
Puslapis 1 iš 9 
 

PATVIRTINTA:   

UAB „Ignalinos vanduo“    

direktoriaus Valento Šimonio  

2018 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-19  

 

UAB „IGNALINOS VANDUO“ TURTO PARDAVIMO TIESIOGINIO VIEŠOJO 

AUKCIONO BŪDU TVARKA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Ši tvarka nustato UAB „Ignalinos vanduo“ (toliau – bendrovė) nereikalingo ilgalaikio ir kito 

turto pardavimo tiesioginio viešo aukciono būdu organizavimą ir vykdymą. Tvarka paskelbta 

internetinėje svetainėje www.ignalinosvanduo.lt. 

 2. Bendrovės direktorius priima sprendimą dėl bendrovei nuosavybės teise priklausančio, 

tačiau nereikalingo ilgalaikio ar kito turto pardavimo ir patvirtina pradinę pardavimo kainą. 

3.Turto pardavimo aukcionus skelbia, organizuoja ir vykdo bendrovės direktoriaus įsakymu 

sudaryta aukciono komisija (toliau – komisija). 

4.. Tiesioginis viešasis aukcionas (toliau aukcionas) – turto pardavimo būdas, kai neribojamas 

potencialių pirkėjų, dalyvaujančių aukcione skaičius, o pirkimo – pardavimo sutartis sudaroma 

su pirkėju, kuris pasiūlo didžiausią kainą.  

5. Dalyvavimas aukcione yra nemokamas. 

 

II. INFORMACIJOS APIE AUKCIONE PARDUODAMĄ TURTĄ SKELBIMAS 

 

6. Apie turto pardavimą aukcione ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki aukciono 

dokumentų registravimo pradžios aukciono komisija skelbia rajoninėje spaudoje ir 

internetinėje svetainėje www.ignalinosvanduo.lt. 

7. Skelbime turi būti nurodoma:  

   7.1. Duomenys apie parduodamą turtą (pavadinimas, trumpa charakteristika, įsigijimo data, 

pradinė pardavimo kaina ir buvimo vieta). 

   7.2. Aukciono dalyvių registravimo vieta, registravimo pradžios ir pabaigos data ir valanda; 

   7.3. Aukciono vykdymo vieta ir laikas; 

   7.4. Pakartotino to paties turto aukciono vieta ir laikas, kuris bus vykdomas nepardavus turto 

prieš tai vykusio aukciono metu; 

   7.5. Atsiskaitymo už aukcione įsigytą turtą terminas ir banko sąskaitos numeris;  

   7.6. Parduodamo turto apžiūros vieta, laikas ir sąlygos; 

   7.7. Informacija kur galima susipažinti su aukciono nuostatomis;  

   7.8. Darbuotojo, atsakingo už aukciono organizavimą ir vykdymą, vardas, pavardė, telefono 

numeris ir elektroninis paštas.  

8. Pranešimai apie atšauktą, sustabdytą aukcioną arba aukciono sąlygų pakeitimą skelbiami 

tokiu pat būdu, kaip ir buvo skelbiama apie aukcioną. Aukcionas gali būti atšauktas, 

sustabdytas arba jo sąlygos pakeistos bendrovės direktoriaus sprendimu. 

 

III. AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS 

 

9. Aukciono dalyvius registruoja komisija skelbime nurodytu terminu registracijos sąraše (1 

priedas).  

http://www.ignalinosvanduo.lt/
http://www.ignalinosvanduo.lt/
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10. Komisija turi sudaryti galimybes aukciono dalyviui prieš registraciją susipažinti su 

aukciono nuostatomis.  

11. Asmuo, norintis registruotis aukciono dalyviu, komisijai pateikia:  

   11.1. Paraišką dalyvauti viešame aukcione (2 priedas). Paraiškoje dalyvis turi pasirašytinai 

patvirtinti, jog susipažino ir sutinka su aukciono nuostatomis; 

   11.2. Jeigu dalyvis yra fizinis asmuo – fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento 

kopiją; 

   11.3. Jeigu dalyvis juridinis asmuo – registravimo dokumentą; 

   11.4. Įgaliojimą, jeigu aukciono dalyviui atstovauja kitas asmuo; 

   11.5. Jeigu potencialus pirkėjas yra asmenų grupė, sandorio dėl ketinimo įsigyti aukcione 

parduodamą turtą bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties nuorašas. 

12. Aukciono dalyvis arba įgaliotas asmuo 11 punkte nurodytus dokumentus aukciono 

komisijai pateikia skelbime nurodytoje registravimo vietoje registravimo laikotarpiu.  

13. Jeigu pasibaigus nustatytam registracijos terminui negaunama nė viena paraiška dalyvauti 

aukcione aukcionas laikomas neįvykusiu ir aukciono komisija pakartotinai skelbia aukcioną 

šiuose nuostatose nurodyta tvarka. Pakartotinai skelbiant aukcioną gali būti keičiama pradinė 

turto pardavimo kaina. 

14. Aukciono komisija gali nepriimti dokumentų ir nepripažinti asmens aukciono dalyviu, 

asmuo jau yra užsiregistravęs šio aukciono dalyviu ir dokumentus teikia antrą kartą. 

 

IV. AUKCIONO VYKDYMAS 

 

15. Aukcionas gali būti vykdomas, jeigu jame įsiregistravo ne mažiau kaip 2 aukciono dalyviai.  

16. Prieš pradedant parduodamo turto objekto tiesioginį aukcioną, aukciono dalyviams turi būti 

pranešamas parduodamo turto objekto pavadinimas, jeigu yra galimybė, parodoma nuotrauka, 

pranešama pradinė pardavimo kaina ir minimalus kainos didinimo intervalas. Minimalus 

kainos didinimo intervalas turi būti ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos. 

17. 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 kainą, 

padidintą ne mažiau kaip minimaliu kainos didinimo intervalu.  

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

aukcionui, pripažįstamas šio parduodamo turto objekto tiesioginio aukciono laimėtoju, o 

paskutinė pasiūlyta kaina yra parduodamo turto objekto pardavimo kaina.  

19. Laikoma, kad turto objektas neparduotas aukcione, jeigu aukcionas neįvyksta, nes jame 

įsiregistravo mažiau kaip 2 aukciono dalyviai, arba jeigu įvykus aukcionui nei vienas aukciono 

dalyvis nepasiūlo kainos, lygios ar didesnės už pradinę turto objekto pardavimo kainą.  

 

V. AUKCIONO YPATUMAI 

 

20. Registruojant aukciono dalyvį, jam išduodamas aukciono dalyvio bilietas (3 priedas), 

kuriame įrašytas aukciono dalyvio numeris.  

21. Aukciono dalyvis, ketinantis įsigyti turto objektą, siūlo kainą, atitinkančią Tvarkos 17 

punkte nustatytus reikalavimus, ją garsiai paskelbdamas ir pakeldamas aukciono dalyvio bilietą 

su įrašytu aukciono dalyvio numeriu, nukreiptu į aukciono vedėjo pusę.  

22. Aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą ir ją pasiūliusio aukciono dalyvio 

numerį.  
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23. Jeigu nė vienas aukciono dalyvis nesiūlo didesnės kainos, aukciono vedėjas kas 5 sekundes 

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

Nuskambėjus trečiajam pakartojimui, aukciono vedėjas plaktuko dūžiu patvirtina ir paskelbia, 

kad šis parduodamas turto objektas yra parduotas už paskutinę paskelbtą kainą.  

24. Aukciono laimėtojas privalo parodyti aukciono vedėjui dalyvio bilietą, o aukciono vedėjas 

užpildo aukciono vedėjo registrą (4 priedas).  

25. Jei parduodamas ne vienas turto objektas, pasibaigus vieno turto objekto aukcionui, ta pačia 

tvarka parduodamas kitas turto objektas.  

 

VI. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS IR TURTO 

PERDAVIMAS 

 

26. Pirkimo – pardavimo sutartis (5 priedas arba parengta notaro) pasirašoma tik aukciono 

laimėtojui apmokėjus visą turto pirkimo kainą, nebent paskelbtame aukciono skelbime 

numatoma kitokia atsiskaitymo tvarka. Jeigu aukcione buvo nustatyti papildomi reikalavimai, 

jie įtraukiami į pirkimo – pardavimo sutartį. 

27. Už aukcione įsigytą turtą pirkėjas (aukciono laimėtojas) turi sumokėti ne vėliau kaip per 2 

kalendorines dienas arba per skelbime apie aukcioną nurodytą terminą. Nuosavybės teisė į 

perkamą turtą pirkėjui pereina sumokėjus visą kainą ir šalims pasirašius pirkimo – pardavimo 

sutartį bei pasirašius priėmimo – perdavimo aktą. 

28. Aukciono laimėtojas, sumokėjęs visą pirkimo kainą, su tą faktą patvirtinančiu dokumentu 

turi atvykti nurodytu laiku į aukciono komisijos nurodytą vietą pasirašyti turto pirkimo – 

pardavimo sutarties. Aukciono skelbime gali būti numatyta ir kitokia atsiskaitymo tvarka. 

29. Jeigu per 2 kalendorines dienas nuo viešo aukciono laimėtojas nesumoka visos pirkimo 

kainos ir/arba pirkimo – pardavimo sutartis nepasirašoma dėl aukciono laimėtojo kaltės, 

laikoma, kad turtas neparduotas. Aukciono komisija turi teisę rengti naują šio turto aukcioną, 

apie tai pranešusi pirkėjui. Šiuo atveju aukciono laimėtojas neturi teisės dalyvauti naujame 

aukcione. 

30. Esant įstatymų numatytiems pagrindams pirkimo – pardavimo sutartis tvirtinama 

notariškai. Aukciono laimėtojas iki sandorio pasirašymo notarų biure, privalo pasirūpinti visų 

sandorio sudarymui iš pirkėjo pusės reikiamų dokumentų notarinėmis kopijomis arba šių 

dokumentų originalais. Notarinio sandorio išlaidas apmoka aukciono laimėtojas. 

31. Aukciono dalyviui turtas perduodamas ir įforminamas perdavimo – priėmimo aktu (6 

priedas). 
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1 priedas 

 

UAB „IGNALINOS VANDUO“ 201... M. ......................................................... D. 

TIESIOGINIO VIEŠOJO AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRACIJOS SĄRAŠAS 

Dalyvio 

numeris 

Dalyvio vardas 

pavardė/pavadinimas 

Dalyvio kontaktiniai 

duomenys 

Dalyvio bilietą gavau: 

(parašas) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Sąrašą užpildė: _____________________________________________________________ 
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2 priedas 

 

___________________________________________________________________________ 

(aukciono dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas/įmonės pavadinimas, atstovaujantis asmuo, kodas) 

 

PARAIŠKA DALYVAUTI VIEŠAJAME AUKCIONE 

2018 m. ______________________ d.  

Ignalina 

 

Prašau mane įregistruoti UAB „Ignalinos vanduo“ tiesioginio viešojo aukciono dalyviu, kuris 

vyks 2018 m. ____________________ d. Jeigu aš būsiu pripažintas aukciono laimėtoju, už 

parduodamą objektą atsiskaitysiu pavedimu per banką arba UAB „Ignalinos vanduo“ kasoje 

grynais pinigais. 

Pridedami dokumentai (asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, įgaliojimas 

atstovauti, sandorio dėl ketinimo įsigyti aukcione parduodamą turtą bendrosios nuosavybės 

teise arba jungtinės veiklos sutarties nuorašas ir kiti). 

Patvirtinu, jog esu susipažinęs su aukciono tvarka ir su ja sutinku:  

 

 

 (parašas, vardas ir pavardė) 
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3 priedas 

UAB „IGNALINOS VANDUO“ 

TURTO PARDAVIMO TIESIOGINIO VIEŠOJO AUKCIONO DALYVIO 

REGISTRACIJOS BILIETAS 

TIESIOGINIO VIEŠOJO AUKCIONO DATA IR LAIKAS ___________________________  

AUKCIONO DALYVIS _______________________________________________________ 
                                                            (aukciono dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas arba pavadinimas, įmonės kodas)  

AUKCIONO DALYVIO REGISTRACIJOS LAIKAS _______________________________ 

AUKCIONO DALYVIO REGISTRACIJOS BILIETO NUMERIS _____________________ 

Bilietą išdavė ________________________________________________________________ 
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4 priedas 

 

AUKCIONO VEDĖJO REGISTRAS 

Eil. 

Nr. 

Parduodamo objekto 

pavadinimas 

Pradinė 

pardavimo 

kaina 

Aukciono laimėtojo duomenys 

Pasiūlyta 

kaina 

Bilieto 

numeris 

Vardas, pavardė/ 

pavadinimas 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      

10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
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5 priedas 

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS  

2018 m. _______________________ d., Nr. _______ 

Ignalina 

1. Sutarties šalys:  

1.1. Pardavėjas UAB „Ignalinos vanduo“, įmonės kodas 155461670, adresas: Turistų g. 30, 

Ignalina, atstovaujama direktoriaus Valento Šimonio, veikiančio pagal bendrovės įstatus. 

 1.2. Pirkėjas ................................................................................................................................  

(fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; juridinio asmens – pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, buveinė)  

atstovaujamas ............................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................................................  
(vardas, pavardė, asmens kodas, adresas; kuo remiantis jis turi teisę pasirašyti sutartį pirkėjo vardu) 

2. Šia sutartimi pardavėjas įsipareigoja perduoti pirkėjo nuosavybėn 

 ..................................................................................................................................................... 
(turto duomenys ) 

Objektas nėra įkeistas, areštuotas ar kitaip suvaržytos teisės juo disponuoti. Jeigu objektas yra 

įkeistas, areštuotas ar kitaip suvaržytos teisės juo disponuoti, nurodomas dokumentas, kuriuo 

remdamiesi tretieji asmenys turi teisę reikšti pretenzijas į parduodamą objektą.  

3. Ši sutartis sudaryta pagal pirkėjo 2018 m. .......................................... d. paraišką dalyvauti 

viešame aukcione ir vadovaujantis 2018 m. .......................................... d. įvykusio viešojo 

aukciono rezultatais.  

4. Objekto kaina  ___________€, ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(suma skaitmenimis ir žodžiais) 

5. Pirkėjas iki 2018 m. .......................................... d. privalo sumokėti __________________ 

_________________________________________________________________________  €  
(suma skaitmenimis ir žodžiais) 

 į sąskaitą Nr. LT297300010074867917.  

6.  Pardavėjui gavus sumokėtus pinigus yra surašomas turto perdavimo – priėmimo aktas. 

7. Šalys susitaria šios sutarties notariškai netvirtinti. Šis punktas praleidžiamas, jeigu sutartis 

tvirtinama notariškai.  

8. Pasirašyti šios sutarties 2 egzemplioriai, kurių 1 perduodamas pirkėjui ir 1 pardavėjui.  

 

Pardavėjas:               Pirkėjas: 

UAB „Ignalinos vanduo“ 

 



Puslapis 9 iš 9 
 

6 priedas 

PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS 

2018 m. _______________________ d., Nr. _______ 

Ignalina 

 UAB „Ignalinos vanduo“, įmonės kodas 155461670, adresas Turistų g. 30, Ignalina,  

atstovaujama direktoriaus Valento Šimonio perduoda, o ______________________________ 

___________________________________________________________________________  
(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas; juridinio asmens nesutrumpintas pavadinimas, kodas, buveinė) 

___________________________________________________________________________  

atstovaujamas _______________________________________________________________ 
(vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas) 

pagal _____________________________________________________________________, 
(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris) 

pagal turto pirkimo – pardavimo sutartį Nr. _________, sudarytą 2018 m. .................................. 

priima parduotą turtą. Nuosavybės teisė į įsigytą turtą pirkėjui pereina nuo šio akto pasirašymo 

dienos. Šis aktas surašytas 2 egzemplioriais, kurių vienas perduodamas UAB „Ignalinos 

vanduo“, kitas _______________________________________________________________ 
(kam perduodamas šio akto egzempliorius) 

 

Perdavė:     Priėmė: 

UAB „Ignalinos vanduo“ 


