
        NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI VALSTYBĖS 

TURTO,  

KURĮ PATIKĖJIMO TEISE VALDO VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS 

KURŠĖNŲ REGIONINIS PADALINYS, PARDAVIMO AUKCIONAS 

   

           VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kuršėnų regioninis padalinys (įmonės kodas 

132310880) 2019 m. gruodžio 6 d. 10 val. skelbia viešąjį nenaudojamo  turto pardavimo 

aukcioną, kuris įvyks adresu: Žalioji g. 2, Toliočių k., Šiaulių r. 

Pakartotinis aukcionas pirmajame aukcione neparduotam turtui skelbiamas 2019 m. 

gruodžio 13 d. 10 val.,  

Aukciono dalyvių registracija vykdoma nuo 9 val. 30 min. 209 kab. 

Eil. 

Nr. 

Turto pavadinimas Inventorinis 

Nr. 

Įsigijimo 

(pagaminimo) 

metai  

 

Pradinė 

pardavimo 

kaina Eur 

be PVM 

Pastabos 

1 Mitsubishi L200 

(BBZ057) 

699/2133 2005 
500,00 

Techniškai netvarkingas, 

eksploatuoti netinkamas 

2 Lexus LS 430 

(AHJ111) 

1549 2001 
2000,00 

Techniškai netvarkingas, 

eksploatuoti netinkamas 

3 MB Vito 109 CDI 

(ACG984) 

1530 2004 
2900,00 

Techniškai netvarkingas, 

eksploatuoti netinkamas 

4 Mitsubishi L200 

(ABU936) 

1524 2004 
200,00 

Techniškai netvarkingas, 

eksploatuoti netinkamas 

5 Mitsubishi L200 

(ABU945) 

1518 2004 
500,00 

Techniškai netvarkingas, 

eksploatuoti netinkamas 

6 Jumz EO-2621 

(D851B) 

285 1990 
1800,00 

Techniškai netvarkingas, 

eksploatuoti netinkamas 

7 Suzuki Vitara 

(HSN293) 

1437 2003 
900,00 

Techniškai netvarkingas, 

eksploatuoti netinkamas 

8 Srutų ištrauk. RŽT-

4B (D856B) 

1308 1984 
500,00 

Techniškai netvarkingas, 

eksploatuoti netinkamas 

  

Minimalus kainos didinimo intervalas - 1 procento dydžio nuo pradinės turto pardavimo kainos. 

Trečiųjų asmenų teisių į parduodamą turtą nėra. 

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2019 m. gruodžio 2-4 d. nuo 9 iki 12 val. adresu: Žalioji 2, 

Toliočių k., Šiaulių r. ir Liepų 1, Gedintės k., Kuršėnų r., iš anksto suderinus su mechaniku Aivaru 

Černausku telefonu 8 665 24388. Kitu laiku turto apžiūra nevykdoma. 

Aukciono dalyvis sumoka pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą LT687044060008193531 AB 

SEB bankas 10% dydžio įnašą nuo numatomos pirkti turto vieneto (kurio pradinė pardavimo 

kaina didesnė nei 50 eurų) pradinės kainos ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki aukciono 

pradžios. Įnašai grynais pinigais nebus priimami. Įnašas aukciono laimėtojui įskaitomas  

apmokant už aukcione įsigytą prekę. Aukciono laimėtojui nesumokėjus už įsigytą prekę, įnašas 

negrąžinamas. 



Už aukcione nupirktas prekes atsiskaitoma per 3 darbo dienas po pateiktos išankstinio 

apmokėjimo sąskaitos išrašymo datos pavedimu į regioninio padalinio atsiskaitomąją sąskaitą 

LT687044060008193531 AB SEB bankas.  

Aukciono laimėtojui Aukcione nupirktas turto objektas, Viešame prekių aukcione parduoto 

turto perdavimo aktas ir su šio turto naudojimu susijusi dokumentacija perduodama per 3 

darbo dienas nuo atsiskaitymo už nupirktą turto objektą dienos. Aukciono laimėtojas, 

neatsiėmęs nupirkto turto per 3 darbo dienas, privalo atlyginti su turto saugojimu susijusias 

išlaidas. 

Aukciono vedėjas – gamybos organizavimo vyr. specialistas Simonas Vaitekūnas,  Informacija 

teikiama tel. 8 665 24388. 

 

 

Padalinio vadovas                             Giedrius Tamošiūnas 




