VALSTYBĖS ĮMONĖS ROKIŠKIO MIŠKŲ URĖDIJOS
SKELBIMAS
Perkančioji organizacija – Valstybės įmonė Rokiškio miškų urėdija (juridinio asmens
kodas – 173235712)
Adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas: Sakališkio g. 2, LT-42110 Rokiškis, tel. (8
458) 71 217, faks. (8 458) 71 014, el. paštas info@rokmu.lt
Kandidatai, norėdami gauti pirkimo dokumentus ir pateikti paraiškas, gali kreiptis
adresu: VĮ Rokiškio miškų urėdija, Sakališkio g. 2, LT-42110 Rokiškis į miškotvarkos inžinierių
Edmundą Lašą, tel. (8 458) 71 149, el. paštas edmundas.lasas@rokmu.lt .
Pirkimo pavadinimas: Žemės naujiems miškams įveisti pirkimas.
Perkamo objekto paskirtis ir pageidaujama buvimo vieta: ne miškų ūkio paskirties žemė,
Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 718 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų
nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“.
Reikalaujami parduodamo turto techniniai, ekonominiai duomenys (svarbesnieji):
ne mažesni kaip 0,5 ha ploto žemės sklypai, besiribojantys arba esantys ne toliau kaip 1
km atstumu nuo valstybinės reikšmės miškų, kuriuos patikėjimo teise valdo VĮ Rokiškio miškų
urėdija;
atskiri, ne mažesni kaip 3 ha dydžio žemės sklypai, nutolę nuo VĮ Rokiškio miškų
urėdijos patikėjimo teise valdomų miškų iki 3 km, jeigu prie jų yra tinkamas, servitutais
įteisintas ar bendrojo naudojimo kelias;
atskiri ne mažesni kaip 5 ha dydžio žemės sklypai, nutolę nuo VĮ Rokiškio miškų
urėdijos patikėjimo teise valdomų miškų daugiau kaip 3 km, jeigu prie jų yra tinkamas,
servitutais įteisintas ar bendrojo naudojimo kelias;
Sklypai negali būti priskirti teritorijoms, kuriose miško įveisimas draudžiamas arba
negalimas.
PARAIŠKŲ RENGIMO REIKALAVIMAI
Parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentai, kuriuos turi pateikti kandidatai:
nuosavybę patvirtinančių Nekilnojamojo turto kadastro duomenų išrašų, žemės sklypų planų, jų
kadastro duomenų bylų ir nustatyta tvarka išduotų leidimų įveisti mišką kopijos, patvirtintos
teisės aktų nustatyta tvarka; informacija, kad parduodamas žemės sklypas nėra įkeistas ar kitaip
suvaržytas; parduodamo žemės sklypo apžiūrėjimo sąlygas (laikas, per kurį galima apžiūrėti ir
galimybės dirbti perkančiosios organizacijos ekspertams ir nekilnojamųjų daiktų vertintojams,
taip pat kandidato ar jo įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamo žemės sklypo
apžiūrėjimo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį; pradinę siūlomo pirkti žemės sklypo kainą
ir terminą, kada įsigytu žemės sklypu faktiškai bus galima pradėti naudotis.
Paraiškų pateikimo terminas: 2017 metų spalio 20 d. 10 val.
Kalba arba kalbos, kuriomis kandidatų dokumentai turi būti parengti: lietuvių.
Pirkimo dokumentų (sąlygų) pateikimo tvarka: pirkimo dokumentai kandidatams
pateikiami nemokamai, gavus prašymą adresu: VĮ Rokiškio miškų urėdija, Sakališkio g. 2, LT42110 Rokiškis.

