
 Nekilnojamojo turto pardavimo 

viešo aukciono būdu nuostatų 

1 priedas 

      

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, buveinė, 

telefono numeris, el. p. adresas, toliau vadinama – aukciono dalyvis)  
 

UAB Joniškio butų ūkio 

AUKCIONO KOMISIJAI 

  

PARAIŠKA DALYVAUTI VIEŠAME AUKCIONE 

 

20____ m. ______________________ d. 

_______________________________________________________________________________ 
(aukciono dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre) (toliau 

vadinama - aukciono dalyvis), 

 prašo jį įregistruoti _____________________________________________________________       
                                                                                           (parduodamo turto duomenys) 
____________________________________________________________________________ 

kaip viešo aukciono, vyksiančio 20___ m. ________________________ d., dalyvį.  

Jeigu aš būsiu pripažintas aukciono laimėtoju, galutinai už parduodamą (privatizuojamą) objektą 

atsiskaitysiu 

_______________________________________________________________________________       
                                                            (atsiskaitymo terminas ir atsiskaitymo būdas) 
Įmokėtus garantinį piniginį įnašą ir registracijos mokestį aukciono nuostatuose numatytais atvejais 

prašau grąžinti į: 

_______________________________________________________________________________      
                                                                 (banko įstaigos pavadinimas, kodas)  
 

PRIDEDAMA:  

1. Kredito įstaigos dokumentai apie dalyvio registracijos mokesčio ir garantinio piniginio įnašo 

sumokėjimą, _____ lapai;  

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, ___ lapai; 

3. Lietuvos arba užsienio juridinio asmens registravimo dokumento kopija, _____ lapai;  

4. Įstatų kopija, ___ lapai;  

5. Atitinkamo juridinio asmens organo sprendimas įsigyti aukcione parduodamą turtą, ___ lapai;  

6. Įgaliojimas atstovauti asmenį, ___ lapai;  

7. Sandorio dėl ketinimo įsigyti aukcione parduodamą turtą bendrosios nuosavybės teise arba 

jungtinės veiklos sutarties nuorašas, ____ lapai;  

8. Dokumentai, patvirtinantys, kad dalyvis atitinka keliamus papildomus kvalifikacinius 

reikalavimus, jeigu tokie reikalavimai nustatyti, ________ lapai.  

P a s t a b a: jeigu prieduose nurodytas dokumentas nepateikiamas, atitinkamą punktą išbraukti. 

  

Patvirtinu, jog esu susipažinęs su aukciono nuostatais ir su jais sutinku:  

Aukciono dalyvio ar jo įgalioto asmens 

__________________________________________________________________________  
(vardas, pavardė, parašas, jei juridinis asmuo – juridinio asmens pavadinimas, jo atstovo pareigos, vardas, pavardė parašas)  
 

A.V. (tik juridiniams asmenims)  

 



 Nekilnojamojo turto pardavimo 

viešo aukciono būdu nuostatų 

2 priedas 

 

      

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, buveinė, 

telefono numeris, el. p. adresas, toliau vadinama –aukciono dalyvis)  
 

UAB Joniškio butų ūkio 

AUKCIONO KOMISIJAI 

 

VIEŠAJAME AUKCIONE PARDUODAMO TURTO PIRKIMO KAINOS PASIŪLYMAS 
20____ m. ______________________ d. 

_______________________________________________________________________________ 
(aukciono dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre) (toliau 

vadinama — aukciono dalyvis), 

už viešame aukcione vyksiančiame 20__ m. ________________ d., parduodamą 

_______________________________________________________________________________  
                                                                                     (parduodamo turto duomenys) 
 

SIŪLAU, IR JEIGU BŪSIU PRIPAŽINTAS AUKCIONO LAIMĖTOJU, ĮSIPAREIGOJU 

SUMOKĖTI: 

_______________________________________________________________________________ 
(suma skaičiais, cento tikslumu, Eurais) 
_______________________________________________________________________________ 
(suma žodžiais cento tikslumu, Eurais)  
 

Aukciono dalyvio ar jo įgalioto asmens 

___________________________________________________________________________  
(vardas, pavardė, parašas, jei juridinis asmuo – juridinio asmens pavadinimas, jo atstovo pareigos, vardas, pavardė parašas) 

 

 A.V. (tik juridiniams asmenims)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Nekilnojamojo turto pardavimo 

viešo aukciono būdu nuostatų 

3 priedas 
 

UAB Joniškio butų ūkio 

AUKCIONO KOMISIJA 

 

 

P A Ž Y M A  

APIE VIEŠO AUKCIONO DALYVIUS 

 

______________Nr. ________ 
(data) 

 

Viešo aukciono būdu parduodamas turtas: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Pradinė parduodamo turto kaina: _______________________________  

Viešo aukciono dalyvių dokumentų registravimo pradžia _____________, pabaiga _________. 

Viešo aukciono data ________________  

 

Eil. Nr. 
1 

Dokumentų gavimo 

laikas 
2
 

Viešo 

aukciono 

dalyvio 

vardas, 

pavardė, j. a. 

pavadinimas 
3
 

Dalyvio 

registracijos 

Nr. 
4
 

Siūloma kaina 

Eurais 
5
 

Pastabos 
6
 

      

      

 

Komisijos pirmininkas:  
(parašas, vardas, pavardė)  

 

Komisijos nariai:  
(parašai, vardų raidės, pavardės)  

 

________________________________ 

 
1
 Pildoma aukciono dalyvio registravimo metu 

2
 Pildoma aukciono dalyvio registravimo metu  

3 
Pildoma aukciono dalyvio registravimo metu  

4
 Registracijos laikas užrašomas minutės tikslumu, o dalyvio registracijos numeris sudaromas iš 

dalyvio registracijos datos ir laiko minutės tikslumu, tam, kad nebūtų atskleistas užsiregistravusių 

dalyvių skaičius  
5 

Pildoma aukciono metu. Jeigu pasiūlymas neatitinka nuostatuose nustatytų reikalavimų šioje 

skiltyje įrašomi žodžiai ,,nepateikta“ arba ,,laikomas nepateiktu“  
6
 Pildoma aukciono metu. Nurodomos priežastys, dėl kurių pasiūlymas ,,laikomas nepateiktu“  

 

  



 

 Nekilnojamojo turto pardavimo 

viešo aukciono būdu nuostatų 

4 priedas 

 

UAB Joniškio butų ūkio 

AUKCIONO KOMISIJA 

 

 

TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU DALYVIO REGISTRACIJOS 

PAŽYMĖJIMAS 

 

 

VIEŠOJO AUKCIONO DATA IR 

LAIKAS____________________________________________  

 

AUKCIONO OBJEKTAS__________________________________________________________ 
(parduodamo turto duomenys) 

 

AUKCIONO DALYVIS __________________________________________________________ 
(aukciono dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas) 

 

AUKCIONO DALYVIO REGISTRACIJOS LAIKAS ___________________________________  

 

AUKCIONO DALYVIO REGISTRACIJOS 

NUMERIS__________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Nekilnojamojo turto pardavimo 

viešo aukciono būdu nuostatų 

5 priedas 

                             

 

UAB Joniškio butų ūkio  

AUKCIONO KOMISIJA 

 

 

TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU PROTOKOLAS 

 

____________Nr. _______ 
(data) 

Joniškis 

 

1. Viešo aukciono vieta, data ir tikslus laikas __________________________________________ 

2. Pardavimo objektas ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(parduodamo turto duomenys) 

3. Pradinė pardavimo kaina 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
(suma žodžiais ir skaitmenimis) 

4. Didžiausia viešame aukcione pasiūlyta kaina 

_______________________________________________________________________________ 
(suma žodžiais ir skaitmenimis) 

5. Viešame aukcione registruoti________ dalyviai.  

6. Duomenys apie viešo aukciono laimėtoją 

_______________________________________________________________________________ 

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

7. Viešo aukciono laimėtojas įmokėjo pradinį įnašą 

_______________________________________________________________________________  
(suma žodžiais ir skaitmenimis) 

8. Viešo aukciono laimėtojui privaloma mokėti suma 

_______________________________________________________________________________ 
(suma žodžiais ir skaitmenimis)  

9. Aukcionas 

___________________________________________________________________________ 
(nurodoma ar aukcionas įvyko ar neįvyko, jei neįvyko, nurodomos priežastys)  

 

Viešo aukciono komisija:  

Komisijos pirmininkas 

Komisijos nariai:  
(vardų raidės, pavardės) (parašai) 

Viešo aukciono laimėtojas 

________________________________________________________________ _____________ 
(vardas, pavardė, parašas, jei juridinis asmuo – juridinio asmens pavadinimas, jo atstovo pareigos, vardas, pavardė parašas)  

 

A.V. (tik juridiniams asmenims)  

 

  



 Nekilnojamojo turto pardavimo 

viešo aukciono būdu nuostatų 

6 priedas 

 

 

UAB Joniškio butų ūkio  

AUKCIONO KOMISIJA 

 

 

 

 

VIEŠO NEKILNOJAMOJO TURTO TIESIOGINIO AUKCIONO VEDĖJO REGISTRAS Nr.___  

Aukciono vieta ___________________________  

Aukciono data ____________________________  

 

Parduodamas 

objektas 

Pradinė 

Pardavimo 

kaina 

Aukciono 

laimėtojo 

pasiūlyta 

kaina, Eur 

Aukciono laimėtojas 

Vardas, pavardė 

(pavadinimas) 

Asmens 

(įmonės) 

kodas 

Adresas   

(buveinė) 

      

      

 

 

Aukciono vedėjas ____________ __________________________________________________            
(parašas)                                                       (vardo raidė, pavardė) 


