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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi: 

1. Pakeičiu Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono 

būdu taisykles, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. 

kovo 12 d. įsakymu Nr. AD1-645 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamųjų daiktų 

pardavimo viešo aukciono būdu taisyklių patvirtinimo“: 

1.1. pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip: 

„II SKYRIUS 

ŽEMĖS PLOTO NUSTATYMAS, ŽEMĖS IR KITŲ DOKUMENTŲ PARENGIMAS“; 

1.2. papildau nauju 10 punktu ir jį išdėstau taip: 

„10. Turto skyrius organizuoja nekilnojamojo turto kadastrinės bylos parengimą (kai byla 

nesuformuota), registro duomenų atitiktį kadastrinių matavimų bylos duomenims, Klaipėdos miesto 

savivaldybės Tarybos sprendimo projektą dėl viešame aukcione parduodamo Klaipėdos miesto 

savivaldybės nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo, energetinio 

naudingumo sertifikato (negyvenamosioms patalpoms ir pastatams, kuriuose yra apšildymas) 

parengimą.“; 

1.3. papildau nauju 11 punktu ir jį išdėstau taip: 

„11. Į Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos sprendimo projektą dėl viešame aukcione 

parduodamo Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo 

gali būti įtrauktas tik tas nekilnojamasis turtas ar kiti nekilnojamieji daiktai, kurie Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra pripažinti nereikalingais arba netinkamais 

(negalimais) naudoti.“; 

1.4. buvusius 10–26 punktus laikau atitinkamai 12–28 punktais; 

1.5. pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip: 

„15. Turto skyrius parengia aukciono sąlygas ir pateikia jas tvirtinti Administracijos 

direktoriui. Aukciono vykdymo būdas nustatomas sąlygose.“; 

1.6. pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip: 

„26. Turto skyrius, gavęs iš centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo žemės nuomos 

sutarties kopiją, ją per 5 darbo dienas pateikia Mokesčių skyriui. Žemės nuomos sutartis 

administruojama vadovaujantis Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-

14 ,su visais jo pakeitimais ir papildymais.“ 

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto 

savivaldybės interneto svetainėje. 
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Savivaldybės administracijos direktorius      Saulius Budinas 


