PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr.
B6-212
PASTATO – MOKYKLOS IR JAI PRISKIRTO ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ MOLĖTŲ R.
SAV., MOLĖTŲ M., GRAUŽINIŲ G. 7, PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS
1. Aukciono organizatorius: Molėtų rajono savivaldybės administracija, kodas 188712799,
buveinė: Molėtų r. sav., Molėtų m., Vilniaus g. 44.
2. Parduodamas nekilnojamas turtas: pastatas – mokykla (unikalus numeris 4400-2556-9411,
bendras plotas 517,44 kv. m, naudojimo paskirtis – mokslo, sienos plytų, 1 aukšto, pažymėjimas
plane 2C1p), ir šiam pastatui priskirtas 0,0773 ha žemės sklypas (parduodamas, kadastrinis numeris
ir vietovė - 6252/0005:169 Molėtų m. k. v., naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas –
visuomeninės paskirties teritorijos), esantys Molėtų r. sav., Molėtų m., Graužinių g. 7.
3. Pradinė bendra pardavimo kaina – 18908 Eur:
3.1. Nekilnojamojo turto pradinė pardavimo kaina – 17435 Eur;
3.2. Žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 1421 Eur;
3.3. Žemės sklypo formavimo išlaidos – 52 Eur.
4. Kainos didinimo intervalas – 100 Eur.
5. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 50 Eur, sumokėjimo terminas – iki
registracijos į elektroninį aukcioną.
6. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 1886 Eur, sumokėjimo terminas – iki
registracijos į elektroninį aukcioną.
7. Aukciono organizatoriaus sąskaita, į kurią turi būti sumokėtas garantinis įnašas, aukciono
dalyvio registravimo mokestis, žiūrovo bilieto mokestis ir atsiskaitoma už parduotą nekilnojamąjį
turtą – Nr. LT084010045500080076, Luminor Bank AB, gavėjas – Molėtų rajono savivaldybės
administracija, kodas 188712799. Valstybinės įmonės Turto banko sąskaita, į kurią turi būti
sumokėtos įmokos už valstybinės žemės sklypą, palūkanos, netesybos, taip pat kiti valstybinės žemės
sklypo sutartyse numatyti mokėjimai – Nr. LT147044060000443912, AB SEB bankas, gavėjas – VĮ
Turto bankas, kodas 112021042.
8. Objekto apžiūra – 2020 m. kovo 17-18 d. nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Apie pageidavimą
apžiūrėti objektą iš anksto informuoti darbuotoją atsakingą už viešo aukciono vykdymą.
9. Aukciono dalyvių registravimas – nuo 2020 m. kovo 23 d. 0.00 val. iki kovo 25 d. 23.59
val.
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10. Aukciono pradžia 2020 m. kovo 30 d. 9.00 val., pabaiga 2020 m. balandžio 2 d. 13.59 val.
11. Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas, vadovaujantis Valstybės ir
savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl valstybės ir savivaldybių
nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“.
12. Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: savivaldybės
nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25
kalendorines dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o valstybinės žemės sklypo, priskirto
savivaldybės nekilnojamam turtui, pirkimo-pardavimo sutartis ne vėliau kaip per 5 kalendorines
dienas nuo savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo. Už įsigytą
turtą atsiskaitoma iš karto - visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10
dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių pasirašymo dienos.
13. Kitos aukciono sąlygos:
13.1. pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas visuomeninės paskirties teritorijos;
13.2.
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(tarnaujantis), plane pažymėtas S16, kiti servitutai (tarnaujantis) – statinių servitutas (tarnaujantis
daiktas), plane pažymėtas S3;
13.3. specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos: XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės
kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, VI- elektros linijų apsaugos zonos;
13.4. pirkėjas privalo iki valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo
sumokėti žemės sklypo parengimo atlygintinas išlaidas;
13.5. nekilnojamam turtui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su
aukciono laimėtoju sudaro valstybės įmonė „Turto bankas“;
13.6. nekilnojamojo turto perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas aukciono laimėtojui visiškai atsiskaičius už nekilnojamąjį turtą;
13.7. nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas,
įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.
14. Viešą aukcioną organizuojančios institucijos darbuotoja Vanda Aleksiejūnienė, Turto
skyriaus specialistė, tel. 8 383 40058; 8 611 14 612 el. paštas vanda.aleksiejuniene@moletai.lt.
_____________________________

