
Valstybinis Šiaulių dramos teatras, į. k. 190755170, skelbia viešą turto pardavimo aukcioną, kuriame 

bus parduodamas nereikalingas naudoti turtas: 

1. Žiūrovų salės kėdės (salės kėdės bus išmontuotos, keičiant jas į naujas): 

a. bendras parduodamas kiekis – 435 vnt., 

b. pagaminimo metai -  2006 m., 

c. defektai – nėra. 

d. pradinė pardavimo kaina - 20 eur/1 vnt. (dvidešimt eurų už 1 vnt.), 

e. pirmenybė teikiama pirkėjui, kuris perka visą kiekį iš karto. 

2. VW Sharan automobilis, valst. Nr. BOK308: 

a. pagaminimo metai 1995,  

b. variklio darbinis tūris 1984 cm3,  

c. degalų tipas benzinas/dujos, 

d. registracijos liudijimas – D 393013, 

e. pradinė pardavimo kaina - 400 eur (keturi šimtai eurų). 

Aukcionas vyks 2020 m. rugsėjo 22 d. 11 val. adresu: Tilžės g. 155, Šiauliai. 

Aukciono rengėjo paskirtas atsakingas asmuo – teatro vadovo pavaduotojas gamybai ir ūkio 

reikalams Albertas Ožalinskas, tel. mob. 868688336, el.paštas albertas.ozalinskas@vsdt.lt  

Parduodamą turtą bus galima apžiūrėti 2020 m. rugsėjo 16-18 dienomis, Tilžės g. 155, Šiauliai, nuo 

10 val. iki 16 val.  

Už aukcione nupirktą turtą turės būti atsiskaitoma per 15 darbo dienų po aukciono pabaigos, 

sumokant pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą LT16 7300 0100 0239 4407, AB Swedbank, Banko 

kodas 73000. 

Aukciono dalyvio mokestis nenustatomas. 

Aukciono dalyviai turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir bus registruojami 

nemokamai aukciono dieną nuo 10.00 val. iki 10.50 val. 

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

Aukcione neparduotas turtas bus parduodamas kituose aukcionuose:  

2020 m. rugsėjo 29 d. 11 val., adresu Tilžės g. 155, Šiauliai, dalyvių registracija nuo 10.00 val. iki 

10.50 val. tuo pačiu adresu.;  

2020 m. spalio 6 d. 11 val., adresu Tilžės g. 155, Šiauliai, dalyvių registracija nuo 10.00 val. iki 

10.50 val. tuo pačiu adresu. 

2020 m. spalio 13 d. 11 val., adresu Tilžės g. 155, Šiauliai, dalyvių registracija nuo 10.00 val. iki 

10.50 val. tuo pačiu adresu. 
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