
  

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 2020 M. KOVO MĖN. VIEŠO AUKCIONO BŪDU 

 PARDUODA NEREIKALINGĄ ARBA NETINKAMĄ (NEGALIMĄ) NAUDOTI TURTĄ 

   
Tiesioginiai turto aukcionai bus vykdomi Šilutėje, Dariaus ir Girėno g. 1, Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje 2020 m. kovo 6 d. nuo 13:15 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 banke Luminor Bank AB, banko kodas 40100. 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, el. paštas: daiva.thumat@silute.lt 

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 r. Pamario pagrindinėje mokykloje 

Tel. (8 441) 62217, mob. (8 )   

Automobilis FORD DUCATO, valstybinis Nr. PVP 

814; dyzelinas; 2000 m.; važiuojantis, variklis ir kiti 

mazgai susidėvėję, surūdijęs kėbulo dugnas 

 

350,00 35,00 50,00 13:15 

mailto:daiva.thumat@silute.lt


  

 

 
2.  Katyčių seniūnijoje, tel. (8441) 41541, mob. 

tel. 8 659 06473 

 

 

Traktorius MTZ-80L, valstybinis Nr. LD 6691; 1980 

m.; nevažiuojantis, reikalingas variklio remontas (arba 

pakeisti nauju), greičių dėžėje - subirę dantračiai ir 

guoliai - reikalingas remontas, taip pat susidėvėję 

priekinio tilto pusašiai ir įvorės. 

 

 

1000,00 100,00 50,00 13:30 



  

3.  Saugų seniūnijoje, tel. (8441) 46845, mob. 

tel. 8 699 25726 

 

Traktorius JUMZ EO-2621, valstybinis Nr. LD 6692; 

1987 m.; nevažiuojantis, reikalingas variklio, važiuoklės 

ir kitų mazgų kapitalinis remontas 

 

 

1500,00 150,00 50,00 13:45 

4.  Saugų seniūnijoje, tel. (8441) 46845, mob. 

tel. 8 699 25726 

 

Šienapjovė Z-178, 2009 m.; neveikianti, reikalingas 

korpuso ir kitų mazgų keitimas 

 

400,00 40,00 50,00 14:00 



  

5.  Švėkšnos seniūnijoje, tel. (8441) 48317, mob. 

tel. 8 686 44136 

 

Ratinis ekskavatorius JUMZ, EO-2621, valstybinis 

Nr. LD2526; 1987 m.; važiuojantis 

 

 

3000,00 300,00 50,00 14:15 

 

PASTABA. Parduodamas turtas nėra  įkeistas,  areštuotas  ar   kitaip suvaržytos teisės juo disponuoti. Traktoriai yra registruoti Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių 

ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre. Automobilis registruotas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. 

 

 

 

   

 


