
Skelbimas dėl ilgalaikio turto pardavimo viešajame prekių aukcione 

 

 

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija rengia viešąjį prekių aukcioną, kuriame 

bus parduodama valstybei nuosavybės teise priklausantis ir turto valdytojo patikėjimo teise 

valdomas ilgalaikis materialusis turtas, pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) 

naudoti. 

Aukcione bus parduodamas šis naudotas turtas: 

1. Automobilis VW MAN 8.13F valst. Nr. BGD868, identifikavimo Nr. 

WVM561C940G034444, pagaminimo metai – 1985, variklio darbo tūris – 5648 cm3, galia 

100 kW, rida – 693991 km, degalai – dyzelinas, spalva – žalia, mechaninė pavarų dėžė, 

odinis salonas. Automobilis yra registruotas VĮ “Regitra“. Kaina - 1800 Eur. 

2. Automobilis Mersedes Benz 312D, valst. Nr. AHU895, identifikavimo Nr. 

WDB9034621P780744, rida – 572100 km, variklio darbo tūris 2874 cm3, galia 90 kW, 

degalai – dyzelinas, spalva – balta. Automobilis yra registruotas VĮ “Regitra“. Kaina– 

1000,00 Eur. 

3. Automobilis VW Eurovan, valst. Nr. BON393, identifikavimo Nr. 

WV2MH470XYH082857, rida - 429900, variklio darbo tūris – 2792 cm3, galia 103 kW, 

degalai – benzinas, spalva – raudona. Automobilis yra registruotas VĮ “Regitra“. Kaina– 

2500 Eur. 

4. Gaisrinis automobilis ZIL 131 AC-40, valst. Nr. ZKG557, variklio Nr. 628941, rida 

– 07231 km, variklio darbo tūris 11030 cm3, galia 110 kW, degalai – benzinas, spalva – 

raudona. Automobilis yra išregistruotas iš VĮ “Regitra“ duomenų bazės. Kaina– 2000,00 

Eur. 

Tiesioginis aukcionas bus vykdomas 2019 m. balandžio 16 d. 10.00 val. adresu: 

Pravieniškių g. 5, Pravieniškės, Kaišiadorių r., Pravieniškių pataisos namų-atvirosios 

kolonijos administracijos pastate, 2-ame aukšte (Posėdžių salė). Registracija 2019 m. 

balandžio 16 d. nuo 9.00 iki 10.00 val. 4 kabinete. Asmuo, registruodamasis dalyvauti 

aukcione, nurodo asmens duomenis, adresą ar elektroninio pašto adresą. Neįvykus pirmajam 

aukcionui, pakartotinis aukcionas vyks 2019 m. balandžio 29 d. 10 val. tuo pačiu adresu, 

pakartotiniame aukcione pirminę kainą numatoma sumažinti 15 procentų. 

Minimalus kainos didinimo intervalas – 25 Eur. 

Už aukcione įsigytą turtą mokama pavedimu į gavėjo sąskaitą banke (atsiskaitomoji 

sąskaita LT LT167300010125429110, „Swedbank“, AB banko kodas 73000, gavėjas 

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, įstaigos kodas 302560890), pažymint „Už 

aukcione įsigytą turtą (turto pavadinimas)“. 

Kontaktinis asmuo dėl papildomos informacijos apie parduodamą turtą: Turto 

valdymo skyriaus inspektorius Romas Mieldažys, tel. (8 346)56311, el. paštas 

romas.mieldazys@pravienpn-ak.lt  

Visą su aukcionu susijusią informaciją galima rasti Pravieniškių pataisos namų-

atvirosios kolonijos interneto svetainėje www.kaldep.lt/lt/pravienpn-ak/. 

Aukciono laimėtojas turi sumokėti pasiūlytą turto kainą ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo apmokėjimo privalo savo lėšomis išsivežti 

nupirktą turtą. 

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių 

pretenzijų nepriima. 

mailto:romas.mieldazys@pravienpn-ak.lt
mailto:romas.mieldazys@pravienpn-ak.lt
http://www.kaldep.lt/lt/pravienpn-ak/
http://www.kaldep.lt/lt/pravienpn-ak/

