patalpa-butas Nr. 6, unikalus Nr. 3496-3009-

3019:0009, paskirtis – gyvenamoji (gyvenamųjų

patalpų), pažymėjimas plane 3496-3009-3019, 1A2p,

aprašymas R-3 (8,37 kv. m) su bendro naudojimo

patalpomis a-1 (12/100 iš 2,89 kv. m, a-2 – 12/100 iš

9,35 kv. m, kambarių skaičius 2, aukštas 2, sienos –

plytos, bendras plotas 44,17 kv. m, gyvenamasis plotas

27,16 kv. m, statybos metai 1963.

S. Ylos g. 6-6,

Staškūniškio k.,

Kurklių sen.,

Anykščių r. sav.

10 027,75



59. Pastatas-sandėlis, unikalus Nr. 4400-5219-7798,

paskirtis kita (ūkio), pažymėjimas plane 1J1/p, fiziškai

pažeistas, bendras plotas 10,09 kv. m, sienos – plytos,

statybos metai 1979.

Prano Markūno g.

15, Andrioniškis,

Anykščių r. sav.

7,91

60. Kiti inžineriniai statiniai-Silosinė, unikalus Nr. 4400-

5220-1133, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai,

pažymėjimas plane CB, plotas 334,00 kv. m, aukštis

2090 m, medžiaga – gelžbetonis, statybos metai 1980;

kiti inžineriniai statiniai-silosinė, unikalus Nr. 4400-

5220-1166, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai,

pažymėjimas plane CB, aukštis 2,90 m, plotas 337,00

kv. m, medžiaga – gelžbetonis, statybos metai 1980;

kiti inžineriniai statiniai-silosinė, unikalus Nr. 4400-

5220-1188, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai,

pažymėjimas plane CB, aukštis 2,90 m, plotas 337,00

kv. m, medžiaga – gelžbetonis, statybos metai 1980.

Kurklelių k.,

Skiemonių sen.,

Anykščių r. sav.

27,55

61. Pastatas-Sandėlis, unikalus Nr. 4400-5219-7810,

pažymėjimas plane 1J1/p, aprašymas – su rampa

(plotas 2,85 kv. m), paskirtis kita (ūkio), fiziškai

pažeistas, sienos – plytos, bendras plotas 62,01 kv. m,

statybos metai 1980; kiti inžineriniai statiniai-Sandėlio

pamatai (cisternų atramos), unikalus Nr. 4400-5231-

0039, pažymėjimas plane c1, fiziškai pažeistas,

medžiaga – plytos, plotas 25,19 kv. m, statybos metai

1980; kiti inžineriniai statiniai-Sandėlio pamatai

(cisternų atramos), unikalus Nr. 4400-5231-0040,

pažymėjimas plane c2, fiziškai pažeistas, medžiaga –

plytos, plotas 25,19 kv. m, statybos metai 1980; kiti

inžineriniai statiniai-Sandėlio pamatai (cisternų

atramos), unikalus Nr. 4400-5231-0060, pažymėjimas

plane c3, fiziškai pažeistas, medžiaga – plytos, plotas

25,19 kv. m, statybos metai 1980; kiti inžineriniai

statiniai-Sandėlio pamatai (cisternų atramos), unikalus

Nr. 4400-5231-0071, pažymėjimas plane c4, fiziškai

pažeistas, medžiaga – plytos, plotas 25,19 kv. m,

statybos metai 1980; kiti inžineriniai statiniai-Sandėlio

pamatai (cisternų atramos), unikalus Nr. 4400-5231-

0082 pažymėjimas plane c5, fiziškai pažeistas,

medžiaga – plytos, plotas 25,19 kv. m, statybos metai

1980.

Dvaro g. 2,

Kurklelių k.,

Skiemonių sen.,

Anykščių r. sav.

16,73

__________________________________________


