PATVIRTINTA
Raseinių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-367
NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS
Nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas:
26/100 Vaikų darželio pastato (unikalus Nr. 7298-8007-7012, plotas 182,76 kv. m), kiemo
statiniai (unikalus Nr. 7298-8007-7023) ir dalis (0,1070 ha) žemės sklypo (kadastrinis numeris
7283/0003:95), Pagirio g. 3, Dievogalos k., Pagojukų sen., Raseinių r. sav.
Pradinė bendra
nekilnojamojo
turto ir jam
priskirto žemės
sklypo
pardavimo kaina
2616,92 Eur

Iš jos: pradinė
nekilnojamojo
turto pardavimo
kaina, Eur

Iš jos: žemės
sklypo pradinė
pardavimo
kaina*

Kainos
didinimo
intervalas

Aukciono
dalyvio
registravimo
mokesčio
dydis

Aukciono
dalyvio
garantinio
įnašo
dydis

2187,00 Eur

429,92 Eur

45,00 Eur

26,00 Eur

260,00 Eur

* Žemės sklypo pradinę pardavimo kainą sudaro: žemės sklypo pardavimo kaina – 324,00 Eur,
žemės sklypo formavimo išlaidos – 105,92 Eur.
Žemės sklypo paskirtis/naudojimo būdas: kita/visuomeninės paskirties teritorijos.
Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: parduodamas. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo
sutartį su aukciono laimėtoju sudaro valstybės įmonė Turto bankas.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
I. Ryšių linijų apsaugos zonos.
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
II. Kelių apsaugos zonos.
VI. Elektros linijų apsaugos zonos.
Bendrosios aukciono sąlygos: aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti
sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio
garantiniam įnašui ir registravimo mokesčiui sumokėti bei atsiskaityti už nekilnojamąjį turtą – Nr.
LT164010051003545943 AB DNB banke.
Asmenys, ketinantys dalyvauti aukcione, dokumentus registruoti pateikia Raseinių rajono
savivaldybės administracijoje, V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, 115 kab.
Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (laikas ir data): 2017-04-27, 8 val./2017-04-28, 16
val. (Raseinių rajono savivaldybės administracijos darbo laiku).
Turto apžiūra vyks 2017-04-26, 9-16 val.
Dėl turto apžiūros kreiptis į Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo
skyriaus vyriausiąjį specialistą Darių Čėsną, tel. (8 428) 41 559, el. p. darius.cesna@raseiniai.lt.
Aukciono vykdymo vieta: Raseinių rajono savivaldybės administracija, V. Kudirkos g. 5,
Raseiniai, 115 kab. Aukciono data ir laikas: 2017-05-02, 13.00 val.
Aukcionas vykdomas tiesiogiai, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų
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pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014-10-28 nutarimu Nr. 1178.
Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypą terminai ir tvarka:
nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta ne vėliau
kaip per 30 dienų nuo aukciono protokolo pasirašymo dienos, o visa nekilnojamojo turto (statiniai
su žemės sklypu) kaina sumokėta iki nekilnojamojo turto (statiniai) pirkimo-pardavimo sutarties
pasirašymo.
Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų
nuo nekilnojamojo turto (statiniai) pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Žemės sklypo
pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro valstybės įmonė Turto bankas.
Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant
atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.
Informaciją apie parduodamą turtą, registravimą į aukcioną ir kitą informaciją teikia Ekonomikos
ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Darius
Čėsna, tel. (8 428) 41 559, el. p. darius.cesna@raseiniai.lt.

