
  

Šilutės rajono savivaldybės administracija 2017 m. gegužės mėn. viešo aukciono būdu 

parduoda nereikalingą arba netinkamą (negalimą) naudoti turtą 

 

Tiesioginiai turto objektų aukcionai bus vykdomi Šilutėje, Dariaus ir Girėno g. 1, Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje 2017 m. gegužės 15 d. nuo 13:00 val.  

Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 8:00 iki 12:00 val. pirmame aukšte „Viename langelyje“.  

Aukciono dalyvis prieš registruodamasis į aukcioną privalo sumokėti garantinį įnašą į Šilutės rajono savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 188723322) 

sąskaitą LT324010043500028593, esančią AB DNB banke. Aukcioną laimėjusiam dalyviui garantinis įnašas įskaitomas apmokant už aukcione įgytą turtą, o atsisakius 

apmokėti už aukcione įgytą turtą garantinis įnašas negrąžinamas. Aukciono dalyviams, sumokėjusiems garantinį įnašą ir nelaimėjusiems turto aukcione,  garantinis įnašas 

grąžinamas į jų nurodytą banko sąskaitą. 

Asmuo, registruodamasis aukciono dalyviu, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir banko įstaigos išduotus dokumentus, patvirtinančius, jog aukciono 

dalyvio vardu sumokėtas garantinis įnašas ir aukciono dalyvio mokestis. Registruojamas asmuo nurodo asmens duomenis, kontaktinio telefono numerį, adresą ar elektroninio 

pašto adresą, kuriuo jam būtų pranešama, jeigu jis būtų pripažintas aukciono laimėtoju. 

Atsakingas darbuotojas - Daiva Thumat, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė, 204 kab., tel. (8441) 79210, mob. tel. (8655) 94796, faks. (8441) 51517.  

Parduodamo turto apžiūros laikas – 5 d. d. prieš aukcioną.  

Aukciono dalyvio bilieto kaina – 5 Eur, žiūrovo bilieto kaina – 2 Eur, kurie  sumokami per banko įstaigas į aukščiau nurodytą Šilutės rajono savivaldybės administracijos 

sąskaitą. Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turto objektą atsiskaito per banko įstaigas per 3 darbo dienas nuo aukciono pabaigos. 

 
Eil. 

Nr. 

 

Turto vieta 

 

Turto objekto pavadinimas, trumpa charakteristika, nuotraukos 

 

Pradinė 

pardavimo 

kaina, Eur 

 

 

Garantinio 

įnašo dydis, 

Eur 

 

Minimalus 

kainos 

didinimo 

intervalas, Eur 

 

Aukciono 

vykdymo 

laikas, val. 

1. Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinėje 

tarnyboje 

mob. tel. 8686 21208; 8650 64491 

Gaisrinės automobilis ZIL 431412; N2 GBA-SN  

valstybinis Nr. ZVK 054; nevažiuojantis; 1987 m.; 

benzinas; 110 kW; 6000 cm³; 7 viet. 

 

1000,00 

 

100,00 10,00 13:15 



  

2. Rusnės seniūnijoje 

tel. (8441) 58113, mob. tel. 8687 74687 

Traktorius T-16, valstybinis Nr. LD 6696; 1987 m.; 

nevažiuojantis 

 

500,00 50,00 10,00 13:30 

3. Rusnės seniūnijoje 

tel. (8441) 58113, mob. tel. 8687 74687 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skleistuvas sniego prie traktoriaus T16; 2005 m. 

 

 50,00 5,00 10,00 13:45 

4. Šilutės seniūnijoje 

tel. (8441) 62121, mob. tel. 8698 83816 
 

 

Traktorius T-16, valstybinis Nr. LB 7474; 1986 m.;  

 

500,00 50,00 10,00 14:00 

5. Vainuto seniūnijoje 

tel. (8441) 44359, mob. tel. 8686 46367 

Traktorius T-25, valstybinis Nr. 7620LB; 2001 m.; 

nevažiuojantis 

600,00 60,00 10,00 14:15 



  

   
6. Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje 

tel. (8441) 59631, mob. tel. 8671 74052 

Automobilis FIAT DUCATO, M2-CWM 

valstybinis Nr. PVP 813; 2000 m.; dyzelinas; 94 kW; 

2800 cm³;  1850 kg; 3500 kg; 19 viet. 

 

1500,00 150,00 50,00 14:30 

7. Šilutės r. Rusnės specialiojoje mokykloje 

tel. (8441) 58149, mob. tel. 8659 25643 

Daržovių trintuvas su universalios pavaros varikliu 

2004 m.; korpusas metalinis;  

 

200,00 20,00 10,00 14:45 



  

8. 

 
Šilutės sporto mokykloje 

tel. (8441) 51132, mob. tel. 8656 86234 

Pakabinamas valties variklis HONDA 15 AJ 

neveikiantis 

 

100,00 10,00 10,00 15:00 

9. Šilutės sporto mokykloje 

tel. (8441) 51132, mob. tel. 8656 86234 

Pakabinamas valties variklis MERKURY OP 5AJ 

neveikiantis 

 

80,00 8,00 10,00 15:15 

   

 

     

 


