
Lietuvos mokslų akademija (toliau – Akademija) skelbia viešą pripažinto nereikalingu arba 

netinkamu (negalimu) naudoti Akademijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio turto pardavimo 

tiesioginį prekių aukcioną (toliau – aukcionas). 

              Aukcione bus parduodamas šis naudotas turtas: 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Tipas 

arba 

kategorija 

Pirmosios 

registracijo

s data 

Kiekis 

(vnt.) 

Pradinė 

pardavimo kaina 

(EUR) 

Techninė 

charakteristika, būklė 

1. 

Lengvasis 

automobilis 

Kia Rio  
M1 AB 2002-05-24 1 vnt. 

100 (vienas 

šimtas) 

Rida 107 000  km, 

variklio darbinis 

tūris: 1493 cm3, 72 kW, 

kuras - benzinas, 

mechaninė pavarų dėžė. 

Svoris 1072 kg. Leistinas 

maksimalus svoris 1467 

kg. Sėdimų vietų skaičius 

-  5. Spalva – pilka. 

Toliau eksploatuojant 

automobilį reikalinga 

pakeisti guolius bei 

amortizatorius, 

remontuoti ar keisti 

pavarų dėžę, remontuoti 

ar keisti sankabą,  

remontuoti ir dažyti 

automobilio kėbulą 

(stipriai surūdijęs). 

Automobiliui pasibaigęs  transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros laikas. 

Tretieji asmenys neturi teisių į šį turtą. 

Turto registravimas valstybės registruose: automobilis registruotas valstybės įmonėje 

„Regitra“. 

 Aukcionas vyks 2020 m. rugpjūčio 12  d. 10.00 val. adresu: Gedimino 3, 01103 Vilnius, 216 

kabinete. 

Pakartotinis aukcionas (neįvykus pirmajam), vyks tuo pačiu adresu 2020 m. rugpjūčio 19 d. 

10.00 val.,  Išsamesnę informaciją apie pakartotiniame aukcione parduodamo turto pradinę kainą bus 

galima rasti interneto svetainėje adresu:www.lma.lt.  Kitos dalyvavimo aukcione sąlygos lieka 

nepakitusios. 

 Parduodamą turtą galima apžiūrėti adresu: Gedimino 3, 01103 Vilnius,  Akademijos buveinės 

kieme,  prieš pirmąjį aukcioną 2020 m. rugpjūčio 7, 10, 11 dienomis, prieš pakartotinį aukcioną  –    

2020 m. rugpjūčio 14, 17, 18 dienomis, nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Būtina iš anksto suderinti  iš mob. tel 

aukciono parduodamo turto apžiūros laiką telefonu: atsakingas asmuo – Andrejus Kulis, darbininkas, 

mob. tel 8 602 68048. 

 Aukciono rengėjo paskirtas už aukciono organizavimą atsakingas kontaktinis asmuo – 

Virginija Ratkevičienė, vyriausioji specialistė, mobilaus  telefono numeris 8 602 68820,  elektroninio 

pašto adresas v.ratkeviciene@lma.lt, jeigu jis jį turi;  

Minimalus kainos didinimo intervalas – ne mažesnis kaip 10 %  pradinės turto pardavimo 

kainos. 

Aukcionas laikomas neįvykusiu, jei jame užsiregistravo mažiau kaip du dalyviai. 



Dalyvavimas aukcione nemokamas. Aukciono dalyvio bilietas galioja tik jame nurodyto turto 

vieneto aukcionui. 

Aukciono dalyviai registruojami aukciono vykdymo dieną nuo 9.00 iki 9.30. val. adresu: 

Gedimino 3, 01103 Vilnius, 216 kabinete, pateikus asmens  tapatybės dokumentą bei įgaliojimą,  jei 

dalyvis veikia kito asmens vardu. Aukciono dalyvis privalo pateikti įstatų kopiją, jeigu aukciono 

dalyvis yra juridinis asmuo. Pasibaigus nurodytam registracijos laikui, aukciono dalyviai 

neberegistruojami.  

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

Nr.LT287300010002455689 AB Swedbank, banko kodas 73000), gavėjas Lietuvos mokslų akademija, 

(įstaigos kodas 111958852), nurodant mokėjimo paskirtį „Už aukcione įsigytą turtą (automobilį Kia 

Rio) aukcione“. Aukciono laimėtojas turi sumokėti pasiūlytą turto kainą ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas nuo aukciono dienos. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo apmokėjimo dienos  privalo savo 

lėšomis (savo sąskaita) išsivežti nupirktą turtą. 

Jei aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią prekės kainą ir tapęs aukciono laimėtoju, nesumoka 

prekės kainos per skelbime nustatytus terminus ir aukcione nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, privalės atlyginti naujo aukciono organizavimo ir 

surengimo išlaidas, taip pat sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione daiktas bus parduotas 

už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas bei neturės teisės dalyvauti 

naujame aukcione. 

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

  

 


