
PATVIRTINTA 

Anykščių regioninio parko 

Direktoriaus įsakymu Nr. V-17 

2020 m. vasario 25 d.   

 

VIEŠO TIESIOGINIO AUKCIONO VYKDYMO IR DALYVIŲ REGISTRACIJOS 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

REGISTRACIJOS Į AUKCIONĄ TVARKA 

1. Viešas tiesioginis aukcionas (toliau – aukcionas) vyks 2020 m. kovo 16 d. 11.00 val. 

Anykščių regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcijos) patalpose, antro aukšto salėje, adresu J. 

Biliūno g. 55, Anykščiai. 
 

2. Parduodamas turtas: automobilis MERCEDES BENZ SPRINTER 208 CDI, valstybinis 

numeris HFO 982, 2004  m. gamybos, geltonos spalvos, techninės apžiūros galiojimas iki 2020 m. 

rugpjūčio 5 d., techniškai tvarkingas. 
 

3. Įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su aukciono dalyviais – Direkcijos vyriausioji 

specialistė Gražina Stankevič, tel. 8 381 50738, el. p. g.stankevic@anyksciuparkas.lt  
 

4. Aukcione gali dalyvauti toks aukciono dalyvis, kuris:  

4.1. yra susipažinęs su šiuo Viešo tiesioginio aukciono vykdymo ir dalyvių registracijos tvarkos 

aprašu (toliau – Aprašas);  

4.2. pavedimu yra sumokėjęs aukciono dalyvio garantinį įnašą (toliau – garantinis įnašas) į Aprašo 

priede nurodytą Direkcijos sąskaitą LT27 7044 0600 0212 7210. Banko kodas 70440 AB SEB 

bankas. 

4.3. Aprašo 1 priede nurodytus duomenis yra pateikęs asmeniškai arba el. paštu Aprašo 3 punkte 

nurodytam kontaktiniam asmeniui. 
 

5. Aukciono dalyvio ar žiūrovo registracijos mokestis – 50,00 Eur. 
 

6. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 300,00 Eur. 
 

7. Pradinė turto (nurodyto Aprašo 2 punkte) pardavimo kaina – 3 000,00 Eur. 
 

8. Minimalus kainos didinimo intervalas – 50,00 Eur.  
 

9. Pirmajame aukcione neparduotas turtas bus parduodamas antrajame aukcione, kuris įvyks 

2020 m. balandžio 02 d. Aprašo 1 punkte numatytu adresu. 
 

10. Aukcione parduodamą turtą galima apžiūrėti 2020 m. kovo 10 – 13 darbo dienomis  nuo 10.00 

val. iki 12.00 val. adresu: J. Biliūno g. 55, Anykščiai. Savo atvykimo laiką būtina suderinti 

telefonu su Aprašo 3 punkte nurodytu kontaktiniu asmeniu.  
 

11. Aprašo 1 priede nurodyti aukciono dalyvio (žiūrovo) duomenys turi būti pateikti ir mokesčiai, 

nurodyti Aprašo 5 ir 6 punktuose, turi būti sumokėti ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 13 d. 

(antrajam aukcionui – iki balandžio 01 d.). Parduodamo turto aukciono laimėtoju pripažinto 

aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas užskaitomas kaip avansinis mokestis. Pavėluotai 
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sumokėtas arba aukciono metu turto neįsigijusio aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas 

grąžinamas į šio aukciono dalyvio nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po aukciono 

dienos. Garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu aukciono laimėtojas atsisako įvykdyti atsiskaitymo 

už aukcione nupirktą turtą sąlygas. 
 

12. Aukciono dalyvio ar žiūrovo registracijos mokestis grąžinamas tik tuo atveju, jeigu aukcionas 

atšaukiamas. Aukciono dalyvio registracijos mokestis neįskaitomas į turto pardavimo kainą.  
 

13. Asmuo, pageidaujantis atstovauti juridiniam asmeniui, kartu su Aprašo priede nurodytais 

aukciono dalyvio duomenimis privalo pateikti juridinio asmens vadovo pasirašytą įgaliojimą. Jeigu 

aukcione dalyvauja juridinio asmens vadovas, kartu su Aprašo priede nurodytais aukciono dalyvio 

duomenimis pateikiama Juridinių asmenų registro pažymos kopija. 
 

14. Asmuo, pageidaujantis atstovauti fiziniam asmeniui, kartu su Aprašo priede nurodytais 

aukciono dalyvio duomenimis privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą. 
 

15. Aukciono dalyvis aukciono dieną privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą 

(pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir dalyvio ar žiūrovo registracijos mokestį bei garantinio 

įnašo pavedimą patvirtinantį dokumentą. 
 

16. Aukciono dieną patalpose adresu: J. Biliūno g. 55, Anykščiai, aukciono dalyviui nuo 10:00 iki 

10.30 val. išduodamas aukciono dalyvio bilietas (3 priedas), kuriame įrašytas aukciono dalyvio 

numeris. Registruojami tik tie aukciono dalyviai, kurie sumokėjo Aprašo 5 ir 6 punktuose 

nurodytas įmokas. 

 

II SKYRIUS 

AUKCIONO VYKDYMO TVARKA 

 

17. Aukcionas vykdomas vadovaujantis Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti 

valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 531 „Dėl Nereikalingo arba 

netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių 

aukcionuose tvarkos patvirtinimo“ (aktualia redakcija) ir šiuo Aprašu. 
 

18. Aukcionas bus vykdomas, jeigu jame įsiregistravo ne mažiau kaip 2 aukciono dalyviai. 

19. Aukciono dalyviai įsipareigoja netriukšmauti, netrukdyti vykdyti aukcioną. Asmenys, 

trukdantys vykdyti aukcioną, aukciono vedėjo sprendimu gali būti pašalinti iš aukciono ir turi 

nedelsdami palikti aukciono patalpas. Pašalintiems iš aukciono asmenims palikus patalpas, 

aukcionas tęsiamas toliau. 

20. Aukciono vedėjas pildo Aukciono vedėjo registrą (4 priedas). 

21. Pirmoji aukciono dalyvių siūloma kaina turi būti ne mažesnė už pradinę pardavimo kainą. 

Kiekvieno kito aukciono dalyvio siūloma kaina turi būti ne mažesnė už prieš tai pasiūlytą, 

padidintą ne mažiau kaip minimaliu kainos didinimo intervalu. 

22. Aukciono dalyvis, ketinantis įsigyti turtą, turi pakelti Aukciono dalyvio bilietą su įrašytu 

dalyvio numeriu, nukreiptu į vedėjo pusę ir garsiai skelbti savo siūlomą kainą. 

23. Vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą ir ją pasiūliusio Aukciono dalyvio numerį. 



24. Jeigu nei vienas Aukciono dalyvis nesiūlo didesnės kainos, Aukciono vedėjas kas 5 sekundes 

dar tris kartus pakartoja paskutinę pasiūlytą kainą, skelbdamas pakartojimų skaičių. Nuskambėjus 

trečiam pakartojimui, Aukciono vedėjas plaktuko dūžiu patvirtina ir paskelbia, kad šis 

parduodamas turto objektas parduotas už paskutinę paskelbtą kainą. 

25. Aukciono laimėtojas Aukciono vedėjui privalo parodyti Aukciono dalyvio bilietą. 

26. Aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą iki pasibaigiant parduodamo turto objekto 

Aukcionui, pripažįstamas šio parduodamo turto objekto laimėtoju, o paskutinė pasiūlyta kaina yra 

parduodamo turto objekto pardavimo kaina.  

27. Žiūrovo teisėmis galima stebėti Aukcioną to pageidaujantiems asmenims, jiems dalyvaujant 

aukciono vykdymo vietoje. 

28. Laikoma, kad turto objektas neparduotas Aukcione jeigu: 

28.1. Aukcionas neįvyksta, nes jame įsiregistravo mažiau kaip 2 aukciono dalyviai; 

28.2. įvykus Aukcionui, nė vienas dalyvis nepasiūlo kainos, lygios ar didesnės už pradinę turto 

objekto  pardavimo kainą. 

 

III SKYRIUS 

ATSISKAITYMAS UŽ AUKCIONE NUPIRKTĄ TURTĄ IR PARDUOTO TURTO 

PERDAVIMAS 

29. Aukciono laimėtojas privalo ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 19 d. įskaitytinai pavedimu 

sumokėti likusią aukcione įsigyto turto kainą ir pateikti pavedimo kopiją elektroniniu paštu 

g.stankevic@anyksciuparkas.lt arba tiesiogiai vyriausiajai specialistei Gražinai Stankevič, 

suderinęs savo atvykimo į Direkciją laiką telefonu 8 381 50738.   

30. Jeigu per Aprašo 29 punkte nustatytą terminą aukciono laimėtojas neatsiskaito už aukcione 

nupirktą turtą, turto valdytojas turi teisę parduoti naujame aukcione. Tokiu atveju turto valdytojas 

turi teisę įgyvendinti visas aukciono vedėjo teises, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje. 

31. Aukciono laimėtojui aukcione nupirktas turtas, parduoto turto perdavimo aktas ir su šio turto 

naudojimu susiję dokumentai perduodami per 3 darbo dienas nuo aukciono laimėtojo atsiskaitymo 

už aukcione nupirktą turtą patvirtinimo dienos. Aukciono laimėtojas apmoka aukcione įsigytos 

transporto priemonės išregistravimo išlaidas išregistruojant transporto priemonę VĮ „Regitra“. 

32. Nupirktą turtą aukciono laimėtojas privalo atsiimti per 5 darbo dienas nuo viešame aukcione 

parduoto turto perdavimo akto pasirašymo dienos. Praleidęs šį terminą aukciono laimėtojas privalo 

atlyginti su turto saugojimu susijusias išlaidas (10 Eur už parą). 

33. Viešame prekių aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktas (2 priedas) yra nuosavybės 

teisę į jį patvirtinantis dokumentas. 
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Viešo tiesioginio aukciono  

vykdymo ir dalyvių registracijos  

tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

 

AUKCIONO RENGĖJO DUOMENYS 

ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJA  

Adresas: J. Biliūno g. 55, LT-29110 Anykščiai 

Juridinio asmens kodas 288743920 

PVM mokėtojo kodas LT100009699413 

A.S. Nr. LT27 7044 0600 0212 7210, bankas AB SEB  

 
 

AUKCIONO DALYVIO DUOMENYS (būtina užpildyti visas skiltis) 

 
Vardas, pavardė / įmonės pavadinimas  

Paso arba asmens tapatybės kortelės numeris / 

įmonės kodas 

 

Banko sąskaitos numeris (aukciono dalyvio 

garantiniam įnašui grąžinti) 

 

Gyvenamosios vietos adresas / įmonės adresas 

(korespondencijai) 

 

Telefono numeris  

Elektroninio pašto adresas (elektroninei 

korespondencijai) 

 

 

Pateikdamas aukciono dalyvio duomenis, patvirtinu, kad esu susipažinęs su rengiamo 

aukciono sąlygomis ir tvarka, kad turėjau galimybę gauti visą man reikalingą informaciją apie 

parduodamą turtą. Taip pat sutinku, kad mano pateikti duomenys būtų naudojami viešo tiesioginio 

aukciono vykdymo tikslais. 

 
Aukciono dalyvis 

 

 

 

(parašas) (vardas, pavardė) (data) 

 

 

 



Viešo tiesioginio aukciono  

vykdymo ir dalyvių registracijos  

tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

 

VIEŠAME PREKIŲ AUKCIONE PARDUOTO TURTO OBJEKTO PERDAVIMO 

AKTAS 

 

20...... m. ............ d. Nr. 

 

(sudarymo vieta) 

 

1.  .........................................................................................................................................  

(turto valdytojo pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

.......................................................................................................................................................  

perduoda, o  .................................................................................................................................. , 

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

veikiantis  ......................................................................................................................................   

(juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas) 

vardu, pagal 20  ..................................................  m. .... d. įgaliojimą Nr. ..... priima nuosavybėn  

20 ... m. ... d. vykusiame viešame valstybės (savivaldybės) turto aukcione įsigytą  ....................  

.......................................................................................................................................................  

(perduodamo turto objektas, markė, rodikliai, identifikavimo ir kiti duomenys, reikalingi šiam turtui 

.......................................................................................................................................................  

registruoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka) 

už  ............................................................................................................................................  Lt. 

(kaina, už kurią parduotas turtas, žodžiais) 

2. Informacija apie parduotą turto objektą: 

2.1.  ..................................................................................................................................... ; 

(trečiųjų asmenų teisės) 

2.2.  ..................................................................................................................................... ; 

(atitinkamų valstybės institucijų nustatytos naudojimosi taisyklės (reglamentai) 

2.3.  ..................................................................................................................................... ; 

(reikalavimai registruoti valstybės registruose) 

2.4.  ..................................................................................................................................... . 

(dokumentai, reikalaujantys sertifikuoti) 

3. Šis aktas yra nuosavybės teisę į įsigytą turto objektą patvirtinantis dokumentas. 

 

 

PRIDEDAMA: 

1. Registracijos liudijimas. 

2. Draudimo poliso kopija. 

3. Techinės apžiūros rezultatų kortelė. 

 

Turto valdytojas ___________ 

(parašas) 

_________________ 

(vardo raidė, pavardė) 

 

Aukciono laimėtojas ___________ 

(parašas) 

_________________ 

(vardo raidė, pavardė) 



Viešo tiesioginio aukciono  

vykdymo ir dalyvių registracijos  

tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

 

 

 

 

 

 

ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJA 

VIEŠO PREKIŲ TIESIOGINIO AUKCIONO DALYVIO BILIETAS 

 

Nr. ________ 

 

        ___________________________________________________________ 

                                                (dalyvio vardas ir pavardė) 

 

Aukciono data ir laikas: 20___ m. ___________________ d.,  _________ val. 

 

Aukciono vieta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viešo tiesioginio aukciono  

vykdymo ir dalyvių registracijos  

tvarkos aprašo 

4 priedas 

 

 

 

VIEŠO PREKIŲ TIESIOGINIO AUKCIONO VEDĖJO REGISTRAS NR. _____ 

 

Aukciono vieta ___________________________ 

 

Aukciono data ___________________________ 

 

 

Parduodamas turto objektas 

Pradinė 

pardavimo 

kaina, litais 

Aukciono 

laimėtojo 

pasiūlyta 

kaina, litais 

Aukciono laimėtojas 

vardas, pavardė (pavadinimas) 
asmens (įmonės) 

kodas 
adresas (buveinė) 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Aukciono vedėjas ______________ 

(parašas) 

__________________ 

(vardo raidė, pavardė) 

 


