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2 priedas 

- VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 

išrašai; 

- Teritorijos nuomos sutarties tarp UAB „Valda“ ir UAB „Ecovox“ kopija; 

- Paslaugų teikimo sutarties Nr. 13/12/02, pasirašytos 2013 m. gruodžio 2 

d. kopija. 

 

  



 

  



 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS 
 

 2019-04-30 18:28:52 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/1354493 

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais 
Sudarymo data: 2010-03-18 

Adresas: Plungė, Lentpjūvės g. 8 

 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Žemės sklypas 
Unikalus daikto numeris: 4400-2032-9224 

Žemės sklypo kadastro numeris ir 
kadastro vietovės pavadinimas: 6854/0025:114 Plungės m. k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 

Žemės sklypo plotas: 2.1863 ha 
Kelių plotas: 0.1444 ha 

Užstatyta teritorija: 1.9840 ha 
Vandens telkinių plotas: 0.0579 ha 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 31.3 
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 

matavimus 
Indeksuota žemės sklypo vertė: 105770 Eur 

Žemės sklypo vertė: 66106 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 99200 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-10 
 

 2.2. 
 

 

Pastatas - Įstaiga 
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9027 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė 
Žymėjimas plane: 1B2p 

Statybos pradžios metai: 1973 
Statybos pabaigos metai: 1973 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas 

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis 
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas 

Dujos: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Ruberoidas 
Aukštų skaičius: 2 
Bendras plotas: 585.09 kv. m 

Pagrindinis plotas: 273.49 kv. m 
Tūris: 2918 kub. m 

Užstatytas plotas: 463.00 kv. m 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 133606 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 26 % 
Atkuriamoji vertė: 98868 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 76100 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 



Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02 
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09 

 

 2.3. 
 

 

Pastatas - Įstaiga 
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9016 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė 
Žymėjimas plane: 2B2p 

Statybos pradžios metai: 1973 
Statybos pabaigos metai: 1973 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas 

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis 
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas 

Dujos: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Ruberoidas 
Aukštų skaičius: 2 
Bendras plotas: 797.60 kv. m 

Pagrindinis plotas: 341.06 kv. m 
Tūris: 3301 kub. m 

Užstatytas plotas: 443.00 kv. m 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 138214 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 26 % 
Atkuriamoji vertė: 102279 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 100000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02 
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09 

 

 2.4. 
 

 

Pastatas - Sandėlis 
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9049 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo 
Žymėjimas plane: 3F1p 

Statybos pradžios metai: 1984 
Statybos pabaigos metai: 1984 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Asbestcementis 
Aukštų skaičius: 1 

Tūris: 314 kub. m 
Užstatytas plotas: 116.00 kv. m 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 28300 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 38 % 

Atkuriamoji vertė: 17500 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 4560 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09 
 

 2.5. 
 

 

Pastatas - Sandėlis 
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9066 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo 
Žymėjimas plane: 5F1p 

Statybos pradžios metai: 1973 



Statybos pabaigos metai: 1973 
Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Nėra 
Vandentiekis: Nėra 

Nuotekų šalinimas: Nėra 
Dujos: Nėra 

Sienos: Plytos 
Stogo danga: Ruberoidas 

Aukštų skaičius: 1 
Tūris: 1147 kub. m 

Užstatytas plotas: 287.00 kv. m 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 64200 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 52 % 
Atkuriamoji vertė: 30800 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 8020 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02 
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09 

 

 2.6. 
 

 

Pastatas - Transfarmatorinė 
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9070 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės 
Žymėjimas plane: 6H1p 

Statybos pradžios metai: 1985 
Statybos pabaigos metai: 1985 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Ruberoidas 
Aukštų skaičius: 1 

Tūris: 221 kub. m 
Užstatytas plotas: 61.00 kv. m 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 33200 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 37 % 

Atkuriamoji vertė: 20900 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 5430 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09 
 

 2.7. 
 

 

Pastatas - Arkinis sandėlis 
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9092 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo 
Žymėjimas plane: 8F1g 

Statybos pradžios metai: 1988 
Statybos pabaigos metai: 1988 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Metalas su karkasu 

Stogo danga: Metalas 
Aukštų skaičius: 1 



Tūris: 3933 kub. m 
Užstatytas plotas: 562.00 kv. m 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 165000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 56 % 

Atkuriamoji vertė: 72700 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 18900 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09 
 

 2.8. 
 

 

Pastatas - Arkinis sandėlis 
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9105 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo 
Žymėjimas plane: 9F1g 

Statybos pradžios metai: 1986 
Statybos pabaigos metai: 1986 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Metalas su karkasu 

Stogo danga: Metalas 
Aukštų skaičius: 1 

Tūris: 3877 kub. m 
Užstatytas plotas: 554.00 kv. m 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 163000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 60 % 

Atkuriamoji vertė: 65100 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 16900 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09 
 

 2.9. 
 

 

Pastatas - Sandėlis 
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9116 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo 
Žymėjimas plane: 10F1p 

Statybos pradžios metai: 1987 
Statybos pabaigos metai: 1987 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Ruberoidas 
Aukštų skaičius: 1 

Tūris: 27 kub. m 
Užstatytas plotas: 13.00 kv. m 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 35 % 

Atkuriamoji vertė: 1300 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 338 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09 
 



 2.10. 
 

 

Pastatas - Siurblinė 
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9127 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žymėjimas plane: 11F1p 

Statybos pradžios metai: 1987 
Statybos pabaigos metai: 1987 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Ruberoidas 
Aukštų skaičius: 1 

Tūris: 16 kub. m 
Užstatytas plotas: 9.00 kv. m 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1420 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 35 % 

Atkuriamoji vertė: 926 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 241 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09 
 

 2.11. 
 

 

Pastatas - Sandėlis 
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9138 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo 
Žymėjimas plane: 12F1p 

Statybos pradžios metai: 1986 
Statybos pabaigos metai: 1986 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Asbestcementis 
Aukštų skaičius: 1 

Tūris: 15 kub. m 
Užstatytas plotas: 6.00 kv. m 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1380 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 36 % 

Atkuriamoji vertė: 883 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 230 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09 
 

 2.12. 
 

 

Pastatas - Degalinė 
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9149 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žymėjimas plane: 13F1g 

Statybos pradžios metai: 1990 
Statybos pabaigos metai: 1990 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 



Nuotekų šalinimas: Nėra 
Dujos: Nėra 

Sienos: Metalas su karkasu 
Stogo danga: Metalas 

Aukštų skaičius: 1 
Tūris: 5 kub. m 

Užstatytas plotas: 3.00 kv. m 
Koordinatė X: 6200770.83 
Koordinatė Y: 365823.02 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 720 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 52 % 

Atkuriamoji vertė: 346 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 90 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09 
 

 2.13. 
 

 

Pastatas - Transformatorinė 
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9038 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės 
Žymėjimas plane: 14P1p 

Statybos pradžios metai: 1986 
Statybos pabaigos metai: 1986 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Ruberoidas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 38.99 kv. m 

Pagrindinis plotas: 38.99 kv. m 
Tūris: 213 kub. m 

Užstatytas plotas: 53.00 kv. m 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 36000 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 37 % 
Atkuriamoji vertė: 22700 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 5900 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-01-01 
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-02-24 

 

 2.14. 
 

 

Pastatas - Garažas 
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9052 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio 
Žymėjimas plane: 4G1p 

Statybos pradžios metai: 1985 
Statybos pabaigos metai: 1985 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Sienos: Plytos 
Aukštų skaičius: 1 

Tūris: 1635 kub. m 
Užstatytas plotas: 454.00 kv. m 



Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 77618 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 25 % 

Atkuriamoji vertė: 58214 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 9870 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09 
 

 2.15. 
 

 

Pastatas - Garažas 
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9081 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio 
Žymėjimas plane: 7G1p 

Statybos pradžios metai: 1985 
Statybos pabaigos metai: 1985 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Sienos: Plytos 
Aukštų skaičius: 1 

Tūris: 828 kub. m 
Užstatytas plotas: 207.00 kv. m 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 39388 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 25 % 

Atkuriamoji vertė: 29541 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 5140 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09 
 

 2.16. Priklausinys: 
 

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai 
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 6897-3000-9027, aprašytam p. 

2.2. 
Aprašymas / pastabos: ( kiemo aikštelė, tvora, lauko tualetas, vandens 

rezervuaras, kaminas, estakada, siurblinė ) 
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9154 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai) 
Statybos pradžios metai: 1973 
Statybos pabaigos metai: 1990 

Baigtumo procentas: 100 % 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 631000 Eur 

Atkuriamoji vertė: 158000 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 117000 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1995-03-21 
 

 
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 

 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: AB "Energijos skirstymo operatorius", a.k. 304151376 

Daiktas: pastatas Nr. 6897-3000-9038, aprašytas p. 2.13. 
Įregistravimo pagrindas: 2015-08-31 Reorganizavimo sąlygos 

2015-12-31 Priėmimo - perdavimo aktas 
Įrašas galioja: Nuo 2016-08-03 

 



 4.2. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2032-9224, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2009-10-05 Apskrities viršininko įsakymas Nr. P1.Ž-1429 

Įrašas galioja: Nuo 2010-03-29 
 

 4.3. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Valda", a.k. 169891714 

Daiktas: pastatas Nr. 6897-3000-9016, aprašytas p. 2.3. 
pastatas Nr. 6897-3000-9027, aprašytas p. 2.2. 
pastatas Nr. 6897-3000-9049, aprašytas p. 2.4. 
pastatas Nr. 6897-3000-9066, aprašytas p. 2.5.  
pastatas Nr. 6897-3000-9070, aprašytas p. 2.6. 
pastatas Nr. 6897-3000-9092, aprašytas p. 2.7. 
pastatas Nr. 6897-3000-9105, aprašytas p. 2.8. 
pastatas Nr. 6897-3000-9116, aprašytas p. 2.9. 
pastatas Nr. 6897-3000-9127, aprašytas p. 2.10.  
pastatas Nr. 6897-3000-9138, aprašytas p. 2.11. 
pastatas Nr. 6897-3000-9149, aprašytas p. 2.12. 
pastatas Nr. 6897-3000-9052, aprašytas p. 2.14. 
pastatas Nr. 6897-3000-9081, aprašytas p. 2.15. 
kiti statiniai Nr. 6897-3000-9154, aprašyti p. 2.16. 

Įregistravimo pagrindas: 1995-06-05 Rajono valdybos sprendimas, potvarkis Nr. 56 
Įrašas galioja: Nuo 1995-07-20 

 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 
 5.1. 

 
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 

a.k. 188704927 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2032-9224, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-
912, 2010 m. birželio 18 d. 

Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01 
 

 
6. Kitos daiktinės teisės : 

 6.1. 
 

 

Servitutas - teisė statinių savininkui naudotis žemės 
sklypu 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2032-9224, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2009-10-05 Apskrities viršininko įsakymas Nr. P1.Ž-1429 

Plotas: 0.0094 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2010-03-29 

 

 6.2. 
 

 

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, 
naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2032-9224, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2009-10-05 Apskrities viršininko įsakymas Nr. P1.Ž-1429 

Plotas: 0.1444 ha 
Aprašymas: Žemės sklypo plane pažymėtas indeksu "S". 

Įrašas galioja: Nuo 2010-03-29 
 

 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Įkeista turtinė teisė 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2032-9224, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2016-09-09 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos 
įregistravimą Nr. 20120160070214 



Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Uždaroji akcinė 
bendrovė "Valda", 169891714 

Įrašas galioja: Nuo 2016-09-09 
 

 7.2. 
 

 

Hipoteka 
Daiktas: pastatas Nr. 6897-3000-9016, aprašytas p. 2.3. 

pastatas Nr. 6897-3000-9027, aprašytas p. 2.2. 
pastatas Nr. 6897-3000-9049, aprašytas p. 2.4. 
pastatas Nr. 6897-3000-9066, aprašytas p. 2.5.  
pastatas Nr. 6897-3000-9070, aprašytas p. 2.6. 
pastatas Nr. 6897-3000-9092, aprašytas p. 2.7. 
pastatas Nr. 6897-3000-9105, aprašytas p. 2.8. 
pastatas Nr. 6897-3000-9116, aprašytas p. 2.9. 
pastatas Nr. 6897-3000-9127, aprašytas p. 2.10.  
pastatas Nr. 6897-3000-9138, aprašytas p. 2.11. 
pastatas Nr. 6897-3000-9149, aprašytas p. 2.12. 
pastatas Nr. 6897-3000-9052, aprašytas p. 2.14. 
pastatas Nr. 6897-3000-9081, aprašytas p. 2.15. 
kiti statiniai Nr. 6897-3000-9154, aprašyti p. 2.16. 

Įregistravimo pagrindas: 2016-09-09 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos 
įregistravimą Nr. 20120160070214 

Įrašas galioja: Nuo 2016-09-09 
 

 7.3. 
 

 

Įkeista turtinė teisė 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2032-9224, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2016-09-09 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos 
įregistravimą Nr. 20120160070216 

Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Uždaroji akcinė 
bendrovė "Valda", 169891714 

Įrašas galioja: Nuo 2016-09-09 
 

 7.4. 
 

 

Hipoteka 
Daiktas: pastatas Nr. 6897-3000-9016, aprašytas p. 2.3. 

pastatas Nr. 6897-3000-9027, aprašytas p. 2.2. 
pastatas Nr. 6897-3000-9049, aprašytas p. 2.4. 
pastatas Nr. 6897-3000-9066, aprašytas p. 2.5.  
pastatas Nr. 6897-3000-9070, aprašytas p. 2.6. 
pastatas Nr. 6897-3000-9092, aprašytas p. 2.7. 
pastatas Nr. 6897-3000-9105, aprašytas p. 2.8. 
pastatas Nr. 6897-3000-9116, aprašytas p. 2.9. 
pastatas Nr. 6897-3000-9127, aprašytas p. 2.10.  
pastatas Nr. 6897-3000-9138, aprašytas p. 2.11. 
pastatas Nr. 6897-3000-9149, aprašytas p. 2.12. 
pastatas Nr. 6897-3000-9052, aprašytas p. 2.14. 
pastatas Nr. 6897-3000-9081, aprašytas p. 2.15. 
kiti statiniai Nr. 6897-3000-9154, aprašyti p. 2.16. 

Įregistravimo pagrindas: 2016-09-09 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos 
įregistravimą Nr. 20120160070216 

Įrašas galioja: Nuo 2016-09-09 
 

 7.5. 
 

 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Valda", a.k. 169891714 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2032-9224, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2011-02-14 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 

36SŽN-20 
Plotas: 2.1863 ha 

Įrašas galioja: Nuo 2011-03-17 
Terminas: Nuo 2011-02-14 iki 2061-02-13 

 



 
8. Žymos: įrašų nėra 

 
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 

 9.1. 
 

 

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų 
ir įrenginių apsaugos zonos 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2032-9224, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2009-10-05 Apskrities viršininko įsakymas Nr. P1.Ž-1429 

Plotas: 0.1938 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2010-03-29 

 

 9.2. 
 

 

VI. Elektros linijų apsaugos zonos 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2032-9224, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2009-10-05 Apskrities viršininko įsakymas Nr. P1.Ž-1429 
Plotas: 0.0632 ha 

Įrašas galioja: Nuo 2010-03-29 
 

 9.3. 
 

 

I. Ryšių linijų apsaugos zonos 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2032-9224, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2009-10-05 Apskrities viršininko įsakymas Nr. P1.Ž-1429 
Plotas: 0.0484 ha 

Įrašas galioja: Nuo 2010-03-29 
 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
UAB "Plungės matininkai", a.k. 169875286 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2032-9224, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2009-07-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Licencija Nr. G-632-(87) 
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-39 

Įrašas galioja: Nuo 2010-03-29 
 

 10.2. 
 

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2032-9224, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2009-10-05 Apskrities viršininko įsakymas Nr. P1.Ž-1429 
Įrašas galioja: Nuo 2010-03-29 

 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 

 
12. Kita informacija: įrašų nėra 

 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 

 
 2019-04-30 18:28:52 

 

   

 



Teritorijos nuomos sutartis

,o:'.'lii*
Mes, UAB ,,Valda,, imones kbdas 169891714, toliau Sutartyje vadinamas ,,Nnomotoju., 

atstovaujamasdirekto.iaus Tomo Raudzio, veikiandio
vadinamas ,,Nuomininr."", 

"t.t**i,,l,1eli.::::il;il.":ff:,'ilil^::fiJ:i::il :i;:Sutartyje ka.tir vadinimi Salimis, sudareme si4 Sutarti:
1, Bendrosios nuostatos

l l Nuomotojas isiparcigoja perduoti ,z uzmokesli Nuomininkui 200 kv.metrq (du Simtai kvadradniqmetn{) tedtorjjos, kurio kadastro Nr. 6854/0025:114, unikalus Nr. 4400-2032-9224, esanri Lentpjai/es 8,Plunge, toliau vadinamq ..Teritorija,,, laikinai valdyti ir naudotis pagal iioje SutaryJe numatyr4 paskirti irnaudojimo s4iygas, o Nuomininkas isipareigoja moketi nuomos mokesri.
1.2. Pagrind;ne fiksline Terirorijos naudojimo paskirtis: anfitiq Zaliavq sandeliavimss.
1.3. Tedtorija ijnuomojama 5 (penkjems) merams.
t.4. UZ kiekvien4 nuomos menesi Nuomininkas moka Nuomotojui po 400 (keturis 3imtus) litll nuomosmokeslio (sn pVM). Nuomos mokesti Nuomininkas $oka Nuomotojui tokia tvarka: kiekvien4 einam4jimenesi iki 15 dienos.

2. Saliq teises L par€igos.

2. 1. Nuomininkas [sipareigoja:
2.1.1. Laikytis visq buvus;q specialiqi{ Terirortos naudojimo sdygq, teritorinio planavimodokumentuose apibreztll sratybas ir kit4 veiklq ribojandiq sqlyg+ Teritorijos sewrtutrl rr kitq nustarytrlTeritori ios naudojimo apribojimLt.
2.1.2. Savo lesomis atlikti Nuomotoiui p.iklausandiq melioracijos i.enginiif keij[ ri|n! kitq inineriniqLrenginiq (iei tiokie yra) smulkius priezin.os darbus, saugoti apsauginius tu kitus zenktus, taip pat uzikrintiteritorijos aplinkosaugos reikalavimus.

" . 
2.1.3. Be raStiiko Nuomotojo sutikimo nesibnuomoti Teritorijos tretiesiems asmexrms.z.z. r\uomoroJas isipareigoja :
2.2.1. Savo ldsomis ren oDtuoti jam priklausandjus melioracijos irenginius, kelius, tilrus, kitusirZinerinius irenginius.
2.2.2. Tvarkyti surinkatas nuo.Nuomir
2.2.3. pranesti Nuomininkui uo," nrrt*o 

rutooror teritorijos rietaus nuotekas.

suvarzymq. 
matom4 Terjtorijos perleidim4 hipotekq ar kitoki teisir.l i ii

3. Sutarties pabBiga

L l.  Si Suranis baig;asi :
3.1. L Kai sueina Sutarties I straipsnio l_4. punkte nustatytas nuomos terminas.3-1.2. Kaijuridinis asftuo, kuris buvo Tentonjos Nuomininj(as, likviduojamas.



3 l 3 Kai sutartis nutraukiama paimant zemQ visuomenis poreikjams (Lietuvos Respublikos civjliniokodekso 6.563 straipsn is).
l .  i .4. Kaj Suranis nutraukiama pries Lerminq Nuominlnko rei lular imu {sio nraipsnio l .J. plrnkra\).

3.2. Nuomotojo rcikalavimu Sutarlis nut auKlama pliej termin4 jeigu:
3.2.1. Nuomininkas naudojd Te.itoii4 ne pagat Sutarti.
3.2.2. Jeigu Nuomininkas itgiau kaip 3 (tris) menesius nuo Surarties I st aipsnio t.5

nuomos mokesiio mokdjimo termino Sjo mokesdio nesumoka.
3.3. Nuomininko reikalavimu Suta.tis nutraukiama pdes termin4:

3.3.1. Pmne3us apie tai Nuomotojui ne vdliau kaip pries 3 menesius.
4. SaIq atsakomybd, Baigiamosios nuostatos.
4.1. UZ Sios Sutarties nevykdym4 arba netirlama \.ykdym4 Salys atsako
kodekso nustatyta tvarka.

punkte nustatyto

Lietuvos Respublikos ciijlinio

4 2 Pazeid9s sutarties I straipsnio 1.5 puiikte nustatyta nuomos nokesdio mokdjimo temin* Nuomininkasmoka Nuomotojui 0,2 proc. nesumokebs r
4.3. pasibaisus sularries r straipsnio, -' ;:::"",*T':ff":,:#;T::,'f"l'11,.,0,._"."
rers9 sudaryti naujq Teritorijos nuomos sutartl arba pratQsti Ji4 sutartl naujam terminui, jeigu jis tvarkingai't?kde pagal Sutafti prisiimtus isipareigojimus.
4.4. Si Sutartis isigaliojajos pasirabymo dic!4.
4.5. Sios Sutarties neatskiriama dalimi y.a te toruos planas - p.iedas Nr. l.
4 6 Si sutartis gari btti panaudota pries treiiuosius asmenis ijiems sukeria teisines pasekmes rik luo atveju,jeiji istarymq nustao,ta tvarka iregistruota nekilnojamojo turto regishe.
4-7 si sutartis sudaryta dviem vienod4juriding gali4turindiais egz€mplioriais, po vien4kiekvienai il saliu.5. Saliq juridiniai adresai ir banko rekvizitsi

Nuomotojas
UAB ,,Vaida..
Lenbjnvis 8, plunsc

Inones kodas I6989t714
PVM kodaslT6989t7u3
A/s LT I 74010043000080387
DnB NORD bankas

Direktorius

Tomas Raudys

Nuomininkas

UAB ,,Ecovox,,
Lentpjiiv6s 8, Plungi

I.nones kodas 30216114
PVM kodaslTt 000047976I 8
A/s LT68700010 t 16990629
AB Swedbank, kodas 73000

'/tV,
- , t ,

U2DARoJI
AKcTNE BENoRovE

:'vAr-DA "Ecovox"

: ( ! f l c9
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3 priedas 

- Atliekų laikymo zonų išdėstymo planas; 

- Sklypo planas; 

- Schema su nurodytais paviršinių nuotekų valymo įrenginiais. 
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Eksplikacija: 

1 – popieriaus ir kartono bei popieriaus ir kartono pakuočių atliekų laikymo zonos 

2 – plastikinių pakuočių, plastiko atliekų ir kitų antrinių žaliavų laikymo zona 

3 – statybinių ir griovimo atliekų laikymo zona 

4 – po atliekų rūšiavimo likusių atliekų laikymo zona 

5 – metalo atliekų laikymo zona 

6 – stiklo atliekų laikymo zona 

7 – nebetinkamų naudoti padangų atliekų laikymo bei didelių gabaritų atliekų laikymo ir ardymo zona 

8 – pavojingųjų atliekų laikymo zona 

9 – išrūšiuotų antinių žaliavų laikymo zona 

 

1 – antrinių žaliavų presas 

2 – antrinių žaliavų rūšiavimo linija 

- sklypo ribos 

- antrinių žaliavų rūšiavimo pastato ribos 

- pavojingų atliekų laikymo pastato ribos 

- UAB „Ecovox“ antrinių žaliavų laikymo zonos 

- atliekų priėmimo ir iškrovimo zona 
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ATLIEKŲ LAIKYMO ZONŲ IR ĮRENGINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA 

 









UAB „VALDA“ IR UAB „ECOVOX“ IŠSIDĖSTYMAS SKLYPE 

 

 

 

 

Eksplikacija: 

- UAB „Valda teritorijas“ 

- UAB „Ecovox“ teritorija 



 

 

 

 



4 priedas 

- Oro taršos šaltinių schema; 

- Oro teršalų ir kvapų  sklaidos modeliavimas; 

- Aplinkos apsaugos agentūros 2019-04-04 rašto Nr. (30.3)-A4-2582 „Dėl 

foninio aplinkos oro užterštumo duomenų“ kopija; 

- Dokumentas, patvirtinantis meteorologinių duomenų įsigijimą iš Lietuvos 

hidrologijos ir meteorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

 

  



 

ORO TARŠOS ŠALTINIO VIETA 

 

 

 

 

 

 

601 

Eksplikacija: 

601 – suvirinimo darbai 

 


