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Švenčionys

Vadovaudamasi Švenčionių rajono savivaldybės nereikalingo arba netinkamo (negalimo)

naudoti ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių,

patvirtintų Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 10 d.

įsakymu Nr. A-727 ,,Dėl Švenčionių rajono savivaldybės nereikalingo arba netinkamo (negalimo)

naudoti ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių

patvirtinimo“, 10 punktu:

1. S u d a r a u Švenčionių rajono savivaldybės nereikalingo arba netinkamo (negalimo)

naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose organizavimo ir vykdymo komisiją:

Aukciono vedėja - Rasa Bliūdžiuvienė, rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto

skyriaus vedėja.

Pavaduojantis aukciono vedėją - Andrius Šarėjus, rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus pavaduotojas.

Komisijos sekretorė – Rasa Ambrasienė, rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir

turto skyriaus  vyriausioji specialistė.

 Nariai:

Liusia Lamėnienė rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus

buhalterė;

 Evaldas Semėnas, rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus ūkvedys.

2. S k i r i u Rasą Ambrasienę, rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto

skyriaus  vyriausiąją specialistę, atsakinga už elektroninių aukcionų organizavimą ir vykdymą.

             3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 25 d. įsakymą

Nr. A-49 „Dėl aukcionų organizavimo“;

3.2. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 30 d.

įsakymą Nr. A-681 ,,Dėl Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio

25 d. įsakymo Nr. A-49 „Dėl aukcionų organizavimo“ pakeitimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė        Jovita Rudėnienė
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