
 

PATVIRTINTA                                                                                         

Anykščių profesinio rengimo centro 

direktoriaus 2022 m. balandžio 28 d.  

įsakymu   Nr. V-17     

                                                                                                                                                                                                                                                          

AUKŠTAITIJOS PROFESINIO RENGIMO CENTRO NEKILNOJAMOJO DAIKTO – 

PASTATO-MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ, ADRESU: ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M., 

AŽUPIEČIŲ G. 1B, PARDAVIMO ELEKTRONINIU BŪDU VIEŠO AUKCIONO 

SĄLYGOS 

1. Aukciono organizatorius: Anykščių profesinio rengimo centras, kodas 191176774, 

buveinė: Molėtų r. sav., Alanta, Technikumo g. 2. 

2. Parduodamas nekilnojamas turtas: mokomųjų dirbtuvių pastatas (unikalus Nr. 4400-

5585-4672; bendras plotas 939,67 kv. m; naudojimo paskirtis – gamybos, pramonės; 

komunikacijos: bendroji centrinio šildymo sistema, komunalinis vandentiekis, komunalinis nuotekų 

šalinimas; sienos – gelžbetonio blokai; stogo danga – bitumas;  1 aukšto; plane pažymėtas 15P1b, 

esantis Anykščių r. sav., Anykščių m., Ažupiečių g. 1B.  

0,1944 ha valstybinės žemės sklypo dalies (pažymėta indeksu C Žemės sklypo schemoje 

naudojimosi tvarkai nustatyti) (iš 8,5280 ha žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 3403/0021:40 

Anykščių m. k. v., unikalus Nr. 4400-2813-4616, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, 

naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos), esančios Anykščių r. sav., Anykščių m., 

Ažupiečių g. 1B, pardavimo ar nuomos klausimas bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos žemės 

įstatymo ir Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų 

kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, nustatyta tvarka. 

3. Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 35700 Eur. 

4. Kainos didinimo intervalas – 500 Eur. 

5. Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 100 Eur, sumokėjimo terminas – iki 

registracijos į elektroninį aukcioną.  

6. Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 3570 Eur, sumokėjimo terminas – iki registracijos į 

elektroninį aukcioną.  

7. Aukciono organizatoriaus sąskaita, į kurią turi būti sumokėtas garantinis įnašas, aukciono 

dalyvio registravimo mokestis ir atsiskaitoma už parduotą nekilnojamąjį turtą –  

Nr. LT237300010132958027, Swedbank, AB, gavėjas – Aukštaitijos profesinio rengimo centras, 

kodas 191176774.    

8. Objekto apžiūra – 2022 m. gegužės 24-25 d. nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Apie 

pageidavimą apžiūrėti objektą iš anksto informuoti Aukštaitijos profesinio rengimo centro 

darbuotoją Stasį Skebą, tel. 8 686 66754, el. p. stasysskebas@gmail.com.  



9. Aukciono dalyvių registravimas – nuo 2022 m. gegužės 30 d. 00.00 val. iki gegužės 31 d. 

23.59 val. Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje 

http://www.evarzytynes.lt/. 

10. Aukciono pradžia 2022 m. birželio 2 d. 9.00 val., pabaiga 2022 m. birželio 3 d. 13.59 

val. 

11. Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas. 

12. Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: nekilnojamojo 

turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 60  dienų nuo 

pardavimo aukcione vykdymo dienos. Už įsigytą turtą atsiskaitoma iš karto - visa nekilnojamojo 

turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo–

pardavimo sutarties pasirašymo dienos.  

13. Aukciono laimėtojas per 30 dienų nuo nuosavybės teisės į aukcione įsigytą 

nekilnojamąjį turtą įregistravimo Nekilnojamojo turto registre turi  kreiptis į Nacionalinės žemės 

tarnybos teritorinio padalinio pagal žemės sklypo buvimo vietą vadovą su prašymu dėl teisės 

naudoti valstybinę žemę teisės aktų nustatyta tvarka. 

14. Kitos aukciono sąlygos: 

14.1. pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - 

visuomeninės paskirties teritorijos;  

14.2. specialios žemės naudojimo sąlygos: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių 

infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis); elektros tinklų apsaugos zonos 

(teritorijų unikalus Nr. 100038078, 100038513, 100038685, 100038713, 100038718, 100039083, 

100039804, 100040344, 100040906, 100041302, 100042091) (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 

vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III 

skyrius, dešimtasis skirsnis), šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis 

skirsnis), melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), 

skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis), elektros tinklų apsaugos zonos 

(III skyrius, ketvirtasis skirsnis), kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), elektroninių 

ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis); 

14.3. kitos daiktinės teisės: servitutas-teisė tiesti, aptarnauti požemines, antžemines 

komunikacijas (tarnaujantis), plane pažymėta  indeksais: S11, S10, S9, S8, S7, S6, S5, S4, S3, S2, 

S1; 

14.4. nekilnojamojo turto perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas aukciono laimėtojui visiškai atsiskaičius už nekilnojamąjį turtą; 

14.5. nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant 

atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas. 

15. Viešą aukcioną organizuoja Vanda Aleksiejūnienė, elektroninio aukciono 

administratorė, tel. 8 611  14 612, el. paštas vanda.aleksiejuniene@moletai.lt. 

mailto:vanda.aleksiejuniene@moletai.lt
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