PATVIRTINTA
Raseinių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus
2018 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. A1-229
NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS
Nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas:
Administracinis pastatas (unikalus numeris 7297-8005-3016, plotas 501,59 kv. m., pastatas
mūrinis, 2 aukštų, pažymėjimas plane 1B2p, statybos metai 1978), garažas (unikalus numeris
7297-8005-3027, plotas 197,57 kv. m., pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 2G1p),
sargo namelis (unikalus numeris 7297-8005-3038, plotas 8,52 kv. m., pastatas medinis, 1 aukšto,
pažymėjimas plane 3H1m), sandėlis (unikalus numeris 7297-8005-3049, plotas 18,05 kv. m.,
pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 4F1p), kalvė (unikalus numeris 7297-8005-3050,
plotas 14,69 kv. m., pastatas medinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 5G1m), kompresorinė
(unikalus numeris 7297-8005-3062, plotas 15,57 kv. m., pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas
plane 7H1p), dispečerinė (unikalus numeris 7297-8005-3070, plotas 82,24 kv. m., pastatas
mūrinis, 3 aukštų, pažymėjimas plane 8H3p), siurblinė (unikalus numeris 7297-8005-3081, plotas
3,70 kv. m., pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 9H1p), sandėlis (unikalus numeris
7297-8005-3092, užstatytas plotas 111,69 kv. m., pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane
6F1p), kiemo statiniai (unikalus numeris 7297-8005-3105) ir 7,6717 ha. žemės sklypas
(kadastrinis Nr. 7278/0003:23), Tado Daugirdo g. 2A, Plembergo k., Ariogalos sen., Raseinių r.
sav.
Pradinė bendra
Iš jos: pradinė
Iš jos: žemės
Kainos
Aukciono
Aukciono
nekilnojamojo
nekilnojamojo sklypo pradinė
didinimo
dalyvio
dalyvio
turto ir jam
turto pardavimo
pardavimo
intervalas
registravimo garantinio
priskirto žemės
kaina, Eur
kaina*
mokesčio
įnašo
sklypo
dydis
dydis
pardavimo kaina
40664,56 Eur
9200,00 Eur
31464,56 Eur
100,00 Eur
100,00 Eur 4000,00 Eur
* Žemės sklypo pradinę pardavimo kainą sudaro: žemės sklypo pardavimo kaina metiniam žemės
sklypo nuomos mokesčiui apskaičiuoti – 30700,00 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos –
764,56 Eur.
Žemės sklypo paskirtis/naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos.
Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: išnuomojamas. Žemės sklypo nuomos sutartį su
aukciono laimėtoju sudaro valstybės įmonė Turto bankas.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
XXIX. Paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos
XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos
XXXIV. Nacionaliniai ir regioniniai parkai
XXXIII. Rekreacinės teritorijos
XXVI. Miško naudojimo apribojimai
XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zona
VI. Elektros linijų apsaugos zonos
II. Kelių apsaugos zonos.
Objektas patenka į valstybės saugomas teritorijas– Dubysos regioninis parkas (identifikavimo
kodas: 0700000000-015); Rekreacinio prioriteto zona (identifikavimo kodas: 1220000000-047)
Bendrosios aukciono sąlygos: aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti
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sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio
garantiniam įnašui ir registravimo mokesčiui sumokėti bei atsiskaityti už nekilnojamąjį turtą – Nr.
LT164010051003545943 Luminor Bank AB 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): 2018-04-16, 8 val./2018-04-17, 16
val. (Raseinių rajono savivaldybės administracijos darbo laiku).
Turto apžiūra vyks 2018-04-13, 9-14 val.
Dėl turto apžiūros kreiptis į Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo
skyriaus vyriausiąjį specialistą Darių Čėsną, tel. (8 428) 55 907, el. p. darius.cesna@raseiniai.lt.
Aukciono vykdymo vieta: Raseinių rajono savivaldybės administracija, V. Kudirkos g. 5,
Raseiniai, 115 kab. Aukciono data ir laikas: 2018-04-18, 10.00 val.
Aukcionas vykdomas tiesiogiai, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų
pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014-10-28 nutarimu Nr. 1178.
Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį 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 aukciono protokolo pasirašymo dienos, o visa
nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po nekilnojamojo turto
pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Nekilnojamajam turtui priskirtas Žemės sklypas (jo
dalis), kurio reikia šiam turtui eksploatuoti, išnuomojamas, pagal atskirą Žemės sklypo (jo dalies)
nuomos sutartį. Valstybinės Žemės sklypo (jo dalies) nuomos sutartis su valstybės įmone Turto
banku turi būti sudaroma per (30) trisdešimt kalendorinių dienų nuo turto pardavimo viešame
aukcione protokolo pasirašymo dienos.
Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo nuomos sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą
notarui, apmoka aukciono laimėtojas.
Žemės sklypo nuomos terminas – 65 (šešiasdešimt penki) metai, sprendimas dėl žemės sklypo
nuomos, priimtas atsižvelgiant į tai, kad minėtas žemės sklypas yra Dubysos regioniniame parke
(ID 0700000000015), Rekreacinio prioriteto zonoje (ID 1220000000047), o žemės nuomos
terminas nustatytas atsižvelgiant į pagrindinio statinio - administracinio pastato (unikalus numeris
7297 -8005-3016) ekonomiškai pagristą naudojimo trukmę.
Aukciono laimėtojas privalo:
Per 1,5 metų nuo žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo sutvarkyti arba
nugriauti pastatus, kaip to reikalauja LR teisės aktų nuostatos, sutvarkyti aptverti teritoriją;
Per 5 metus nuo žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo parengti buvusio karjero
rekultivavimo projektą, jį suderinti, gauti reikalingus leidimus ir pilnai atlikti buvusio karjero
rekultivavimą;
Per 1,5 metų nuo žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo parengti kempingo
projektą, suderinti, gauti statybos leidžiančius dokumentus. Į šį laikotarpį neįskaičiuojamas
laikotarpis dėl teisinių ginčų;
Per 5 metus nuo žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo pradėti kempingo
statybos darbus ir baigti ne vėliau kaip per 10 metų nuo žemės sklypo nuomos sutarties
pasirašymo;
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Per 10 metų nuo žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo į kempingo statybą
investuoti mažiausiai 1 mln. Eur;
Kempinge įrengti:
Rekonstruoti arba nugriauti esamus pastatus;
15 – 20 keturviečių poilsio paskirties namelių, skirtų svečių apgyvendinimui ir
nakvynei;
Mažiausiai 20 vietų kemperių sustojimo vietų, su elektros ir vandens pasijungimu;
Mažiausiai 100 vietų palapinėms statyti;
Pastatą (pastatus), kuriuose būtų įrengti: dušai, tualetai, patalpos maisto gamybai,
valgymui, administracinės patalpos, registratūra, inventoriaus saugojimo patalpos ir kt.;
Įrengti pliažus suaugusiems ir vaikams;
Įrengti valčių ir baidarių prieplauką;
Įrengti mažiausiai 15 vietų valčių ir mažiausiai 100 baidarių saugojimo patalpą
(patalpas);
Aukciono laimėtojas įsipareigoja sumokėti 10 proc. nuo privalomų investicijų, baudą neįvykdžius
bet kurio punkto;
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) 55 907, el. p. darius.cesna@raseiniai.lt.

