
AB „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ 
 

SKELBIA NUSIDĖVĖJUSIO NEREIKALINGO IR NETINKAMO (NEGALIMO) 

NAUDOTI MATERIALIOJO TURTO IŠPARDAVIMO VIEŠUOSIUS AUKCIONUS 
 

 

1. Automagistralės, Centro, Rytų Šiaurės rytų regionų turtas parduodamas 2019 m. 

rugsėjo 17 d. 10 val. Automagistralės centrinio administracinio pastato pasitarimų salėje, Kauno g. 

14, Vievis. Neparduoto turto pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2019 m. rugsėjo 24 d.. 

10 val.   

Atsakingas asmuo – Automagistralės regiono technikos vadovas Marijonas Chadasevičius, tel. 8 

686 78010, el. pašto adresas: marijonas.chadasevic@keliuprieziura.lt .  

Turto sąrašas, kainos ir nuotraukos pridedamos. Telefonai dėl turto apžiūrėjimo nurodyti prie 

parduodamo turto sąrašo. 

Parduodamą turtą, susiderinus telefonais, darbo dienomis galima apžiūrėti š. m. rugsėjo 3- 12 

dienomis atitinkamai pagal saugojimo vietą: Vievio kelių tarnyboje (Statybininkų g. 16, Vievis), 

Raseinių kelių tarnyboje (Dubysos g. 48, Gėluvos km, Raseinių raj.), Širvintų kelių tarnyboje (Zibalų g. 

21, Širvintos). Kauno kelių tarnyboje ir administracijoje (Kauno g.72 Pagirių kaimas Garliavos apyl. sen. 

Kauno raj.), Kaišiadorių kelių tarnyboje (Vytauto Didžiojo g. 118, Kaišiadorys), Jonavos kelių tarnyboje 

(Ukmergės g. 16, Jonava), Prienų kelių tarnyboje (J. Basanavičiaus g. 47 Prienai),  Raseinių kelių 

tarnyboje (Liepų g. 15, Raseiniai), Kėdainių kelių tarnyboje (Birutės g. 4, Kėdainiai), Marijampolės 

kelių tarnyboje ir administracijoje (Gamyklų g. 12, Marijampolė), Vilkaviškio kelių tarnyboje (S. Neries 

g. 88, Vilkaviškis) Šakių kelių tarnyboje (Birutės g. 50, Šakiai). Alytaus kelių tarnyboje (Santaikos g. 27, 

Alytus), Lazdijų kelių tarnyboje (Turistų g. 11, Lazdijai), Varėnos kelių tarnyboje (Mechanizatorių g. 

19, Varėna), Trakų kelių tarnyboje (Senkelio g. 13, Trakai), Šalčininkų kelių tarnyboje (Vilniaus g. 11, 

Šalčininkai), Švenčionių kelių tarnyboje (Kelininkų g. 10, Švenčionys), Vilniaus kelių tarnyboje 

(Liepkalnio g. 81, Vilnius, Pramonės g. 5, Nemenčinė, Bažnyčios g. 6, Paberžė ), Ukmergės kelių 

tarnyboje (Šviesos g. 11, Ukmergė), Širvintų m-ja Zibalų g. 23, Širvintos). Panevėžio kelių tarnyboje ir 

administracijoje (Miško g. 2A, Šilagalio k., Veldžio sen., Panevėžio raj. Ir Radviliškio g.58A, 

Panevėžys), Pasvalio kelių tarnyboje (Stoties g. 20, Pasvalys), Kupiškio kelių tarnyboje (Panevėžio g. 7, 

Kupiškis), Biržų kelių tarnyboje (Basanavičiaus g. 54, Biržai),  Anykščių kelių tarnyboje (Gegužės g. 35, 

Anykščiai), Ignalinos kelių tarnyboje (Turistų g. 34, Ignalina), Molėtų kelių tarnyboje (Vilniaus g. 97, 

Molėtai,), Zarasų kelių tarnyboje (Kauno g. 1, Zarasai) Utenos kelių tarnyboje ir administracijoje 

(Vyžuonų g. 53, Utena,) Rokiškio kelių tarnyboje (Jūžintų g. 3, Rokiškis,),. 

 

2. Šiaurės vakarų ir Vakarų regionų turtas parduodamas 2019 m. rugsėjo 19 d. 10 val. 

Šiaurės vakarų regiono centrinio administracinio pastato pasitarimų salėje, Tilžės g. 86, LT-78114 

Šiauliai.  Neparduoto turto pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2019 m. rugsėjo 26 d. 10 val.  

Atsakingas asmuo – Šiaurės vakarų regiono technikos vadovas Audrius Nocius, tel. 868779634, 

el. pašto adresas: audrius.nocius@keliuprieziura.lt . 

Turto sąrašas, kainos ir nuotraukos pridedamos. Telefonai dėl turto apžiūrėjimo nurodyti prie 

parduodamo turto sąrašo 

Parduodamą turtą, susiderinus telefonais, darbo dienomis galima apžiūrėti š. m. rugsėjo 4- 17 

dienomis turto saugojimo vietose: Šiaulių kelių tarnyboje (Žeimių g. 18, LT-81488 Ginkūnų km., Šiaulių 

rajonas), Akmenės kelių tarnyboje (Viekšnių g. 14, LT-85372 Akmenė), Joniškio kelių tarnyboje 

(Vilniaus g. 82 , LT-84166 Joniškis), Kelmės kelių tarnyboje (Raseinių  g. 70, LT-86188 Kelmė),  

Pakruojo kelių tarnyboje (Statybininkų g. 7, LT-83136 Pakruojis), Radviliškio kelių tarnyboje (Purienų  

g. 4, LT-82144 Radviliškis), Klaipėdos kelių tarnyboje ir administracijoje (Gamyklos g. 3, Gargždai, 

Klaipėdos raj. ), Kretingos kelių tarnyboje (Vytauto g. 112, Kretinga), Skuodo kelių tarnyboje 

(Mosėdžio g. 23, Skuodas), Šilutės kelių tarnyboje (Pramonės g. 4, Šilutė),  Jurbarko kelių tarnyboje 
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(P.Paulaičio g. 25, Jurbarkas), Šilalės kelių tarnyboje (Struikų g. 10, Šilalė), Tauragės kelių tarnyboje 

ir administracijoje (Laisvės g. 50, Tauragė). 

 

3. Parduodamas turtas, kurio pardavimo pradinė kaina yra daugiau kaip 1000,00 

Eur (vienas tūkstantis eurų) bus parduodamas informacinių technologijų priemonėmis 

interneto svetainėje www.evarzytines.lt nuo 2019 m. rugsėjo 17 d. iki  2019 m. spalio 18 d. 

imtinai. 

Atsakingas asmuo – Nekilnojamo turto skyriaus projektų vadovas Zigmantas Vaičiulis, 

 tel. +370 614 44312, el. pašto adresas: zigmantas.vaiciulis@keliuprieziura.lt  

 Turto sąrašas, kainos ir nuotraukos pridedamos. Telefonai ir adresai dėl turto apžiūrėjimo 

nurodyti prie parduodamo turto sąrašo. 

 

Bendra informacija 
 

Dalyvių registracija aukciono diena nuo 8.30 iki 9.30 val. Registruojantis aukcionui, pateikiamas 

asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, o jei atstovaujama juridiniam asmeniui ir įgaliojimas. 

Parduodamo turto pardavimo pradinė kaina yra nurodyta su PVM 

Aukciono dalyvio bilieto mokestis 10,00 Eur., pinigai negrąžinami (neįskaitomi į turto kainą). 

Bilietas perkamas į kiekvieną aukcioną atskirai  

Mokestis sumokamas pavedimu į a. s. LT61 7044 0600 0356 0452, AB SEB banke 

(registruojantis aukcionui privaloma pateikti pavedimo kopiją už sumokėtą aukciono dalyvio bilietą. 

Aukciono dalyviai, nepateikę pavedimo kopijos apie sumokėtą aukciono dalyvio bilietą, aukcione 

neregistruojami.) 

Parduodamam turtui, kurio pardavimo pradinė kaina yra lygi arba daugiau kaip 1000,00 Eur 

(vienas tūkstantis eurų), nustatytas pradinis įnašas, kuris sudaro 20 proc. nuo turto pradinės pardavimo 

kainos. Mokėjimo pavedime nurodyti: „Pradinis įnašas už [turto pavadinimas ar aukciono Nr.]“. 

Mokėjimo atlikimą patvirtinantį dokumentą dalyvis pateikia įsigydamas aukciono dalyvio bilietą; 

Minimalus kainos didinimo intervalas ne mažesnis kaip 10 procentų nuo pradinės pardavimo 

kainos suapvalinant ją iki sveiko skaičiaus į didžiąją pusę. 

Sąžiningai dalyvavusiems, tačiau siūliusiems per mažą kainą ir nelaimėjusiems aukciono 

dalyviams pradinis įnašas grąžinamas į dalyvio sąskaitą, iš kurios buvo atliktas pradinio įnašo 

mokėjimas, per 5 darbo dienas. Pradinio įnašo suma įskaitoma į laimėtojo pasiūlytą bendrą už turto 

vienetą mokėtiną kainą. Aukciono laimėtojas skelbime nustatyta tvarka sumoka skirtumą tarp jo 

pasiūlytos kainos ir pradinio atlikto įnašo; 

 Žiūrovai į aukcioną neįleidžiami. 

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma per 3 darbo dienas nuo įvykusio aukciono dienos 

mokėjimo pavedimu į pardavėjo nurodytą sąskaitą.  

Aukcione įsigytą ir už jį apmokėtą turtą aukciono laimėtojas atsiima ne vėliau kaip per 15 
darbo dienų po aukciono vykdymo dienos, jei nesutariama kitaip (likvidavimo trukmė ir t. t.). 
Neatsiėmus turto, aukciono rengėjas už parduoto turto saugą neatsako. Turto neatsiėmus per 3 mėn., 
konkurso laimėtojas skaitomas nepatikimu pirkėju, turtas yra parduodamas sekančiame aukcione ir 
pirkėjui grąžinami pinigai, išskaitant 30 % baudą nuo sumokėtos sumos. 

 Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis. 

 Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų. 
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