
1  

PATVIRTINTA 
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro                                                                           

Visuotinio dalininkų susirinkimo  
                                                                                           2021 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. D21-6-4  

 
VšĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO                                             

NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) 
NAUDOTI TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – Kauno RATC) nereikalingo arba netinkamo 
(negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja 
nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti įstaigos ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus nekilnojamąjį) 
(toliau - turtas) pardavimą viešuose prekių aukcionuose, nustato asmenų, galinčių rengti aukcionus, aukcionų 
vykdymo būdus ir eigą, įskaitant aukciono paskelbimą, parengiamuosius darbus, ir atsiskaitymą už aukciono 
rengimą ir jame nupirktą turtą. 
2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

Aukcionas - viešas turto pardavimas, kai pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma su pirkėju, pasiūliusiu 
didžiausią kainą. 
Elektroninis aukcionas - aukcionas, vykdomas elektroninėmis priemonėmis specialiai aukcionui 
skirtoje interneto svetainėje, naudojantis informacine sistema. 
Tiesioginis aukcionas - aukcionas, vykdomas skelbime apie aukcioną nurodytoje vietoje ir nurodytu 
laiku, aukciono vedėjui ir aukciono dalyviams bendraujant tiesiogiai. 
Turto valdytojas – Kauno RATC, kuris valdo, naudoja numatomą parduoti aukcione turtą ir juo 
disponuoja. 

3. Kai Taisyklių nuostatos taikomos ir elektroniniam aukcionui, ir tiesioginiam aukcionui, vartojama 
sąvoka „aukcionas“. 
4. Aukcione dalyvauti gali fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos organizacijos, taip pat juridinių 
asmenų ar kitų organizacijų filialai ir atstovybės. 
5. Jeigu turtas nebuvo parduotas aukcione, jis gali būti naudojamas, nurašomas arba parduodamas 
pakartotiniame aukcione, sumažinus pradinę pardavimo kainą ne daugiau kaip 30 procentų ankstesniame 
aukcione nustatytos pradinės pardavimo kainos, o pradedant ketvirtuoju aukcionu - ne daugiau kaip 50 procentų 
ankstesniame aukcione nustatytos pradinės pardavimo kainos. Pakartotinių aukcionų skaičius neribojamas. 
 

II. AUKCIONO RENGĖJAS 
6. Tiesioginį aukcioną ir/ar elektroninį aukcioną rengia turto valdytojas. 
7. Jeigu aukcioną rengia ne turto valdytojas, jos su aukciono rengėju privalo sudaryti pavedimo sutartį. 
8. Aukcionas organizuojamas ir vykdomas pagal šias Taisykles. 
 

III. AUKCIONŲ VYKDYMO PARENGIAMIEJI DARBAI 
9. Aukcionui organizuoti ir vykdyti įstaigos direktorius įsakymu sudaro ne mažiau kaip penkių asmenų 
komisiją (toliau - komisija). Aukcione privalo dalyvauti ne mažiau kaip trys komisijos nariai. Komisijai 
vadovauja aukciono pirmininkas. Be aukciono pirmininko, komisijoje turi būti aukciono sekretorius. 
Sekretoriaus pareigas gali būti pavesta vykdyti vienam iš komisijos narių. Aukciono komisijos sudėtyje privalo 
būti bent vienas buhalteris. 
10. Parduodamo turto iki 1 000 Eur pradinę pardavimo kainą nustato turto valdytojo sudaryta komisija. 
Parduodamo turto pradinė pardavimo kaina nustatoma atsižvelgiant į įsigijimo (pasigaminimo) savikainą, 
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rinkos kainą, įrenginio būklę, paklausą ir pan. Parduodamo turto, kurio įsigijimo (pagaminimo) savikaina yra 
didesnė negu 1 000 Eur, pradinę pardavimo kainą nustato turto valdytojo Valdyba, atsižvelgiant į įsigijimo 
(pagaminimo) savikainą, rinkos kainą, įrenginio būklę, paklausą ir pan. 
11. Pradinė turto pardavimo kaina negali būti mažesnė už parduodamo turto likutinę vertę. 
12. Bendros ūkinės paskirties atskirti parduodamo turto vienetai gali būti jungiami į parduodamą turtinį 
kompleksą. 
13. Parduodamo turto apžiūrai atsakingi darbuotojai komisijai pateikia: 

13.1. parduodamo turto techninius duomenis (pavadinimas, markė ar modelis, pagaminimo metai, 
trumpas techninės būklės įvertinimas, atitiktis standartams ar techninėms sąlygoms); 
13.2. registravimas valstybės registruose, jeigu toks registravimas privalomas; 
13.3. trečiųjų asmenų teisės į turtą. 

14. Parduodamo turto apžiūros terminas privalo būti ne mažiau kaip 3 darbo dienos. Parduodamo turto 
apžiūroje turi teisę dalyvauti kiekvienas pageidaujantis asmuo. 
 

IV. AUKCIONŲ SKELBIMAS 
15. Apie rengiamą aukcioną skelbiama ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų turto valdytojo 
internetiniame tinklalapyje www.kaunoratc.lt, bent viename iš Lietuvos Respublikos dienraštyje arba bent 
viename iš Lietuvos Respublikos dienraščių internetiniame portale, o prireikus kitose visuomenės informavimo 
priemonėse. 
16. Skelbime apie aukcioną nurodoma: 

16.1. turto valdytojas; 
16.2. informacija apie parduodamą turtą (nuoroda į įstaigos internetinį tinklalapį, kur pateikiama 
informacija apie turtą: pavadinimas, pagaminimo metai, markė ar modelis, trumpas būklės įvertinimas, 
ar parduodamas turtas yra registruotas kuriame nors iš valstybės registrų, jeigu pagal teisės aktų 
reikalavimus registruoti privaloma, pradinė parduodamo turto kaina, minimalus kainos didinimo 
intervalas, trečiųjų asmenų teisės į parduodamą turtą ir kt.) ir pardavėją; 
16.3. aukciono vykdymo būdas, vieta ir laikas (tiesioginio aukciono pradžios data, laikas (valanda, 
minutė), elektroninio aukciono - jam vykdyti skirto interneto svetainės adresas, data ir laikas (valanda, 
minutė) kita reikšminga informacija); 
16.4. skelbime gali būti nurodyta ir naujo aukciono vykdymo vieta ir laikas; įrašoma, kad po 5-7 
kalendorinių dienų jis bus vykdomas neįvykus pirmajam aukcionui; 
16.5. aukciono dalyvių registravimo, asmens duomenų patvirtinimo tvarka, vieta, data ir laikas; 
16.6. aukciono rengėjo paskirto atsakingo asmens vardas ir pavardė, pareigos, adresas, telefono 
numeris, elektroninio pašto adresas; 
16.7. parduodamo turto apžiūros vieta, data ir laikas; 
16.8. pradinio įnašo, atsiskaitymo už aukcione parduotą turtą tvarka ir terminai; 
16.9. aukciono dalyvio bilieto/dalyvio registravimo mokestis/kaina - 20,00 Eur; 
16.10. pakartotino aukciono dalyvio bilieto kaina/dalyvio registracijos mokestis - 20,00 Eur; 
16.11. kita informacija, kurią turto valdytojas nusprendė skelbti. 

17. Pranešimai apie atšauktą, sustabdytą aukcioną arba aukciono sąlygų pakeitimą skelbiami tokiu pat būdu 
kaip ir buvo skelbiama apie aukcioną, tačiau ne vėliau kaip 2 kalendorinės dienos iki aukciono pradžios. 
 

V. TIESIOGINIO AUKCIONO VYKDYMAS 
18. Dalyvauti aukcione turi teisę asmenys, įsigiję dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu. Bilietus galima 
įsigyti aukciono dieną likus ne mažiau kaip 1 val. iki aukciono pradžios. Apmokėjimas už dalyvio bilietą 
vykdomas mokėjimo pavedimu per banką. Pavedimo kopiją privaloma pateikti registruojantis. 
19. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, pateikia: 

19.1. adresą (buveinės) ar elektroninio pašto adresą, kuriuo jam būtų pranešama, jeigu jis būtų 
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pripažintas aukciono laimėtoju; 
19.2. aukciono dalyvio bilieto įsigijimą/dalyvio registravimo mokesčio apmokėjimą ir pradinio įnašo 
apmokėjimą (jei buvo nustatytas toks apmokėjimo reikalavimas) įrodančius dokumentus; 
19.3. jeigu dalyvis fizinis asmuo - fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 
19.4. jeigu dalyvis juridinis asmuo Lietuvos arba užsienio asmens registravimo patvirtintą kopiją; 
19.5. jeigu potencialus pirkėjas yra asmenų grupė, sandorio dėl ketinimo įsigyti aukcione parduodamą 
turtą bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties nuorašas; 
19.6. įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, jeigu aukciono dalyviui atstovauja kitas asmuo. 
Kai dalyvis yra fizinis asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. 
19.7. Pateikus šiuos dokumentus, dalyvis užregistruojamas aukciono dalyvių registre (1 priedas) ir 
jam išduodamas aukciono dalyvio bilietas su numeriu, atitinkančiu aukciono dalyvių registre įrašytą 
registravimo eilės numerį. Aukciono dalyvio bilieto gavimą dalyvis patvirtina, pasirašydamas aukciono 
dalyvių registre. 

20. Bilieto nustatymo/dalyvio registravimo mokesčio ir mokėjimo tvarka: 
20.1 bilieto kaina/dalyvio registravimo mokestis nustatytas šių Taisyklių 16.9 ir 16.10 punktuose; 
20.2 atsisakant dalyvauti aukcione sumokėta bilieto kaina/dalyvio registracijos mokestis 
negrąžinamas; 
20.3 bilieto kaina/dalyvio registravimo mokestis įskaitomas į laimėtojo pasiūlytą bendrą už turto 
vienetą mokėtiną kainą. 

21. Pradinio įnašo nustatymo ir mokėjimo tvarka: 
21.1. aukciono komisija, siekdama užtikrinti dalyvių įsipareigojimų vykdymą, parduodamam turtui, 
kurio pardavimo pradinė kaina yra daugiau kaip 1 000,00 Eur (vienas tūkstantis eurų), gali nustatyti 
(nustato) pradinį įnašą, kuris sudaro 15 proc. nuo turto pradinės pardavimo kainos; 
21.2. aukcione ketinantis dalyvauti asmuo pradinį įnašą privalo sumokėti iki aukciono dienos į Kauno 
RATC sąskaitą: 

Luminor Bank AS 
A. s. LT13 4010 0425 0031 9096 
Mokėjimo pavedime nurodyti: „Pradinis įnašas už [turto pavadinimas]“. 
Mokėjimo atlikimą patvirtinantį dokumentą dalyvis pateikia įsigydamas aukciono dalyvio 
bilietą; 

21.3. sąžiningai dalyvavusiems, tačiau siūliusiems per mažą kainą ir nelaimėjusiems aukciono 
dalyviams pradinis įnašas grąžinamas į dalyvio sąskaitą, iš kurios buvo atliktas pradinio įnašo 
mokėjimas, per 5 darbo dienas. Pradinio įnašo suma įskaitoma į laimėtojo pasiūlytą bendrą už turto 
vienetą mokėtiną kainą. Aukciono laimėtojas skelbime nustatyta tvarka sumoka skirtumą tarp jo 
pasiūlytos kainos ir pradinio atlikto įnašo; 
21.4. aukciono laimėtojui per nustatytą terminą nesumokėjus už turtą likusios mokėtinos sumos, 
pradinis įnašas jam negrąžinamas, o laimėtas turtas laikomas neparduotu aukcione. 

22. Prieš pradedant vykdyti aukciono procedūras, aukciono vedėjas supažindina aukciono dalyvius su 
aukciono vykdymo ir atsiskaitymo už įsigytą aukcione turtą tvarka. 
23. Aukcionas gali būti vykdomas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2 aukciono dalyviai. Jei aukcionas 
neįvyksta dėl per mažo dalyvių skaičiaus arba yra atšaukiamas, pradinis įnašas ir apmokėjimas už dalyvio 
bilietą/dalyvio registravimo mokestį grąžinamas į dalyvio sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, per 5 
darbo dienas. 
24. Dalyvauti aukcione turi teisę tik šių Taisyklių tvarka įsiregistravę asmenys. Aukciono žiūrovai į aukciono 
salę neįleidžiami. Aukciono dalyviai įsipareigoja netriukšmauti, netrukdyti vykdyti aukcioną. Asmenys, 
trukdantys vykdyti aukcioną, aukciono komisijos pirmininko sprendimu gali būti pašalinti iš aukciono ir turi 
nedelsdami palikti aukciono patalpas. Pašalintiems iš aukciono asmenims palikus patalpas, aukcionas tęsiamas 
toliau. 
25. Aukcioną vykdo ir Taisyklėse nurodytais dokumentais įformina aukciono komisija. 
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26. Aukciono metu aukciono sekretorius rašo aukciono vedėjo registrą (2 priedas). 
27. Prasidėjus aukcionui, aukciono vedėjas skelbia parduodamo turto pavadinimą, apibūdina jo būklę, 
skelbia pradinę kainą ir kainos didinimo intervalą. Kainos didinimo intervalas - 5 proc. nuo pradinės turto 
kainos. 
28. Pirmoji aukciono dalyvių siūloma kaina turi būti ne mažesnė už pradinę pardavimo kainą, o kiekvieno 
kito aukciono dalyvio siūloma kaina turi būti ne mažesnė už prieš tai pasiūlytą kainą pagal kainos didinimo 
intervalą. Aukciono dalyvis gali siūlyti ir didesnę kainą, negu numatyta 28 punkte. 
29. Aukciono dalyvis, ketinantis įsigyti turtą, turi pakelti aukciono dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu, 
nukreiptu į vedėjo pusę ir garsiai skelbti savo siūlomą kainą. 
30. Aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą ir ją pasiūliusio aukciono dalyvio numerį. 
31. Jeigu nei vienas aukciono dalyvis nesiūlo didesnės kainos, aukciono vedėjas kas 5 sekundes dar tris 
kartus pakartoja paskutiniąją paskelbtą kainą, aukciono dalyvio numerį, tardamas pakartojimų skaičių. 
Nuskambėjus trečiajam skaičiui, aukciono vedėjas plaktuko dūžiu patvirtina ir paskelbia, kad šis turto vienetas 
parduotas už paskutiniąją paskelbtą kainą. 
32. Turto vieneto pardavimo kainą, ją pasiūliusio dalyvio bilieto numerį ir duomenis aukciono sekretorius 
įrašo aukciono vedėjo registre. 
33. Aukciono laimėtojas privalo parodyti komisijai savo bilietą. 
34. Aukciono laimėtojas, atsisakęs užsiregistruoti aukciono vedėjo registre, netenka teisės toliau dalyvauti 
aukcione, nors turi įsigijęs aukciono dalyvio bilietą. Tokiu atveju tas pats turtas parduodamas tame pačiame 
aukcione iš naujo, kitam aukciono dalyviui. 
35. Pasibaigus vieno turto vieneto pardavimui, ta pačia tvarka parduodamas kitas turto vienetas. 

 
VI. ELEKTRONINIO AUKCIONO VYKDYMAS 
 

36. Elektroninis aukcionas vykdomas skelbime apie aukcioną nurodytoje elektroninio aukciono interneto 
svetainėje www.evarzytynes.lt. Su aukciono rengėju pasirašoma aukciono organizavimo ir vykdymo sutartis. 
37. Rengiant elektroninį aukcioną naudojantis valstybės informacine sistema www.evarzytynes.lt, taikomi 
šių taisyklių 38-55 punktai. 
38. Skelbimas apie elektroninį aukcioną turi atitikti Taisyklių 16 punkto reikalavimus. 
39. Aukcionas vykdomas skelbime nurodytu laiku. Jeigu iki elektroninio aukciono pradžios neužregistruotas 
nei vienas elektroninio aukciono dalyvis, aukcionas laikomas neįvykusiu. Elektroninio aukciono organizatorius 
skelbime apie aukcioną gali nurodyti sąlygą, kad elektroninio aukciono dalyviai pradedami registruoti aukcione 
tik tada, kai dokumentus registracijai pateikė bent du dalyviai, kurie atitinka aukciono sąlygų reikalavimus. 
40. Registruodamasis elektroninio aukciono dalyviu, asmuo tapatybę gali patvirtinti naudodamasis 
elektroniniu parašu, internetinės bankininkystės teikiamomis galimybėmis ar kitu, su elektroninio aukciono 
rengėju sutartu, būdu. 
41. Vykstant Aukcionui, jo dalyviai turi nurodyti siūlomą kainą už Aukcione parduodamą Turtą. Aukciono 
dalyviai kainą gali didinti automatiniu arba neautomatiniu būdu. Elektroniniai aukcionai vykdomi 
vadovaujantis Aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašu, 
patvirtintu valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2020 m. spalio 15 d. Nr. NVE-177 (1.3 E) „Dėl 
Aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo. 
42. Fizinis asmuo, prisijungęs specialiojoje interneto svetainėje, gali veikti savo vardu arba kaip kito fizinio 
ar juridinio asmens atstovas, pateikdamas savo atstovavimo faktą patvirtinančio teisės aktų nustatyta tvarka 
išduoto įgaliojimo kopiją. 
43. Juridinis asmuo aukcione gali dalyvauti per atstovą - juridinio asmens vadovą arba įgaliotą asmenį, 
kuriam įgaliojimą juridinio asmens vadovas gali suteikti prisijungęs prie valstybės įmonės Registrų centro 
klientų savitarnos sistemos ir pasirašęs įgaliojimą elektroniniu parašu arba registracijos metu specialioje 
interneto svetainėje pateikdamas atstovavimo faktą patvirtinančio teisės aktų nustatyta tvarka išduoto 
įgaliojimo kopiją. 
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44. Fizinis asmuo į konkretų aukcioną gali registruotis tik vieną kartą kaip dalyvis arba kaip juridinio ar 
fizinio asmens atstovas. 
45. Asmuo privalo patvirtinti, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis, taip pat patvirtinti, kad sutinka, jog 
valstybės įmonė Registrų centras ir aukciono organizatorius tvarkytų jo asmens duomenis, įskaitant ir asmens 
kodą, dalyvavimo aukcione tikslais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
46. Dalyvis registruodamasis elektroninio aukciono dalyviu pateikia: 

46.1. adresą (buveinės) ar elektroninio pašto adresą; 
46.2. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos teisės 
aktus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją; 
46.3. jeigu potencialus pirkėjas yra asmenų grupė, sandorio dėl ketinimo įsigyti aukcione parduodamą 
turtą bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties nuorašas; 
46.4. įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, jeigu aukciono dalyviui atstovauja kitas asmuo. 
Kai dalyvis yra fizinis asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro; 
46.5. aukciono dalyvio registravimo mokestį ir pradinio įnašo apmokėjimą (jei buvo nustatytas toks 
apmokėjimo reikalavimas) įrodančius dokumentus. 

47. Dalyvio mokestis ir pradinio įnašo nustatymo ir mokėjimo tvarka numatyta 20 ir 21 punktuose. 
48. Jeigu asmeniui registruojantis į aukcioną pasibaigė aukciono registracijos laikas, tolesni registravimo 
veiksmai negalimi. Jeigu asmuo į aukciono organizatoriaus sąskaitą pervedė dalyvio pradinį įnašą (jei taikoma) 
ir aukciono dalyvio registravimo mokestį, bet nespėjo užbaigti registracijos į aukcioną, jis aukciono 
organizatoriui turi pateikti prašymą, nurodydamas sąskaitos, į kurią reikia grąžinti dalyvio pradinį įnašą (jei 
taikoma) ir aukciono dalyvio registravimo mokestį, numerį. 
49. Asmens, registracijos metu įvykdžiusio visus šių Taisyklių reikalavimus, registraciją, patikrinęs 
dokumentų tinkamumą, per elektroninio aukciono skelbime nurodytą registracijos tvirtinimo laiką patvirtina 
elektroninio aukciono organizatorius. 
50. Po registracijos tvirtinimo, asmuo į registracijos metu nurodytą elektroninio pašto adresą gauna 
pranešimą apie patvirtintą (arba nepatvirtintą) registraciją į elektroninį aukcioną. 
51. Dalyvio pasiūlyta kaina laikoma priimta, kai iki aukciono pabaigos ji užfiksuojama specialiosios 
interneto svetainės serveryje. Aukciono dalyvis neturi teisės atšaukti savo kainos pasiūlymo. 
52. Elektroninio aukciono pabaiga fiksuojama skelbime nurodytu laiku. Jeigu iki aukciono pabaigos yra 
gautas bent vienas kainos pasiūlymas, aukcionas pratęsiamas papildomam penkių minučių ir nulio sekundžių 
terminui, kurio metu aukciono dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą. Po kiekvieno per pratęstą 
papildomą penkių minučių ir nulio sekundžių terminą gauto kainos pasiūlymo elektroninis aukcionas 
pakartotinai pratęsiamas penkių minučių ir nulio sekundžių terminui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kainos 
pasiūlymo gavimo momento. Pratęstas elektroninis aukcionas užbaigiamas, jeigu per penkias minutes ir nulį 
sekundžių po paskutinio kainos pasiūlymo negaunamas kitas didesnės kainos pasiūlymas. 
53. Pasibaigus aukcionui, specialiojoje interneto svetainėje paskelbiama kaina, už kurią parduotas Turtas, 
laimėtojui išsiunčiamas elektroninis pranešimas apie laimėtą aukcioną, o nelaimėjusiems dalyviams 
išsiunčiamas pranešimas apie tai, kad aukciono nelaimėjo. 
54. Elektroninis aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu: 

54.1. užregistruotas vienas arba neužregistruotas nė vienas elektroninio aukciono dalyvis; 
54.2.    nė vienas dalyvis nepasiūlė elektroninio aukciono sąlygose nustatytos pradinės arba didesnės 
pagal nurodytą minimalų kainos kėlimo intervalą pardavimo kainos; 
54.3.    neįvykdytos kitos elektroninio aukciono sąlygos. 

55. Aukciono organizatorius pagal Specialiosios interneto svetainės, kurioje vykdomas aukcionas, 
administratoriaus pranešimą dėl tinklalapio veiklos sutrikimo, dėl kurio aukcionas negali būti laikomas teisėtai 
įvykusiu, gali priimti sprendimą aukcioną atšaukti. 
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VII. ATSISKAITYMAS UŽ PARDUOTĄ TURTĄ 
56. Aukciono laimėtojas už aukcione įsigytą Kauno RATC turtą atsiskaito per 5 darbo dienas po įvykusio 
aukciono mokestiniu pavedimu. 
57. Jeigu per 5 kalendorines dienas aukciono laimėtojas nepateikia aukciono rengėjui mokėjimą 
patvirtinančio dokumento, turtas laikomas neparduotu aukcione. Tokiu atveju aukciono vedėjas turi teisę per 2 
darbo dienas apie tai pranešęs aukciono laimėtojui, šį turtą parduoti naujame aukcione. Nesąžiningas aukciono 
dalyvis privalo atlyginti aukciono rengėjui naujo aukciono rengimo išlaidas, taip pat sumokėti kainų skirtumą, 
jeigu naujame aukcione turtas parduotas už kainą, mažesnę negu ta, kurios nesumokėjo nesąžiningas pirkėjas. 
58. Jeigu aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turtą atsiskaito per nurodytą laikotarpį ir pateikia tai 
patvirtinantį dokumentą, per 5 darbo dienas jam perduodamas jo nupirktas turtas ir kita su turto naudojimu 
susijusi dokumentacija bei pateikiamas viešame aukcione parduoto turto objekto perdavimo akto vienas 
egzempliorius (3 priedas), pasirašytas turto valdytojo ir aukciono laimėtojo (akto data yra akto pasirašymo 
data). Pastarojo akto antrasis egzempliorius lieka parduoto turto valdytojui. 
59. Aukcione parduoto turto objekto sutartis, perdavimo aktas ir išrašyta PVM sąskaita-faktūra yra 
nuosavybės teisę į įsigytą turto objektą patvirtinantys dokumentai. Jei turtas yra registruotinas (ko konkrečiam 
turtui reikalauja šalies įstatymai), tuo pačiu naujam turto savininkui privalomas jo priregistravimas, tokiu atveju 
Kauno RATC po turto perdavimo akto pasirašymo dienos tarp turto valdytojo ir aukciono laimėtojo privalo 
atlikti visas būtinas turto išregistravimo procedūras, kad aukciono laimėtojas netrukdomas galėtų turtą 
priregistruoti savo vardu. Įsigyto turto registravimas ir registravimo išlaidos yra aukciono laimėtojui 
priklausančios išlaidos. 
60. Aukcione įsigytą ir apmokėtą turtą aukciono laimėtojas atsiima ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po 
aukciono vykdymo dienos. Neatsiėmus turto, aukciono rengėjas už parduoto turto saugą neatsako. 
 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
61. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir įstaigos vidaus teisės aktais. 
62. Šios Taisyklės įsigalioja, kai jos patvirtinamos įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. 
63. Taisyklių priedai yra neatskiriama Taisyklių dalis. 
64. Tuo atveju jei Taisyklių nuostata prieštarauja atskirais įstaigos norminiais aktais nustatytai tvarkai, 
viršenybė teikiama konkrečią nuostatą reglamentuojančiai tvarkai, įsakymui ar kitam įstaigos dokumentui.



 

 

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo  
viešuose prekių aukcionuose taisyklių 

Priedas Nr. 1 AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAS NR.  20             m.                                      d.   
 

Komisijos pirmininkas:  ______________________   ____________________________  
        (parašas)                                                       (v., pavardė) 

Komisijos nariai:  ______________________   ____________________________  
        (parašas)                                                       (v., pavardė) 

   ______________________   ____________________________  
        (parašas)                                                       (v., pavardė) 

  ______________________   ____________________________  
        (parašas)                                                       (v., pavardė) 

  ______________________   ____________________________  
        (parašas)                                                       (v., pavardė) 

  

Da
lyv

io 
Nr.

 

Aukciono dalyvio duomenys 
Bilieto kaina, Eur Pradinis 

įnašas, Eur 

Aukciono dalyvio ar jo 
įgalioto asmens parašas 
*(pildoma tik tiesioginio 

aukciono metu) 
Vardas, pavardė    

(įmonės pavadinimas) 
Asmens (įmonės) 

kodas Adresas (buveinė), 
el. pašto adresas 

       

       

       



 

 

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo  
viešuose prekių aukcionuose taisyklių 

Priedas Nr. 2 VIEŠO PREKIŲ TIESIOGINIO AUKCIONO VEDĖJO REGISTRAS NR. 
Aukciono vieta: 

Aukciono data: 

 

 
Komisijos pirmininkas:  ______________________   ____________________________  

        (parašas)                                                       (v., pavardė) 

Komisijos nariai:  ______________________   ____________________________  
        (parašas)                                                       (v., pavardė) 

  ______________________   ____________________________  
        (parašas)                                                       (v., pavardė) 

   ______________________   ____________________________  
        (parašas)                                                       (v., pavardė) 

   ______________________   ____________________________  
        (parašas)                                                       (v., pavardė) 

Eil. Nr. Parduodamas turto objektas 
Pradinė 

pardavimo kaina, 
Eur 

Aukciono 
laimėtojo 

pasiūlyta kaina, 
Eur 

Aukciono laimėtojas 

Vardas, pavardė             
(įmonės pavadinimas) 

Asmens (įmonės) kodas 
Adresas (buveinė), 

el. pašto adresas 
       

       

       

 



 

 

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo  
viešuose prekių aukcionuose taisyklių 

Priedas Nr. 3 VIEŠAME PREKIŲ AUKCIONE PARDUOTO TURTO 
OBJEKTO PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS 

 
20 ________ m. ___________________________ d. Nr. 

 
(sudarymo vieta)   

(turto valdytojo pavadinimas, kodas, buveinės adresas)   
 

           
(laimėtojo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas) 

priima nuosavybėn  20          m.                                   d. vykusiame viešame turto aukcione   įsigytą                                                         
(perduodamo turto objektas, markė, rodikliai, identifikavimo ir kiti duomenys, reikalingi šiam turtui)                                                        

registruoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka) 
už                                                          Eur. 

(kaina, už kurią parduotas turtas, žodžiais) 
Informacija apie parduotą turto objektą:                                                                                                                 Šis aktas yra nuosavybės teisę į įsigytą turto objektą patvirtinantis dokumentas.  
PRIDEDAMA: 
1. Techninis pasas (Pabraukti: taikoma/netaikoma). 
2. Dokumentai, patvirtinantys turto registravimą valstybės registruose (Pabraukti:  
taikoma/netaikoma). 
3. Kiti turto valdytojo pateikti dokumentai (Pabraukti: taikoma/netaikoma). 
 
Turto valdytojas: __________________________  ____________________________________  

(parašas) (v., pavardė) 

perduoda, o 


