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Vi skyrius. skelbiMai

skelbiMai apie VieŠuosius aukcionus

alytaus apskrities Vyriausiojo policijos koMisariato
s k e l b i M a s

alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto 
(transporto priemonių) pardavimo viešąjį aukcioną (toliau – aukcionas), kuris vyks 2013 m. gruodžio 16 d. 10 val. adresu: 
alytus, jotvingių g. 8, 119 kab. Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2013 m. gruodžio 11, 12, 13 dienomis 9–17 val. 

Neįvykus šiam aukcionui, pakartotinis numatomas 2013 m. gruodžio 23 d. 10 val. minėtu adresu. Pakartotinio aukciono 
turto apžiūra vyks 2013 m. gruodžio 18, 19, 20 dienomis 9–17 val.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma iš karto alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kasoje arba banko 
pavedimu per tris darbo dienas nuo įvykusio aukciono dienos. aukciono dalyvio bilieto kaina – 20 Lt, žiūrovo – 10 Lt. 

aukcione bus parduodama:

Eil. Nr. automobilio markė pagaminimo metai pradinė kaina, lt
1. BMW 520 1993 1200
2. MaZDa 626 1996 900
3. SUBaRU LeGacY 1994 1100
4. PeUGeOT 306 1999 1200
5. VW PaSSaT 1994 900
6. DaeWOO cORaNDO 2001 3900
7. MaZDa 626 1999 1000
8. ŠkODa FeLIcIa 1999 700
9. FIaT DUcaTO 1996 2100
10. OPeL aSTRa 2005 2500
11. VW VeNTO 1995 700
12. OPeL aSTRa 2003 2500
13. SUZUkI VITaRa 2004 3500
14. VOLVO 850 1993 2100

atsakingas asmuo – albertas Noreika, alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Logistikos skyriaus vyresnysis 
specialistas, tel. (8 315) 55 607, faks. (8 315) 55 753, mob. 8 686 02 016. 

VIRŠININkaS ČeSLOVaS MULMa
_____________

 
klaipĖdos apskrities VieŠosios i. siMonaitytĖs bibliotekos

s k e l b i M a s

klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka skelbia nereikalingo turto viešąjį aukcioną.
Parduodamas automobilis VW caRaVeLLe, 1997 m., pradinė kaina – 10000,00 Lt.
aukcionas vyks 2013 m. gruodžio 13 d. 10.00 val. Herkaus Manto g. 25, klaipėdoje, 068 kab. (Pasitarimų kambarys, 

1 aukštas). antrasis aukcionas (neįvykus pirmajam) vyks gruodžio 19 d. ten pat. Turto apžiūrą organizuoja ir informaciją 
teikia Ūkio skyriaus vedėjas Stasys Songinas, tel.: 8 698 71 912, (8 46) 31 41 88 (šiais telefonais galima suderinti apžiūros 
laiką).

aukcionas dalyviams ir žiūrovams nemokamas.
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas pasibaigus aukcionui į nurodytą sąskaitą.

DIRekTORIUS jUOZaS ŠIkŠNeLIS
_____________

rokiŠkio tecHnologijos, Verslo ir žeMĖs Ūkio Mokyklos
s k e l b i M a s

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla skelbia nereikalingo turto viešąjį aukcioną, kuris vyks 2013 m. 
gruodžio 13 d. 9.00 val. mokykloje (Melioratorių g. 1a, kavoliškis, Rokiškio rajonas).

Neįvykus pirmajam, skelbiamas pakartotinis aukcionas 2013 m. gruodžio 19 d. 9.00 val. tuo pačiu adresu.
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Turto apžiūra – 2013 m. gruodžio 9–11 dienomis 8.00–12.00 val. mokykloje (Melioratorių g. 1a, kavoliškis, Rokiškio r.)
Informacija tel.: 8 698 02 561, 8 614 51 129.
Parduodamo turto sąrašas:

Eil.
Nr.

turto pavadinimas pagaminimo metai pradinė vieneto kaina, lt

1. Suvirinimo agregatas TPM-2510 1997 200
2. Purkštuvas jaRMeT P-128 2000 500
3. automobilis VW caRaVeLLe 1985 500
4. automobilis VW PaSSaT 1992 700
5. cirkuliacinis siurblys LP80-125/124 3 kW 2003 200
6. kompiuterinės įrangos komplektas 2004 20
7. Vejapjovė LM2155MD 2004 100
8. asmeninis kompiuteris VecTOR ak07 2004 20
9. asmeninis kompiuteris VecTOR ak07 2004 20
10. asmeninis kompiuteris VecTOR ak07 2004 20
11. asmeninis kompiuteris VecTOR ak07 2005 20
12. kompiuteris OPTIPLeX GX270 2004 20
13. kompiuteris OPTIPLeX GX270 2004 20

aukciono dalyvio bilieto kaina – 30 Lt.

DIRekTORIUS LeONaS kILIUS
_____________

 
uab „pagĖgiŲ koMunalinis Ūkis“ 

s k e l b i M a s

UaB „Pagėgių komunalinis ūkis“ viešojo aukciono būdu parduoda nekilnojamąjį turtą adresu: Plaušvarių k., Pagėgių 
sen.

Duomenys apie parduodamą objektą:
daiktas kelias – uždaromasis kelias, plaušvarių kaimas, pagėgių seniūnija, pagėgių 

savivaldybė. žemė po daiktu neparduodama.
Pastabos kelio ruožas 0,00–1,924 km
Unikalus Nr. 4400-2696-2050
Pagrindinė paskirtis kelių
Žymėjimas plane P
kelio paskirtis Vietinė
kelio kategorija Trečia
Fizinio nusidėvėjimo procentas 75 %
eismo juostų skaičius Dvi
Danga Smėlio ir skaldos mišinys
kadastro duomenų nustatymo data 2013-07-03
Registro Nr. 44/1617155
Inventorinės bylos Nr. 63/9246
Daikto priklausiniai, kitos daiktinės teisės nėra

Parduodamas objekto savininkas, kuriam nuosavybės teise priklauso objektas, pardavėjas ir aukciono organizatorius – 
UaB „Pagėgių komunalinis ūkis“, buveinės adresas: Vilniaus g. 12, LT-99292 Pagėgiai, įmonės kodas 177390158.

Pradinė objekto pardavimo kaina – 1.107.000,00 Lt (vienas milijonas šimtas septyni tūkstančiai litų).
Žiūrovo mokesčio dydis – 20 Lt (dvidešimt litų).
Minimalus kainos didinimo intervalas – 12 000 Lt (dvylika tūkstančių litų).
aukciono dalyvio registracijos mokesčio dydis – 1000 Lt (vienas tūkstantis litų).
aukciono dalyvio pradinio įnašo dydis – 30 000 Lt (trisdešimt tūkstančių litų).
Dalyvio pradinio įnašo dydis turi būti pervestas ir įskaitytas į skelbime nurodytą sąskaitą likus ne mažiau kaip 24 

valandoms iki aukciono pradžios.
Pardavimo objekto naudojimo sąlygos – nėra.
Nuosavybės teisė į Daiktą bus perleista tik sumokėjus visą aukcione nustatytą kainą.
Visas asmenų bendravimas, susijęs su turto pardavimu, vyks lietuvių kalba. jeigu pateikiami užsienio kalbomis surašyti 

dokumentai ar jų patvirtintos kopijos, kurie teisės aktų nustatytais atvejais turi būti legalizuoti arba patvirtinti apostille, kartu 
turi būti pateikti ir vertimų biuro patvirtinti šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą.
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asmenys, siekiantys dalyvauti aukcione, asmeniškai (ar per atstovą) arba registruotu paštu turi pateikti: 
- kai potencialus pirkėjas yra fizinis asmuo, – prašymą dalyvauti aukcione, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, 

pavardė, asmens kodas, adresas, sąskaita, į kurią šių Taisyklių nustatyta tvarka turėtų būti grąžinamos sumokėtos sumos;
- kai potencialus pirkėjas yra juridinis asmuo, – prašymą dalyvauti aukcione, įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų 

(jeigu juos privalo turėti) kopiją, nurodytiadresą, sąskaitą, į kurią šių Taisyklių nustatyta tvarka turėtų būti grąžinamos 
sumokėtos sumos;

- atstovo įgaliojimą (kai prašymą pateikia fizinio ar juridinio asmens atstovas); 
- banko įstaigos išduotus dokumentus, patvirtinančius, kad iki aukciono pradžios likus ne mažiau kaip 24 valandoms į 

skelbime nurodytą sąskaitą už šį asmenį yra pervestas ir įskaitytas registracijos mokestis ir pradinis įnašas, ar šių dokumentų 
kopijas.

Banko sąskaita, į kurią pervedamas dalyvių registracijos mokestis ir pradinis įnašas, Nr. 437300010002596069 
„Swedbank“, aB, banko kodas 73000.

 aukcionas bus vykdomas vadovaujantis UaB „Pagėgių komunalinis ūkis“ nekilnojamojo turto, esančio Plaušvarių k., Pagėgių sen., 
Pagėgių sav., pardavimo aukciono būdu taisyklėmis, patvirtintomis UaB „Pagėgių komunalinis ūkis“ direktoriaus 2013 m. 
lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 13-165 (skelbiamos adresu www.pagegiuku.lt). 

 aukcionas vyks 2013 m. gruodžio 17 d. 11.00 val. UaB „Pagėgių komunalinis ūkis“ adresu: Vilniaus g. 12, LT-99292 
Pagėgiai.

Neįvykus pirmajam aukcionui, naujas aukcionas vyks 2013 m. gruodžio 23 d. 11.00 val. UaB „Pagėgių komunalinis 
ūkis“ adresu: Vilniaus g. 12, LT-99292 Pagėgiuose.

Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia 2013 m. gruodžio 10 d., pabaiga 2013 m. gruodžio 16 d. Registracija 
vyks darbo dienomis 8–16 val. Vilniaus g. 12, LT-99292 Pagėgiuose.

Potencialūs pirkėjai aukcione parduodamą turtą gali apžiūrėti ir gauti su turtu susijusią informaciją nuo 2013 m. gruodžio 
12 d. iki 2013 m. gruodžio 16 d. darbo dienomis 9–15 val. atsakingi – Laurynas Pocius, tel. 8 655 31 322, ir Rimas Stungurys, 
tel. 8 652 92 977, el. p. komunalinis@pagegiai.lt.

DIRekTORIUS BRONIUS VaITkUS
_____________

uab „ŠiauliŲ Vandenys“ 
s k e l b i M a s

UaB „Šiaulių vandenys“ 2013 m. gruodžio 16 d. 9 val. skelbia nereikalingo arba netinkamo naudoti turto pardavimo 
viešąjį aukcioną. Parduodamo turto sąrašas:

Eil. 
Nr.

transporto priemonės pavadinimas Mato vnt. kiekis pardavimo kaina
(lt be pVM)

1 juodasis metalo laužas t 14–16 0,740 Lt/t
2 Bronzos metalo laužas kg 1900 10,40 Lt/kg
3 Stiklo blokeliai vnt. 400 3,18 Lt/vnt.
4 Skaldytos plytos, pilkos spalvos vnt. 900 1,00 Lt/vnt.
5 Naudotas PVc langas vnt. 1 282,60 
6 Demontuotas plastikinis langas vnt. 1 499,00 
7 Demontuotos plastikinės durys su stiklu vnt. 1 499,00 
8 Dantračių tekinimo staklės vnt. 1 200,00 
9 Savivartė priekaba GkB-818 (įsigijimo data 1985 m.) vnt. 1 1000,00
10 Priekaba 2 PTS 4 (įsigijimo data 1976 m.) vnt. 1 1000,00

Parduodamą turtą apžiūrėti ir susipažinti su aukciono taisyklėmis galima 2013 m. gruodžio 12–13 d. nuo 9 iki 14 val. 
Birutės g. 39a, Šiauliuose, suderinant iš anksto apžiūros laiką. Dėl informacijos kreiptis į Tiekimo ir ūkio skyriaus viršininkę 
Neringą Norkienę telefonais: (8 41) 59 22 58, 8 616 38 869.

aukcionas vyks adresu: Birutės g. 39a, 223–224 kab., Šiauliai.
Už aukcione parduotą turtą atsiskaitoma per tris darbo dienas grynaisiais pinigais į įmonės kasą arba pavedimu į įmonės 

atsiskaitomąją sąskaitą LT37 7180 0000 0246 7590, esančią aB Šiaulių banke.
aukciono dalyvio mokestis – 20 Lt, žiūrovo – 5 Lt.
antrasis aukcionas (neįvykus pirmajam) vyks 2013 m. gruodžio 23 d. 9 val., trečiasis (neįvykus antrajam) – 2013 m. 

gruodžio 30 d. 9 val.

GeNeRaLINIS DIRekTORIUS jONaS MaTkeVIČIUS
_____________
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skeMŲ socialinĖs globos naMŲ 
s k e l b i M a s

Skemų socialinės globos namai skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės turto viešąjį 
pardavimo aukcioną, kuris vyks 2013 m. gruodžio 12 d. 10 val. klevų g. 10, Skemų k., Rokiškio r. Neįvykus pirmajam 
pardavimo aukcionui, pakartotinis vyks tuo pačiu adresu 2013 m. gruodžio 17 d. 10 val. 

Parduodamas lengvasis automobilis ŠkODa FaBIa, 2002 m., pradinė kaina – 2000 Lt.
Informacija teikiama telefonu (8 458) 73 824. atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams arvydas 

Šapokas. Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2013 m. gruodžio 4–6 d. nuo 9 iki 16 val., suderinus laiką telefonu (8 458) 75 
846.

aukciono laimėtojas už aukcione įsigytą turtą atsiskaito per 3 darbo dienas po aukciono pavedimu į Skemų socialinės 
globos namų sąskaitą. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis.

aukciono bilietų kainos: dalyvio – 15 Lt, žiūrovo – 5 Lt.

DIRekTORIUS GINTaRaS GIRŠTaUTaS
_____________

jieZno VaikŲ globos naMŲ
s k e l b i M a s

jiezno vaikų globos namai viešojo aukciono būdu parduoda pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikį materialųjį 
turtą:

Eil.
Nr.

pavadinimas kiekis, 
vnt.

Metai degalai pradinė kaina, lt/vnt.

1. automobilis ReNaULT 21, 
valst. Nr. MkD 024

1 1990 Benzinas, dujos 400,00

2. automobilis VW TRaNSPORTeR, 
valst. Nr. BaP 129

1 1984 Dyzelinas 600,00

aukcionas vyks 2013 m. gruodžio 10 d. 10 val. Sodo g. 13, jiezne, Prienų r. sav. Prašymai dalyvauti aukcione registruojami 
iki 2013 m. gruodžio 9 d. 17 val.

Nepardavus turto pirmajame aukcione, naujasis aukcionas – 2013 m. gruodžio 16 d. 10 val. tuo pačiu adresu.
Parduodamo turto apžiūra vyks 3 dienas iki aukciono pradžios nuo 9 iki 17 val.
atsakingas už viešojo aukciono rengimą jiezno vaikų globos namų direktorės pavaduotojas ūkio reikalams arūnas 

Valatka, tel. 8 603 24 472.
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 darbo dienas pavedimu į jiezno vaikų globos namų sąskaitą banke. Visas 

pardavimo–pirkimo sutarties įforminimo, transporto priemonių išregistravimo išlaidas sumoka pirkėjas.

DIRekTORĖ jŪRaTĖ VIRGINIja ŽUkaUSkIeNĖ
_____________

ValstybĖs ĮMonĖs rietaVo MiŠkŲ urĖdijos 
s k e l b i M a s 

Valstybės įmonė Rietavo miškų urėdija skelbia pakartotiną netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto pardavimo 
viešąjį aukcioną.

Parduodamas turtas:
Eil. Nr. pavadinimas pagaminimo metai Mato vnt. pradinė pardavimo kaina

1. automobilis kIa SPORTaGe, 
valst. Nr BBj 007

2005 1 13000

2. automobilis kIa SPORTaGe, 
valst. Nr BOa 649

2006 1 13000

3. automobilis kIa SPORTaGe, 
valst. Nr BOa 644

2006 1 13000

aukcionas vyks 2013 m. gruodžio 13 d. 9 val. adresu: Taikos g. 4a, Rietavas.
antrasis aukcionas (neįvykus pirmajam) vyks 2013 m. gruodžio 20 d. 9 val.
Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2013 m. gruodžio 9–12 d. nuo 9 iki 12 val.
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Už aukcione nupirktas prekes atsiskaitoma pavedimu per 3 darbo dienas („Swedbank“, aB, a. s. LT 837300010038901576, 
įmonės kodas 270541690).

asmenys, pageidaujantys įsigyti parduodamą turtą, turi užsiregistruoti iki aukciono pradžios (būtina pateikti pasą 
arba įgaliojimą). aukciono dalyvio bilieto kaina – 50 Lt, žiūrovo – 50 Lt. aukciono dalyvis sumoka pradinį įnašą – 10 % 
pageidaujamo pirkti turto pradinės pardavimo kainos. Įnašas nelaimėjusiems aukcione sugrąžinamas po aukciono.

Informaciją apie parduodamą turtą teikia augustinas Bukys, tel. (8 448) 68 640, el. p. mechanikas@zebra.lt.
atsakingas asmuo – informatikas Linas Remeza, tel. (8 448) 68 540, el. p. info@rietmu.lt.

MIŠkŲ URĖDaS VacYS jaNkaUSkaS
_____________

    ValstybĖs ĮMonĖs seiMo leidyklos „ValstybĖs žinios“ 
s k e l b i M o  a t i t a i s y M a s

  Valstybės įmonės Seimo leidyklos „Valstybės žinios“ skelbime apie aukcioną, išspausdintame 2013 m. lapkričio 27 d. 
„Informaciniuose pranešimuose“ Nr. 95, vietoj:

„Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2013 m. gruodžio 6–8 dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. Gynėjų g. 8, Vilniuje, iš 
anksto susitarus su atsakingu asmeniu algirdu Sruoga tel. (8 5) 239 6511.“

turi būti:
„Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2013 m. gruodžio 4–6 dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. Gynėjų g. 8, Vilniuje, iš 

anksto susitarus su atsakingu asmeniu algirdu Sruoga tel. (8 5) 239 6511.“
_____________

ValstybĖs tarnybos departaMento skelbiMai 
apie konkursus Į ValstybĖs tarnautojŲ pareigas* 

skelbiami konkursai į šias valstybės tarnautojų pareigas:

Skelbimo numeris: 26599 
konkursą organizuojanti įstaiga: Studijų kokybės vertinimo centras 
Institucinio vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) (a lygis, 11 kategorija) 
Išsamesnė informacija apie konkursą: a. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 211 36 89, el. p. skvc@skvc.lt, 

http://www.vtd.lt/index.php?-137767224 
_____________

Skelbimo numeris: 26600 
konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

Užsieniečių registracijos centras 
Štabo Logistikos skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) (B lygis, 8 kategorija) 
Išsamesnė informacija apie konkursą: Vilniaus g. 100, LT-4710 Pabradė, Švenčionių r., tel. (8 387) 63 017, el. p. olga.

kozlovskaja@vsat.vrm.lt, http://www.vtd.lt/index.php?-137767224 
_____________

Skelbimo numeris: 26601 
konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus miesto savivaldybės administracija 
Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) (a lygis, 12 kategorija) 
Išsamesnė informacija apie konkursą: www.testavimas.vtd.lt, tel.: (8 5) 211 2032, 211 2089, el. p. egle.mikaliuniene@

vilnius.lt, http://www.vtd.lt/index.php?-137767224 
_____________

Skelbimo numeris: 26602 
konkursą organizuojanti įstaiga: Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Telšių apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas 

(karjeros valstybės tarnautojas) (a lygis, 11 kategorija) 
Išsamesnė informacija apie konkursą: Šventaragio g. 2, Vilnius, tel. (8 5) 271 8267, el. p. rps@vrm.lt, http://www.vtd.

lt/index.php?-137767224 
_____________

Skelbimo numeris: 26603 
konkursą organizuojanti įstaiga: Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas 

(karjeros valstybės tarnautojas) (a lygis, 11 kategorija) 


