
SKELBIMAS APIE VYKDOMĄ VIEŠĄ TRANSPORTO PRIEMONIŲ AUKCIONĄ 
 
VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, turto valdytojas, (toliau Šiaulių DRMC), skelbia nereikalingo arba 
netinkamo naudoti turto pardavimą viešame prekių aukcione (toliau aukcionas), kuriame bus parduodami naudoti 
automobiliai. 
Aukciono būdu parduodamo turto sąrašas: 

1. Sunkvežimis MB 1828 ETV 968, 2003m., variklio darbinis  tūris – 6374 cm3, 205kw, pavarų dėžė – 
mechaninė, 279 AJ. Kaina  - 2500  Eur 

2. Mikroautobusas Iveco Daily 50C15V, Nr. DOA 461, 2008-02-28, variklio darbinis tūris-- 2998 cm3, 

dyzelinas, mechaninė, 107 kw ( 16 vietų + vairuotojas) Kaina – 8000 + PVM 

Tretieji asmenys neturi jokių teisių į parduodamą turtą. 
Tiesioginis aukcionas įvyks 2021 m. spalio mėn. 25d. 10.00 val. Šiaulių DRMC patalpose, adresu Dvaro g. 144A, 
Šiauliuose. Nepardavus turto, sekantys aukcionas vyks: lapkričio 8d., lapkričio 22 d., gruodžio 6 d., gruodžio 20 d.tuo 
pačiu adresu ir laiku.  
Už tiesioginio aukciono vykdymą atsakingi asmenys: plėtros ir ūkio skyriaus vadovė Violeta Tylenienė, tel. 8670 
57467,  violeta.tyleniene@mokymocentras.lt ir  direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Audrius Adomaitis, tel. 
8616 47236  el.p. audrius@mokymocentras.lt  
Transporto priemonės registruotos valstybinėje įmonėje “Regitra” 
Transporto priemones galima apžiūrėti ne vėliau kaip likus 3 (trims) dienoms iki aukciono pradžios.  
Aukciono dalyvių registracija pradedama iš karto, pasirodžius skelbimui ir baigiama likus 1 dienai iki aukciono 
pradžios el. paštu violeta.tyleniene@mokymocentras.lt. Registruojantis būtina nurodyti vardą, pavardę, telefono 
numerį, el. paštą.  Atvykstant į aukcioną, aukciono dalyvis, būtinai turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą ir įgaliojimą, jeigu jis veikia įgaliotas kito asmens. 
Aukciono dalyviams mokestis netaikomas. Aukcionas vykdomas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du dalyviai.  
Minimalus kainos didinimo intervalas – ne mažiau kaip 1 % nuo pradinės kainos. 
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma iš karto po aukciono pabaigos, sumokant grynaisiais arba per 3 (tris) darbo 
dienas pavedimu į  nurodytą banko sąskaitą Nr. LT897300010129615577 ( AB Swedbank).  
Teisė į nupirktą turtą įgyjama tik už jį sumokėjus. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis. Aukciono 
rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų. 
Jeigu praėjus nustatytajam laikui aukciono laimėtojas nepateikia VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centrui reikalingo 
banko patvirtinimo, turtas laikomas neparduotu. Nesąžiningas aukciono laimėtojas (tame tarpe ir neapmokėjęs už 
turtą per nustatytą laiką buvusiuose aukcionuose) neturi teisės dalyvauti mokymo centro naujai skelbiamuose 
aukcionuose, be to, jis privalo atlyginti aukciono rengėjui naujo aukciono rengimo išlaidas, taip pat sumokėti kainų 
skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas parduotas už kainą, mažesnę negu ta, kurios nesumokėjo nesąžiningas 
pirkėjas. 
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