
PATVIRTINTA 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 

2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T1-257  

(Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30     

d. sprendimo Nr. T1-66 redakcija) 

 

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr.  

Viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo 

turto pavadinimas  

Turto adresas Nekilnojamojo 

turto likutinė 

vertė, Eur 

 

1.  Neteko galios nuo 2022-11-30.   

2.  Vaistinės-medicinos punkto pastatas (unikalus 

Nr. 6798-3005-9010, pažymėjimas plane – 

1I1p, bendras plotas – 266,84 kv. m, pastatas 

mūrinis, 2 aukštų, statybos metai – 1983); 

garažas (unikalus Nr. 6798-3005-9021, 

pažymėjimas plane – 2G1p, užstatytas plotas – 

31,15 kv. m, statybos metai – 1983); viralinė 

(unikalus Nr. 6798-3005-9032, pažymėjimas 

plane – 3I1p, užstatytas plotas – 19,80 kv. m, 

statybos metai – 1983); ūkinis pastatas 

(unikalus Nr. 6798-3005-9043, pažymėjimas 

plane – 4I1p, užstatytas plotas – 36,37 kv. m, 

statybos metai – 1983);  ūkinis pastatas 

(unikalus Nr. 6798-3005-9054, pažymėjimas 

plane – 5I1p, užstatytas – plotas 44,45 kv. m, 

statybos metai – 1983) 

Daujėnų mstl., 

Daujėnų sen., Pasvalio 

r. sav. 

3 448 + 671 

3.  Ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6796-8011-8028, 

pažymėjimas plane – 2I1p, užstatytas plotas – 

121,00 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, 

statybos metai – 1968)   

Žalioji g. 2A, 

Kriklinių mstl., 

Pumpėnų sen., 

Pasvalio r. sav.  

807 

4.  Butas (unikalus Nr. 6798-1004-9016:0008, 

pažymėjimas plane – 1A2b, bendras plotas – 

69,11 kv. m, pastatas blokinis, 2 aukštų, 

statybos metai – 1981)  

Kiemėnų g. 13-1, 

Kiemėnų k., Namišių 

sen., Pasvalio r. sav. 

259,52 

5.  Vaikų darželis su priklausiniais (unikalus Nr. 

4400-0970-3802, pažymėjimas plane – 1C1b, 

bendras plotas – 585,25 kv. m, pastatas 

blokinis, 1 aukšto, statybos metai – 1985) 

Parko g. 8, Kiemėnų 

k., Namišių sen., 

Pasvalio r. sav. 

12 307,32 

6.  Butas su priklausiniais (unikalus Nr. 6797-

7003-6019:0003, pažymėjimas plane – 1A1p, 

bendras plotas – 47,73 kv. m, statybos metai – 

1971; 1/3 kiemo statinių, unikalus Nr. 6797-

7003-6108) 

Lauko g. 8-3, Puodžių 

k., Saločių sen., 

Pasvalio r. sav. 

1,39 

7.  Administracinė patalpa su rūsiu ir 

priklausiniais (unikalus Nr. 6797-5013-

Kriklinių k., Pumpėnų 

sen., Pasvalio r. sav. 

5 873,73 



8010:0004, pažymėjimas plane –1B2p, 

bendras plotas – 253,76 kv. m, pastatas 

mūrinis, 2 aukštų, statybos metai – 1975; ¼ 

dalis ūkinio pastato, unikalus Nr. 6797-5013-

8043, pažymėjimas plane – 4I1p, užstatytas 

plotas – 185,00 kv. m, pastatas plytinis, 

statybos metai – 1975; ½ dalis ūkinio pastato, 

unikalus Nr. 6797-5013-8054, pažymėjimas 

plane – 5I1m, užstatytas plotas – 62,15 kv. m, 

medinis, statybos metai – 1975) 

8.  Gyvenamasis namas (unikalus Nr. 6796-8011-

8017, pažymėjimas plane – 1A2m, bendras 

plotas – 368,15 kv. m, namas medinis,  

2 aukštų, statybos metai – 1968 ) 

Žalioji g. 2A, 

Kriklinių mstl., 

Pumpėnų sen., 

Pasvalio r. sav. 

528,39 

9.  29/100 dalis gyvenamojo namo (unikalus Nr. 

6795-8005-9011, pažymėjimas plane – 1A1m,  

namo bendras plotas – 129,08 kv. m, medinis, 

1 aukšto, statybos metai – 1958) 

Ąžuolų g. 2, Rinkūnų 

k., Pumpėnų sen., 

Pasvalio r. sav. 

372,72 

10.  2 kambarių butas su 8/100 ūkinio pastato 

(unikalus Nr. 6795-4002-5015:0008, 

pažymėtas plane – 1A2p, bendras plotas – 

45,24 kv. m, namas plytinis, 2 aukštų, statybos 

metai – 1954; ūkinis pastatas, unikalus Nr. 

6795-4002-5026, pažymėjimas plane – 2I1p,  

užstatytas plotas – 124 kv. m, pastatas plytinis, 

1 aukšto, statybos metai – 1954) 

Gamyklos g. 16-8, 

Kraštų k., Krinčino 

sen., Pasvalio r. sav. 

0,00 

11.  Pastatas-katilinė (registro Nr. 44/355619, 

unikalus Nr. 4400-2035-0476, pažymėjimas 

plane – 2P1p, bendras plotas – 143,59 kv. m, 

statybos metai – 1967, pastatas mūrinis, 1 

aukšto) 

Kiemėnų g. 11, 

Kiemėnų k., Namišių 

sen., Pasvalio r. sav. 

843,44 

12.  Gyvenamasis namas su priklausiniais ir ūkiniu 

pastatu (registro Nr. 35/103793, unikalus Nr. 

6793-3002-3014, pažymėjimas plane – 1A1m, 

bendras plotas 111,99 kv. m, statybos metai – 

1933, pastatas medinis, 1 aukšto), ūkinis 

pastatas (unikalus Nr. 6793-3002-3028, 

pažymėjimas plane – 2I1m, užstatytas plotas 

54,50 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto) 

Dičiūnų g. 1A, 

Pušalotas, Pasvalio r. 

sav. 

659,61 + 112,90 

13.  Butas su priklausiniais (unikalus Nr. 6792-

0002-7013:0004, bendras plotas – 23,95 kv. m, 

statybos metai – 1920; 1/7 ūkinio pastato, 

unikalus Nr. 6792-0002-7024, užstatytas 

plotas – 16,00 kv. m, statybos metai – 1935; 

1/7 ūkinio pastato, unikalus Nr. 6792-0002-

7035, užstatytas plotas – 67,00 kv. m, statybos 

metai – 1985; 1/7 kitų statinių, unikalus Nr. 

6792-0002-7046, statybos metai – 1971) 

G. Petkevičaitės-Bitės 

g. 8-4, Joniškėlis, 

Pasvalio r. sav. 

10,96 

14.  Butas su priklausiniais (unikalus Nr. 6790-

0002-6014:0004, bendras plotas – 35,98 kv. m, 

statybos metai – 1990; 1/4 ūkinio pastato, 

Vytauto g. 42-1, 

Joniškėlis, Pasvalio r. 

sav. 

58,69 



unikalus Nr. 6790-0002-6028, užstatytas 

plotas  – 65,00 kv. m, statybos metai – 1979; 

1/4 ūkinio pastato, unikalus Nr. 6790-0002-

6030, užstatytas plotas – 24,00 kv. m, statybos 

metai – 1979) 

15.  Neteko galios nuo 2022-11-30.   

16.  Butas su priklausiniais (unikalus Nr. 6798-

1008-7018:0002, bendras plotas – 38,79 kv. m, 

statybos metai – 1981; ūkinio pastato unikalus 

Nr. 6798-1008-7050, užstatytas plotas – 22,00 

kv. m, statybos metai – 1981; ūkinio pastato 

unikalus Nr. 6798-1008-7061, užstatytas 

plotas – 36,00 kv. m, statybos metai – 1981) 

Tuopų g. 5-2, Sabonių 

k., Joniškėlio apyl. 

sen., Pasvalio r. sav. 

13,62 

17.  Butas (unikalus Nr. 6798-1008-7018:0003, 

bendras plotas – 41,45 kv. m, statybos metai – 

1981) 

Tuopų g. 5-3, Sabonių 

k., Joniškėlio apyl. 

sen., Pasvalio r. sav. 

13,62 

18.  Neteko galios nuo 2022-11-30.   

19.  Butas su priklausiniais (unikalus Nr. 6796-

7010-9013:0003, bendras plotas – 43,05 kv. m, 

statybos metai – 1967; 1/8 ūkinio pastato, 

unikalus Nr. 6796-7008-6095, užstatytas 

plotas – 229,00 kv. m, statybos metai – 1967) 

Baltpamūšio g. 22-3, 

Dagių k., Saločių sen., 

Pasvalio r. sav. 

38,86 

20.  Katilinė su kaminu (katilinės unikalus Nr. 

6799-4002-6016, bendras plotas – 101,60 kv. 

m, statybos metai – 1994; kamino unikalus Nr. 

6799-4002-6027, statybos metai – 1994) 

Pievų g. 1B, 

Meškalaukio k., 

Joniškėlio apyl. sen., 

Pasvalio r. sav. 

0,00 

21.  Katilinė su kaminu (katilinės unikalus Nr. 

6700-2001-5021, bendras plotas – 125,27 kv. 

m, statybos metai – 1960; kamino unikalus Nr. 

6700-2001-5032, statybos metai – 1960) 

Liepų g. 12, 

Nakiškėlių k., 

Joniškėlio apyl. sen., 

Pasvalio r. sav. 

1 829,96 

22.  Butas su priklausiniais, (unikalus Nr. 6795-

5002-0011:0004, bendras plotas – 22,77 kv. m, 

statybos metai – 1955; 1/5 ūkinio pastato, 

unikalus Nr. 6795-5002-0022, užstatytas 

plotas – 37,00 kv. m, statybos metai – 1968) 

Sodų g. 3-5, 

Joniškėlis, Pasvalio r. 

sav. 

14,20 

 

 

______________ 

 

 


