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TURTO PARDAVIMO AUKCIONO BŪDU TAISYKLĖS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiomis prekių pardavimo aukciono būdu taisyklėmis (toliau - taisyklės) yra nustatoma turto 

(prekių), parduodamo remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.843 straipsnio 

nuostatomis, tvarka, kai prekes patikėjęs klientas per nustatytą terminą jų neatsiima ir 

nustatyta prekių vertė yra didesnė nei 600 EUR (šeši šimtai eurų). 

2. Visais atvejais sprendimą dėl prekių pardavimo priima UAB „Vingės terminalas“ generalinis 

direktorius.  

3. Priėmus sprendimą parduoti prekes, bei nustačius, kad parduodamų prekių vertė viršija 600 

EUR, generalinio direktoriaus įsakymu yra sudaroma ne mažiau nei 3 asmenų komisija, kuri 

užsiima aukciono organizavimu.  

4. Parduodamo turto pradinę pardavimo kainą nustato aukciono komisija. Turto pradinė 

pardavimo vertė nustatoma atsižvelgiant į turimus turto vertės dokumentus, o jų nesant, 

atsižvelgiant į analogiško turto rinkos kainą taikant lyginamąjį metodą. 

5. Bendros ūkinės paskirties atskiri parduodamo turto vienetai gali būti jungiami į parduodamą 

turtinį kompleksą, jeigu taip nusprendžia aukciono komisija ir parduodamas turtinis 

kompleksas turi didesnę vertę negu atskiri parduodamo turto vienetai. 

6. Prieš aukcioną aukciono komisija privalo organizuoti parduodamo turto apžiūrą, kuri turi 

trukti ne mažiau kaip 3 dienas. Parduodamo turto apžiūroje turi teisę dalyvauti kiekvienas 

pageidaujantis asmuo. 

7. Aukciono komisija nustato aukciono vykdymo vietą ir laiką, aukciono dalyvių registravimo 

tvarką, dalyvio bilieto kainą, parduodamo turto apžiūros vietą ir laiką, minimalų kainos 

didinimo intervalą, atsiskaitymo už įsigytą turtą tvarką, paskiria kontaktinį asmenį. 

 

AUKCIONO PASKELBIMAS IR VYKDYMAS 

 

8. Apie rengiamą aukcioną aukciono komisija turi ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas 

paskelbti Bendrovės interneto svetainėje bei viename iš nacionalinių laikraščių. 

9. Aukcionas gali būti vykdomas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2 aukciono dalyviai, 

išskyrus pakartotinį ir visus tolesnius aukcionus, kurie vykdomi esant bent vienam dalyviui. 

10. Prieš pradedant kiekvieno parduodamo turto objekto aukcioną, aukciono dalyviams turi būti 

suteikta visa turima informacija apie parduodamą turtą, pranešama pradinė pardavimo kaina 

ir minimalus kainos didinimo intervalas. Minimalus kainos didinimo intervalas turi būti ne 

mažesnis kaip 1 procentas nuo pradinės pardavimo kainos.  



Patvirtinta 

2019-12-03 

Generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 11 

 

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

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

pasiūlyta kaina yra parduodamo turto objekto pardavimo kaina.  

12. Aukciono laimėtojas ne vėliau nei per 2 darbo dienas informuojamas elektroniniu laišku apie 

atsiskaitymo už nupirktą turto objektą tvarką ir terminus, nupirkto turto atsiėmimo vietą, 

tvarką ir terminus, bei pateikiami duomenys mokėjimo pavedimui suformuoti.  

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

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

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

14. Pradinę turto kainą pirmajam aukcionui nustato aukciono komisija, atsižvelgdama į turto 

rinkos vertę bei/ar turimus turto vertės dokumentus.  

15. Jeigu turtas nebuvo parduotas aukcione, ne vėliau kaip per 30 dienų skelbiamas pakartotinis 

aukcionas, sumažinus pradinę pardavimo kainą ne daugiau kaip 30 procentų ankstesniame 

aukcione nustatytos pradinės pardavimo kainos, o pradedant trečiuoju aukcionu – ne daugiau 

kaip 50 procentų ankstesniame aukcione nustatytos pradinės pardavimo kainos. Pakartotinių 

aukcionų skaičius neribojamas.  

16. Pardavus turto objektą aukcione, gauta suma, atskaičius saugotojui priklausančias sumas, 

perduodama daikto davėjui, kaip tai numatyta LR CK 6.843 str. 3 d. 

17. Aukciono komisijai nusprendus, aukciono organizavimas gali būti patikėtas tretiesiems 

asmenims, jei toks sprendimas padidintų galimybės parduoti turto objektą ar sumažintų 

administravimo kaštus.  

 

 

 

Generalinis direktorius       Dainius Petravičius 


