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UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
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ĮSAKYMAS
DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2022 M. SAUSIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 13-67 „DĖL UKMERGĖS RAJONO
SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO ĮSIGIJIMO“ PAKEITIMO
2022 m. kovo
d. Nr.
Ukmergė
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
atsižvelgdamas į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 18 d. įsakymu
Nr. 13-425 sudarytos Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo komisijos 2022 m.
kovo 25 d. posėdžio protokolą Nr. S17-9,
p a k e i č i u Ukmergės rajono savivaldybės gyvenamojo būsto, skirto socialinio būsto
fondo plėtrai, pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygas, patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 13-67 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės
nekilnojamojo turto įsigijimo“:
1. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12. Paraiškos dalyvauti skelbiamose derybose turi būti pateiktos laikotarpiu nuo 2022 m.
balandžio 1 d. iki 2022 m. gegužės 3 d. 14.00 val. Vėliau pateiktos paraiškos nenagrinėjamos.“.
2. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:
„18. Paraiškos priimamos darbo laiku (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki
17.00 val.; penktadieniais – iki 15.45; gegužės 3 d. iki 14.00 val.; pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45
val.). Informacija teikiama tel. (8 340) 60323, (8 340) 60329, 869479624 arba el. paštu:
j.kaseliene@ukmerge.lt; d.gladkauskiene@ukmerge.lt, j.vytiene@ukmerge.lt.“.
3. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:
„21. Vokai su paraiškomis atplėšiami Komisijos posėdyje 2022 m. gegužės 4 d. 10.00 val.
Pasiūlymai vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymą pateikusiems kandidatams ar jų
atstovams.“.
4. Pakeičiu 24.8 papunktį ir jį išdėstau taip:
„24.8. paraiška pateikta po 2022 m. gegužės 3 d. 14.00 val.;“.
5. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:
„65. Planuojama pirkimo sutarties sudarymo data – per 30 dienų nuo savivaldybės tarybos
priimto sprendimo pirkti nekilnojamąjį turtą, tačiau ne vėliau kaip iki 2022 m. spalio 20 d. Įsigytu
nekilnojamuoju turtu pradedama naudotis iškart nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.“
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