
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ  

VIEŠO AUKCIONO BŪDU PARDUODA NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ 
 

Parduodamas nekilnojamasis turtas (toliau – turtas) 

Gydyklos pastatas (unikalus numeris 8889-8000-3018, bendras plotas 426,72 kv. m), sandėlio pasatas (unikalus numeris 

8889-8000-3029, užstatytas plotas 87,00 kv. m), sandėlio pastatas (unikalus numeris 8889-8000-3032, užstatytas plotas 

8,00 kv. m) ir jiems priskirtas 0,1320 ha ploto valstybinės žemės sklypas (kadastro numeris 8867/0012:110, unikalus 

numeris 4400-5055-7840); Šilutė, Rusnės g. 8 

Turto naudojimo sąlyga: parduodamas objektas yra valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės - Šilutės 

miesto istorinės dalies (unikalus kodas 12331) teritorijoje.** 

Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita. 

Naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.  

Specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos: 

          1. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

(0,0260 ha); 

          2. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (0,0062 ha); 

          3. Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis) (0,1320 ha); 

          4. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) (0,0318 ha); 

          5. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis 

skirsnis). 

Žemės sklypo servitutai:  

           1. Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) (0,0146 ha); 

Urbanistiniai architektūriniai apribojimai: nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu. 

Pardavimo sąlyga: laimėtojas objektui priskirtą žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn. 

Pastaba: objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto 

banke. 

Turto apžiūra nuo 2020-03-23 iki 2020-03-27*. Dėl apžiūros kreiptis: Daiva Thumat, vyriausioji specialistė, tel. (8 441) 

79210, mob. 8655 94796. 

Pradinė pardavimo kaina – 99 600 Eur, iš jų: pastatų kaina – 87 128,25 Eur, žemės sklypo kaina – 12 163,20 Eur, žemės 

sklypo dokumentų parengimo kaina – 308,55 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 100 Eur. Aukciono dalyvio 

garantinio įnašo dydis – 9 960 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 50 Eur. 

 

* Apžiūros laiką telefonu suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. 

** Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, 

rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei 

kitais teisės aktais. 

 

Registracijos į aukcioną pradžia 2020-03-30, 0.00 val., pabaiga 2020-04-01, 23.59 val. 
 
Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje: http://www.evarzytynes.lt/ 
 
Aukciono pradžia 2020-04-06, 9.00 val., pabaiga 2020-04-09, 13.59 val. 

 

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti 

(mokėti į Šilutės rajono savivaldybės administracijos (kodas 188723322), Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, 

sąskaitą LT04 4010 0510 0334 6727, Luminor Bank AB, banko kodas 40100).  

Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25 dienas nuo pardavimo 

aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto 

pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.  

Darbuotojas atsakingas už informacijos teikimą: Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė Daiva Thumat, tel. (8 441) 

79 210, mob. 8655 94796, el. paštas daiva.thumat@silute.lt.  

Pastaba. Valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas viešo aukciono būdu 

parduodamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl valstybės ir savivaldybių 

nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
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