
Nereikalingo arba netinkamo (negalimo)  

naudoti turto pardavimo viešuose prekių  

aukcionuose tvarkos aprašo  

5 priedas  

 

VILNIAUS ŠOLOMO ALEICHEMO ORT GIMNAZIJOS 

VIEŠAME PREKIŲ AUKCIONE PARDUOTO TURTO OBJEKTO PERDAVIMO 

AKTAS 

20...... m. ........................... d. Nr. 

Vilnius 

 

1.  .........................................................................................................................................  

(turto valdytojo pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

.......................................................................................................................................................  

perduoda, o  .................................................................................................................................. , 

(laimėtojo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas) 

veikiantis  ......................................................................................................................................   

(juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas) 

vardu, pagal 20  ..................................................  m. .... d. įgaliojimą Nr. ..... priima nuosavybėn  

20 ... m. ... d. vykusiame viešame valstybės (savivaldybės) turto aukcione įsigytą  ....................  

.......................................................................................................................................................  

(perduodamo turto objektas, markė, rodikliai, identifikavimo ir kiti duomenys, reikalingi šiam turtui 

.......................................................................................................................................................  

registruoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka) 

už  ..........................................................................................................................................  eur. 

(kaina, už kurią parduotas turtas, žodžiais) 

2. Informacija apie parduotą turto objektą: 

2.1.  ..................................................................................................................................... ; 

(trečiųjų asmenų teisės) 

2.2.  ..................................................................................................................................... ; 

(atitinkamų valstybės institucijų nustatytos naudojimosi taisyklės (reglamentai) 

2.3.  ..................................................................................................................................... ; 

(reikalavimai registruoti valstybės registruose) 

2.4.  ..................................................................................................................................... . 

(dokumentai, reikalaujantys sertifikuoti) 

3. Šis aktas yra nuosavybės teisę į įsigytą turto objektą patvirtinantis dokumentas. 

 

 

PRIDEDAMA: 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Turto valdytojas ___________ 

(parašas) 

_________________ 

(vardo raidė, pavardė) 

 



Aukciono laimėtojas ___________ 

(parašas) 

_________________ 

(vardo raidė, pavardė) 

 

_________________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 793, 2013-09-04, Žin., 2013, Nr. 95-4722 (2013-09-07), i. k. 1131100NUTA00000793 

 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1707, 2002-10-29, Žin., 2002, Nr. 104-4665 (2002-10-31), i. k. 1021100NUTA00001707 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 531 "Dėl Nereikalingo arba netinkamo 

(negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos patvirtinimo" pakeitimo 
 

2. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 811, 2003-06-25, Žin., 2003, Nr. 61-2791 (2003-06-27), i. k. 1031100NUTA00000811 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 531 "Dėl Nereikalingo arba netinkamo 

(negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos patvirtinimo" pakeitimo 
 

3. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 793, 2013-09-04, Žin., 2013, Nr. 95-4722 (2013-09-07), i. k. 1131100NUTA00000793 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 531 "Dėl Nereikalingo arba netinkamo 

(negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos patvirtinimo" pakeitimo 
 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.52C50BC7B0B0
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.0E7D7C625DC9
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.A8C1082436E4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.52C50BC7B0B0

