
LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA  
      SKELBIMAS 
 

VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – LMTA) skelbia pripažinto 

nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti materialiojo turto pardavimo viešąjį aukcioną, 

metalo laužui (stogo dangai ir kt.) parduoti. 

Metalo laužo kiekis – ne mažiau kaip 5 (penkios) tonos, parduodamas kiekis bus 

koreguojamas pagal faktą pasveriant, parduodamas turtas į dalis neskaidomas. Laimėtojas metalo 

laužą turės pasikrauti ir išsivežti pats.  

Nustatyta pradinė pardavimo kaina  - 250 Eur už 1 (vieną) toną. Aukciono laimėtoju bus 

skelbiamas didžiausią 1 tonos kainą pasiūlęs aukciono dalyvis. 

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2021 m. rugsėjo 10, 13, 14 d., adresu Olandų g. 21 A 

Vilniuje,  prieš tai užsiregistravus  tel. (8 5) 261 01 34. 

Aukcionas vyks  2021 m.  rugsėjo 15 d. 9 val. 30 min., adresu  Gedimino pr. 42  Vilniuje, 

101 kab. Dalyvių registracija nuo 9 val. 00 min. tuo pačiu adresu. 

Jei 2021 m. rugsėjo 15 d. pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti 

materialiojo turto pardavimo viešasis aukcionas, metalo laužui (stogo dangai ir kt.) parduoti neįvyktų, 

pakartotinis aukcionas organizuojamas 2021 m. rugsėjo 23 d. 9 val. 30 min., adresu  Gedimino pr. 42  

Vilniuje, 101 kab. Dalyvių registracija nuo 9 val. 00 min. tuo pačiu adresu. 

Aukciono dalyviai privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu aukciono 

dalyvis veikia įgaliotas kito asmens, jis turi turėti įgaliojimą. Iš aukciono dalyvių mokestis neimamas.   

Už aukcione įsigytą turtą, aukciono laimėtojas apmoka už 5 (penkių) tonų metalo laužo 

kiekį  per 3 (tris) darbo dienas aukcionui pasibaigus, banko pavedimu. Pinigai pervedami į LMTA 

sąskaitą LT14 7300 0100 0245 5553, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000.  Jei aukciono 

laimėtojo už įsigytą turtą sumokėta suma yra mažesnė negu nustatytas  faktinis svoris pagal 

perdavimo-priėmimo aktą (-us), aukciono laimėtojas  trūkstamą sumą sumoka per 3 (tris) darbo 

dienas nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos į nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.  

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

Apie aukcioną skelbiama tinklalapyje www.lrvalstybe.lt skiltyje „Aukcionai“ ir LMTA 

tinklalapyje adresu https://lmta.lt/lt/padalinys/turto-valdymo-ir-naudojimo-skyrius/aukcionai-ir-

nuomos-konkursai/ 

 

 


