SKELBIMAS DĖL DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija informuoja apie parduodamas
valstybei nuosavybės teise priklausančias Viešosios įstaigos „Sporto olimpas“ (toliau – įstaiga),
kodas – 236034120, buveinė – Kaunas, K. Donelaičio g. 46, dalininko teises.
Įstaigos veiklos tikslas – rengti aukšto sportinio meistriškumo kultūrizmo, fitneso, jėgos
trikovės sportininkus, teikti sveikatingumo, specialistų mokymo paslaugas.
Įstaigos dalininkų kapitalo dydis – 5 355,35 euro, dalininkų skaičius – 4. Visuotiniame dalininkų
susirinkime kiekvienas dalininkas turi po vieną balsą.
Parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina – 200,00 eurų. Minimalus kainos
didinimo intervalas – 5 eurai. Aukciono dalyvių registravimas vykdomas nuo 2021 m. rugsėjo 6 d.
iki rugsėjo 20 d., laikas I–IV 7.00–16.00 val., V 7.00–14.45 val. Aukciono vieta – A. Volano g. 2,
Vilnius, 238 kab., aukciono pradžios data – 2021 m. rugsėjo 22 d., laikas – 9 val. 00 min.
Neįvykus aukcionui, teisės aktų nustatyta tvarka dalininko teisės bus parduodamos naujame
aukcione: parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina – 180,00 eurų. Minimalus kainos
didinimo intervalas – 5 eurai. Aukciono dalyvių registravimas vykdomas nuo 2021 m. rugsėjo 27 d.
iki 2021 m. spalio 11 d., laikas I–IV 7.00–16.00 val., V 7.00–14.45 val. Aukciono vieta – A. Volano
g. 2, Vilnius, 238 kab., aukciono pradžios data – 2021 m. spalio 14 d., laikas – 9 val. 00 min.
Registruodamasis aukciono dalyviu, fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento,
patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, o juridinis asmuo, organizacija, jų filialai ir
atstovybės – pavadinimą, kodą, buveinę. Įstaigos 2020 m. veiklos ataskaita ir finansiniai dokumentai
patalpinti VĮ Registrų centre https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
Aukciono vykdytojas – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kuri
įgaliota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 4 d. nutarimu Nr. 637 ,,Dėl valstybei
nuosavybės teise priklausančių Viešosios įstaigos ,,Sporto olimpas“ dalininko teisių pardavimo“
sudaryti dalininko teisių pirkimo–pardavimo sutartį. Atsakingas darbuotojas, įgaliotas registruoti
aukciono dalyvius: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Teisės ir
administravimo departamento Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Jablonskienė, tel.
(8 5) 219 1243; el. p. Ruta.Jablonskiene@smm.lt.
Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktas dalininko teises atsiskaito per 10 kalendorinių
dienų nuo duomenų mokėjimo pavedimui suformuoti pranešimo gavimo.
Sudarytos sąlygos žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną.

