
      TVIRTINU: 

                                                            UAB „Jonavos šilumos tinklai“ 

                                                 Direktorius J.Kaminskas  

                                       2022 m. kovo 4 d. 

 

KILNOJAMOJO TURTO 

PARDAVIMO ELEKTRONINIO AUKCIONO SĄLYGOS  

1. Aukciono organizatorius 

Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai”, įmonės kodas 156737189, 

buveinė Klaipėdos g. 8, LT- 55169 Jonava (toliau – Bendrovė/Aukciono organizatorius). 

2. Aukciono vykdymo būdas 

Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono dalyviams internetu registruojantis VĮ Registrų centro 

administruojamoje specialiojoje svetainėje  www.evarzytynes.lt 
 

3. Informacija apie parduodamą turtą (toliau – Turtas):  

Traktoriaus priekaba, 2-PTS-4, ratinė savivartė, dviašė. Gamybos metai 1984. Didžiausia masė 5360 

kg. Techninė apžiūra pasibaigus 2022 m. vasario mėn. Neturi orinių stabdžių.  

4.  Parduodamo turto apžiūros vieta, data, laikas ir sąlygos 

Už turto apžiūrą atsakingas asmuo – Eksploatacinės tarnybos viršininkas Audrius Jankauskas, (8 673) 

56795, a.jankauskas@jonavosst.lt. Turto apžiūra galima 2022 m. kovo 15-18 d., iš anksto susitarus 

šiame punkte nurodytais kontaktais. 

Turto vieta: Klaipėdos g.16, Jonava. 

5. Pradinė kilnojamojo turto kaina (su PVM) 350 Eur 

6. Kainos didinimo intervalas 10 Eur 

7. Aukciono dalyvio įmokos: 

7.1.  Aukciono dalyvio registravimo mokestis: 20 Eur 

7.2.  Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis 10 Eur 

8. Banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokamos Aukciono 7 punkte nurodytos įmokos ir atsiskaitoma 

už perkamą Turtą, duomenys  

Gavėjas -                                 Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai” 

Banko sąskaitos numeris -      LT20 4010 0439 0008 0283 

Bankas -                                  Luminor bank, AS  

Mokėjimo paskirtis -              Aukciono Nr. [nurodyti Nr.] dalyvio įmokos 

7 punkte nurodytos įmokos mokamos iki Aukciono dalyvio registracijos specialiojoje svetainėje 

www.evarzytynes.lt. Įmokos gali būti mokamos vienu mokėjimu 

9. Aukciono komisijos narys, atsakingas už informacijos teikimą  

Zinaida Seredienė, tel. (8 349) 77120, el. p. z.serediene@jonavosst.lt 

10.  Minimalus privalomas Aukciono dalyvių skačius Netaikomas 

11. 

 

Registravimo į Aukcioną pradžios ir pabaigos data 

Elektroninio aukciono dalyvių registracija vyks internetu VĮ Registrų centro administruojamoje 

specialiojoje svetainėje www.evarzytynes.lt nuo 2022 m. kovo 22 d. 00 val. 00 min. iki 2022 m. 

kovo 23 d. 23 val. 59 min.  

Aukciono organizatorius per Aukciono skelbime nurodytą laiką patikrina asmens registracijos metu 

pateiktus dokumentus ir informaciją bei Aukciono organizatoriaus nustatyta tvarka priima sprendimą 

patvirtinti arba atmesti Aukciono dalyvio registraciją ir tai pažymi Aukcionų valdymo portale.  

12. Aukciono pradžios ir pabaigos data 

Elektroninis aukcionas vyks internetu VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje 

www.evarzytynes.lt nuo 2022 m. kovo 29 d. 09 val. 00 min. iki 2022 m. kovo 30 d. 13 val. 59 min.  

13. Elektroninio aukciono dalyvių registravimas, pateikiami dokumentai 

13.1 Asmuo, pageidaujantis dalyvauti Aukcione, turi registruotis į jį Aukciono skelbime nurodytu 

registravimo laiku. 

13.2 Norėdamas registruotis į Aukcioną asmuo turi prisijungti specialiojoje interneto svetainėje ir 

patvirtinti savo tapatybę svetainėje siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais. 

13.3 Asmuo, patvirtinęs savo tapatybę, specialiosios interneto svetainės skiltyje „Mano duomenys“ privalo 

nurodyti: adresą korespondencijai (jei gyvenamoji vieta / buveinė nėra deklaruota ar nesutampa su 

deklaruota), elektroninio pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitą, į kurią turi būti grąžintas 

dalyvio garantinis įnašas. Fizinis asmuo, prisijungęs specialiojoje interneto svetainėje, gali veikti savo 

vardu arba kaip kito fizinio asmens atstovas, nurodęs atstovaujamo asmens vardą, pavardę, taip pat 

http://www.evarzytynes.lt/
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atstovavimo pagrindą ir pateikęs atstovavimo faktą patvirtinančio teisės aktų nustatyta tvarka išduoto 

įgaliojimo kopiją. 

13.4 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 

specialiojoje interneto svetainėje nurodęs atstovaujamo juridinio asmens pavadinimą, įmonės kodą ir 

pateikęs atstovavimo faktą patvirtinančio teisės aktų nustatyta tvarka išduoto įgaliojimo kopiją. 

13.5 Fizinis asmuo į konkretų Aukcioną gali registruotis tik vieną kartą kaip dalyvis arba kaip juridinio ar 

fizinio asmens atstovas. 

13.6 Asmuo privalo patvirtinti, kad susipažino su Aukciono organizatoriaus skelbime nurodytomis 

elektroninio aukciono vykdymo sąlygomis, šiame Apraše ir Aukciono organizatoriaus patvirtintose 

taisyklėse / tvarkos apraše nustatyta tvarka ir sutinka, kad valstybės įmonė Registrų centras ir 

Aukciono organizatorius tvarkytų jo asmens duomenis, įskaitant ir asmens kodą, dalyvavimo 

Aukcione tikslais teisės aktų nustatyta tvarka.  

13.7 Aukcione ketinantys dalyvauti asmenys, registruodamiesi į Aukcioną, papildomai turi pateikti šių 

dokumentų skaitmenines kopijas: 

13.7.1. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens 

registravimo vietos teisės aktus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją; 

13.7.2. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos 

teisės aktus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją; 

13.7.3. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijos; 

13.7.4. jeigu Aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė), sandorio dėl ketinimo įsigyti 

Turtą bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas; 

13.7.5. Aukciono sąlygų 7 punkte nurodytų įmokų sumokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijos, 

patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka; 

13.7.6. Užsienio subjektai, prieš registruodamiesi Aukciono dalyviais, turi susisiekti su Aukciono 

komisijos atsakingu asmeniu ir gauti papildomą informaciją apie teisės aktuose nustatytus 

reikalavimus užsienio subjektų, atitinkančių Aukciono dalyvių apibrėžimą, teikiamiems 

dokumentams.  

14. Atsiskaitymo už nupirktą Turtą terminas ir tvarka, taip pat kitos įsipareigojimų užtikrinimo 

priemonės 

14.1. Aukciono laimėtojas už Aukcione parduotą Turtą atsiskaito per 2 (dvi) darbo dienas po pateiktos 

išankstinio apmokėjimo sąskaitos išrašymo datos, atlikdamas pavedimą į UAB “Jonavos šilumos 

tinklai” sąskaitą, nurodytą šių sąlygų 8 punkte. 

14.2. Pasibaigus Aukcionui, specialiojoje interneto svetainėje paskelbiama kaina, už kurią parduotas 

Turtas, laimėtojui išsiunčiamas elektroninis pranešimas apie laimėtą Aukcioną, o nelaimėjusiems 

dalyviams išsiunčiamas elektroninis pranešimas apie tai, kad Aukciono nelaimėjo.  
14.3. Bendrovė, gavusi banko patvirtinimą, kad įmokėta visa Turto pardavimo kaina, išrašo PVM sąskaitą-

faktūrą ir parengia 2 egzemplioriais turto pirkimo-pardavimo sutartį ir Aukcione parduoto Turto 

perdavimo – priėmimo aktą. Turto pirkimo-pardavimo sutartį ir Aukcione parduoto Turto perdavimo 

priėmimo – aktą pasirašo Bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo ir Aukciono laimėtojas per 3 

darbo dienas nuo atsiskaitymo už nupirktą turtą gavimo dienos. Šių dokumentų pagrindu, Bendrovė 

deklaruoja Turto pardavimą teisės aktų nustatyta tvarka Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir 

jų priekabų registre, o Aukciono laimėtojas savo sąskaita privalo įsigyto Turto registro duomenis 

pakeisti Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre iki Turto eksploatacijos 

pradžios, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo įsigijimo dienos.  

14.4. Jeigu per Aukciono organizatoriaus nurodytą terminą Turto pirkimo–pardavimo sutartis ir/ar 

perdavimo – priėmimo aktas nepasirašomi dėl Aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad Aukciono 

laimėtojas atsisakė pasirašyti Turto pirkimo–pardavimo sutartį. 

14.6. Aukcione parduoto Turto perdavimo-priėmimo aktas yra nuosavybės teisę į jį patvirtinantis 

dokumentas.  

15. Kitos aukciono sąlygos 

15.1 Aukciono dalyviams, nelaimėjusiems Aukciono, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį 

įnašą, bet neįregistruotiems Aukciono dalyviais, Dalyvio garantiniai įnašai grąžinami per 5 (penkias) 

darbo dienas nuo Aukciono pabaigos.  

15.2 Aukcioną laimėjusio dalyvio sumokėtas dalyvio garantinis įnašas įskaitomas į Turto pardavimo kainą. 

Dalyvio registravimo mokestis (jei taikomas) Aukciono dalyviui, laimėjusiam Aukcioną, 

negrąžinamas ir neįskaitomas į Turto pardavimo kainą.  

15.3 Dalyvio registravimo mokestis (jei taikomas) Aukciono dalyviams grąžinamas tik šių sąlygų 15.6 

papunktyje nurodytu atveju ir kai Aukcionas neįvyksta, nes nesusirenka skelbime nurodytas 



minimalus neprivalomas Aukciono dalyvių skaičius (jei taikoma). Visais kitais atvejais Aukciono 

dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į turto pardavimo kainą 

15.4 Atšaukus Aukcioną, kai nėra Aukciono dalyvių kaltės, Dalyvio garantinis įnašas, Dalyvio 

registravimo mokestis (jei taikomas) grąžinami Aukciono dalyviui per 5 (penkias) darbo dienas nuo 

Aukciono atšaukimo dienos.  

15.5 Aukciono organizatorius įgyja teisę negrąžinti Dalyvio garantinio įnašo, jei laimėjęs Aukcioną 

dalyvis atsisako pasirašyti Turto pirkimo–pardavimo sutartį ir/ar perdavimo – priėmimo aktą. 

15.6 Jeigu asmeniui registruojantis į Aukcioną pasibaigė Aukciono registracijos laikas, tolesni 

registravimo veiksmai negalimi. Jeigu asmuo į Aukciono organizatoriaus sąskaitą (-as) pervedė 

dalyvio garantinį įnašą ir Aukciono dalyvio registravimo mokestį (jeigu taikoma), bet nespėjo 

užbaigti registracijos į Aukcioną, jis Aukciono organizatoriui turi pateikti prašymą, kuriame būtų 

nurodytas sąskaitos, į kurią reikia grąžinti dalyvio garantinį įnašą ir Aukciono dalyvio registravimo 

mokestį (jeigu taikoma), numerį. 

16. Teisinis reglamentavimas 

16.1. Uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai” direktoriaus 2021 m. kovo 15 d. įsakymas 

Nr. DĮV-31 patvirtintos “uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai” organizuojamų 

elektroninių aukcionų vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašas”, skelbiamas 

https://www.evarzytynes.lt/evs/legal.do.  

16.2. 2022-03-04 Uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai” aukcionų organizavimo ir 

vykdymo komisijos protokolas Nr.2 

 

________________________________________________________ 
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