
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL BŪSTŲ PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU PASKELBIMO

2023 m. vasario ....... d. Nr. A27(1)-.................
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, remdamasi Vilniaus rajono savivaldybės direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr.
A27(1)-3154 „Dėl būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų ir tvarkos patvirtinimo“:

1. S k e l b i u  Būstų pirkimą (pridedama).
2. N u s t a t a u  Būstų pirkimo paraiškų priėmimą iki 2023 m. kovo 10 d. 15:00 val.
3. P a v e d u:
3.1. Savivaldybės administracijos Ūkio skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre;
3.2.  Savivaldybės  administracijos  Viešųjų  ir  tarptautinių  ryšių  skyriui  paskelbti  šį

įsakymą Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

Administracijos direktorė                                                                          Liucina Kotlovska

Parengė
Ekonomikos ir turto sk. vyr. specialistė
Božena Bednova, tel. (8 5) 273 0407

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2023 m. vasario ............ d.
įsakymu Nr. A27(1) - ...............

BŪSTŲ PIRKIMAS

Planuojamas perkamų būstų skaičius – 18.
Pirkimas skaidomas į dalis:

1 dalis - 1-o kambario būstas ne mažesnio kaip 25 kv. m ir ne didesnio kaip 40 kv. m
naudingo ploto;

2 dalis - 1-o kambario būstas ne mažesnio kaip 25 kv. m ir ne didesnio kaip 40 kv. m
naudingo ploto;

3 dalis - 1-o kambario būstas ne mažesnio kaip 25 kv. m ir ne didesnio kaip 40 kv. m
naudingo ploto;

4 dalis - 1-o kambario būstas ne mažesnio kaip 25 kv. m ir ne didesnio kaip 40 kv. m
naudingo ploto;

5 dalis - 1-o kambario būstas ne mažesnio kaip 25 kv. m ir ne didesnio kaip 40 kv. m
naudingo ploto;

6 dalis - 1-o kambario būstas ne mažesnio kaip 25 kv. m ir ne didesnio kaip 40 kv. m
naudingo ploto;

7 dalis - 1-o kambario būstas ne mažesnio kaip 25 kv. m ir ne didesnio kaip 40 kv. m
naudingo ploto;

8 dalis - 1-o kambario būstas ne mažesnio kaip 25 kv. m ir ne didesnio kaip 40 kv. m
naudingo ploto;

9 dalis - 1-o kambario būstas ne mažesnio kaip 25 kv. m ir ne didesnio kaip 40 kv. m
naudingo ploto;

10 dalis - 2-jų kambarių būstas ne didesnio kaip 42 kv. m naudingo ploto;
11 dalis - 2-jų kambarių būstas ne didesnio kaip 42 kv. m naudingo ploto;
12 dalis - 2-jų kambarių būstas ne didesnio kaip 42 kv. m naudingo ploto;
13 dalis - 2-jų kambarių būstas ne didesnio kaip 42 kv. m naudingo ploto;
14 dalis - 2-jų kambarių būstas ne didesnio kaip 42 kv. m naudingo ploto;
15 dalis - 3-jų kambarių būstas ne mažesnio kaip 50 kv. m naudingo ploto ir ne didesnio

kaip 70 kv. m naudingo ploto;
16 dalis - 3-jų kambarių būstas ne mažesnio kaip 50 kv. m naudingo ploto ir ne didesnio

kaip 70 kv. m naudingo ploto;
17 dalis - 3-jų kambarių būstas ne mažesnio kaip 50 kv. m naudingo ploto ir ne didesnio

kaip 70 kv. m naudingo ploto;
18 dalis - 3-jų kambarių būstas ne mažesnio kaip 50 kv. m naudingo ploto ir ne didesnio

kaip 70 kv. m naudingo ploto.
Būstai perkami visoje Vilniaus rajono teritorijoje.
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