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1. Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalas 

 

 

Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalą (toliau – EVAP) galima pasiekti internetiniame puslapyje 

https://www.evarzytynes.lt: 

 

Tituliniame puslapyje matyti pagrindiniai turto tipai/potipiai, kuriuos galima įsigyti iš varžytynių / 

aukcione. Paspaudus turto bloką, atidaromas bendras varžytynių ir aukcionų sąrašas, kuriame rodomos tik 

atitinkamos varžytynės / aukcionai, kurie yra filtruoti pagal pasirinkto bloko paieškos kriterijus. 

Paspaudus reklamjuostę Naudotojų instrukcijos, atidaromas puslapis, kuriame galima rasti EVAP 

naudotojo instrukciją bei kitą pagalbinę medžiagą. 

Paspaudus reklamjuostę Pagalba ir konsultacijos, atidaromas puslapis http://info.registrucentras.lt, 

kuriame galima pasikonsultuoti bendrais valstybės įmonės Registrų centro teikiamų paslaugų klausimais. 

Paspaudus reklamjuostę Apklausa, atidaromas puslapis, kuriame pateikiama apklausa, kurioje 

naudotojas gali pareikšti savo nuomonę apie paslaugą. 

https://www.evarzytynes.lt/
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Paspaudus meniu punktus, atidaromi atitinkami puslapiai, kuriuose pateikiama reikiama informacija 

arba funkcionalumas, susijęs su varžytynėmis / aukcionais. 
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2. Visų varžytynių ir aukcionų sąrašas ir varžytynių arba aukciono paieška 

 

Bendrą varžytynių ir aukcionų sąrašą galima pasiekti internetiniame puslapyje 

https://www.evarzytynes.lt pasirinkus meniu Varžytynės ir aukcionai. 

Bendras varžytynių ir aukcionų sąrašas yra pasiekiamas tiek prisijungusiam, tiek ir neprisijungusiam 

naudotojui. 

Atidarius puslapį, rodomi keturi pagrindiniai paieškos laukai: 

 Turto tipas (galima pasirinkti iš reikšmių aibės: kelių transporto priemonės, kilnojamasis turtas, 

nekilnojamasis turtas), 

 Turto potipis (rodomi turto potipiai. Jeigu paieškos laukas Turto tipas yra užpildytas, rodomi 

tik tam turto tipui priklausantys turto potipiai), 

 Būsena (galima pasirinkti iš reikšmių aibės: vyksta, baigta, įvyko, neįvyko, atšaukta. Kaip 

numatytoji yra pasirinkta būsena Vyksta. Pašalinti būsenos iš paieškos kriterijaus negalima, 

būsena visada turi būti pasirinkta),  

 Varžytynių / aukcionų rūšis (galima pasirinkti iš reikšmių aibės: antstolių varžytynės, bankroto 

administratorių varžytynės, Turto banko aukcionai, savivaldybių aukcionai, Turto banko 

vykdomi kitų institucijų turto aukcionai). 

Paspaudus nuorodą Išplėstinė paieška, parodomi papildomi paieškos laukai: 

 Varžytynių arba aukciono numeris, 

 Savivaldybė (galima pasirinkti iš Lietuvos savivaldybių sąrašo), 

 Miestas (rodomi Lietuvos miestai. Jeigu paieškos laukas Savivaldybė yra užpildytas, rodomi tik 

tai savivaldybei priklausantys miestai), 

 Varžytynių / aukciono tipas (galima pasirinkti iš reikšmių aibės: pirmosios, pakartotinės, 

antrosios, antrosios pakartotinės ir t. t.), 

 Pradinė turto pardavimo kaina nuo, 

 Pradinė turto pardavimo kaina iki, 

 Varžytynių / aukciono pradžia, 

https://www.evarzytynes.lt/
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 Varžytynių / aukciono pabaiga, 

 Paskelbta (galima pasirinkti iš reikšmių aibės, kuri nurodo, kada varžytynės / aukcionas buvo 

paskelbti: šiandien, šią savaitę, šį mėnesį), 

 Pabaigos laikotarpis (galima pasirinkti iš reikšmių aibės, kuri nurodo, kada varžytynės / 

aukcionas baigėsi: šiandien, šią savaitę, šį mėnesį): 

 

Įvedus / pasirinkus reikšmę paieškos lauke (-uose) ir paspaudus mygtuką Ieškoti, sistema atlieka 

paiešką.  

Svarbu: jeigu yra užpildomas paieškos laukas Varžytynių arba aukciono numeris, paieška pagal kitus 

paieškos kriterijus yra negalima. Parodomas pranešimas ir sistema atlieka paiešką tik pagal numerį: 

 

Atlikus paiešką, naudotojui parodomi paieškos rezultatai: 



EVAP. Naudotojo instrukcija    

 

Valstybės įmonė Registrų centras                                                                        ©                                                                                                     7 

 

 

Sąraše parodomi tokie duomenys apie varžytynes / aukcionus: 

 varžytynių / aukciono numeris, 

 būsena, 

 varžytynių / aukciono rūšis, 

 pradžia, 

 pabaiga, 

 pradinė turto pardavimo kaina, 
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 paskutinė siūloma kaina (jeigu lauko reikšmė tuščia, reiškia kaina nebuvo pasiūlyta), 

 parduodamo turto pavadinimas. 

Jeigu varžytynės arba aukcionas turi nuotrauką (-as), pirma nuotrauka rodoma sąraše. Jeigu nuotraukos 

nėra, parodoma turto tipo (potipio) piktograma. 

Jeigu varžytynės / aukcionas yra vykstantys, sąraše rodomas laikas, likęs iki varžytynių / aukciono 

pabaigos, kuris nuskaitomas sąrašo parodymo metu. 

Kai nerandamos varžytynės arba aukcionas, parodomas pranešimas: 

 

Sąrašo įrašai gali būti rikiuojami pagal pasirinktą kriterijų: 

 

Sąrašo viršuje (ir apačioje) rodomi puslapių numeriai. 

Norint pereiti į kitą puslapį, reikia spausti puslapio nuorodą arba mygtuką , . 

Norint išvalyti įvestus paieškos kriterijus, reikia paspausti mygtuką Išvalyti. Po mygtuko paspaudimo 

paieškos kriterijai užpildomi numatytomis reikšmėmis. 

Svarbu: varžytynės ir aukcionai visuose sąrašuose yra matomi nustatytą laiko intervalą (60 dienų) nuo 

momento, kai jų būsena pakeičiama į Baigtos, Įvykusios, Neįvykusios arba Atšauktos. Praėjus laiko intervalui, 

varžytynės / aukcionai tampa nebeprieinami. 
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3. Varžytynių ir aukciono peržiūra  

Pasirinkus varžytynių / aukciono įrašą atrinktų varžytynių ir aukcionų sąraše, parodomi pasirinktų 

varžytynių / aukciono duomenys. Pateikiami tokie duomenys: Pagrindiniai duomenys, Kontaktiniai 

duomenys, Parduodamas turtas (rodomas kiekvieno turto vieneto aprašymas). 
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Jeigu iš varžytynių / aukciono parduodamas NTR registruotas turtas, turto vieneto NTR išrašą peržiūrėti 

gali tik prie sistemos prisijungęs naudotojas (neprisijungusiam naudotojui tokia galimybė neprieinama). 

 

Jeigu varžytynėse / aukcione yra nuotraukų, paspaudus mažesnę nuotrauką nuotraukų sąraše, ji rodoma, 

kaip didesnė nuotrauka nuotraukų sąraše. Padidintą nuotraukos vaizdą galima pamatyti paspaudus didesnę 

nuotrauką nuotraukų sąraše: 

  

 

Jeigu varžytynės / aukcionas buvo sukurti kitų pagrindu (t. y. praeityje varžytynės / aukcionas neįvyko 

arba buvo atšaukti ir jų pagrindu buvo sukurtos pakartotinės / antrosios varžytynės arba pakartotinis aukcionas), 

rodomas varžytynių / aukciono, kurių pagrindu buvo sukurtos varžytynės / aukcionas, numeris.  
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Paspaudus numerį, parodomi tų varžytynių / aukciono duomenys. 

Jeigu naudotojas nėra užsiregistravęs kaip dalyvis ir varžytynės / aukcionas yra vykstantys, yra 

parodomas laikas, likęs iki pabaigos (skaičiavimas rodomas sekundės tikslumu), ir visų būsenų varžytynėms / 

aukcionams rodoma didžiausia pasiūlyta kaina (jeigu lauko reikšmė tuščia, reiškia kaina nebuvo pasiūlyta). 

 

Jeigu naudotojas yra užsiregistravęs kaip dalyvis ir varžytynės / aukcionas yra vykstantys, naudotojo 

galimi veiksmai aprašyti 8 skyriuje Padidinti kainą varžytynėse / aukcione rankiniu būdu.. 

Jeigu varžytynės / aukcionas yra baigti ir yra laimėtojas, rodoma didžiausia pasiūlyta kaina. Varžytynių 

/ aukciono laimėtojui papildomai rodomi apmokėjimo už nupirktą turtą duomenys (kam, kiek ir kur turi būti 

sumokėta): 
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ir antstolių varžytynėse papildomai rodomi apmokėjimo už juridinio fakto, įgijus nekilnojamąjį turtą, 

įregistravimą nekilnojamojo turto registre duomenys (kam, kiek ir kur turi būti sumokėta): 

 

Jeigu antstolio varžytynės yra atšauktos, naudotojams suteikiama galimybė susipažinti su antstolio 

patvarkymu dėl varžytynių atšaukimo. 
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4. Prisijungimas prie sistemos  

 

Prie Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalo prisijungiama internetiniame puslapyje 

https://www.evarzytynes.lt paspaudus nuorodą Prisijungti (veiksmą galima atlikti iš bet kurio puslapio, jeigu 

naudotojas dar nėra prisijungęs). 

 

Atidaromas tinklalapis ipasas.lt. Ipasas.lt lange galimi šie prisijungimo būdai:  

- su sertifikatu;  

- su asmens identifikacine kortele (daugiau informacijos žr. http://www.nsc.vrm.lt/, 

paspausti D.U.K.); 

- per Skaitmeninio sertifikavimo centrą (daugiau informacijos žr. http://www.ssc.lt/, Apie 

sertifikatus); 

- su mobiliuoju parašu (kreiptis į savo mobiliojo ryšio tiekėją); 

- su savo identifikacine kortele, jeigu kortelėje yra speciali schema (reikalingas kortelių 

skaitymo įrenginys); 

- per elektroninę bankininkystę: 

http://www.nsc.vrm.lt/
http://www.nsc.vrm.lt/faq.htm
http://www.ssc.lt/
http://www.ssc.lt/?name=menu&act=show&do=17,108&L=lt
http://www.ssc.lt/?name=menu&act=show&do=17,108&L=lt
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Jeigu besijungiantis naudotojas turi pasirinkti, kokiu vaidmeniu jis turi prisijungti, atidaromas ipasas.lt 

langas, kuriame pateikiamas vaidmens pasirinkimas: 
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Po prisijungimo naudotojas grąžinamas į EVAP. EVAP rodomi prisijungusio naudotojo duomenys: 

 

Prisijungus prie sistemos su elektronine prisijungimo laikmena, elektroninė laikmena visą laiką turi būti 

prijungta prie PC (angl. personal computer). Baigus darbą laikmena turi būti išimta iš PC lizdo, apsaugant 

informacinę sistemą nuo kitų asmenų nesankcionuoto prisijungimo.  

Pasirašymo galimybės : 

1. Galima prisijungti su mobiliuoju parašu ir pasirašyti dokumentus. 

2. Galima prisijungti su asmens tapatybės kortele ir pasirašyti dokumentus, jeigu kortelė turi tokią 

funkciją. 

3. Prisijungus su sertifikatu galima pasirašyti dokumentus su mobiliuoju parašu. 

Pasibaigus Registrų centre įsigyto sertifikato galiojimo laikui, reikia atvykti į Registrų centro padalinį 

sertifikato galiojimo pratęsimui. Pratęsus sertifikato galiojimo laiką, galima iš karto toliau dirbti su EVAP.  

Labai svarbu: dėl saugumo, baigus darbą ar darbo vietą palikus ilgesniam laikui, būtina ištraukti 

sertifikato laikmeną iš kompiuterio lizdo. 
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5. Asmeninių duomenų tvarkymas – Mano duomenys  

 
Skyriuje Mano duomenys gali būti tvarkoma bendra prisijungusio naudotojo kontaktinė ir banko 

sąskaitų informacija, kuri vėliau gali būti naudojama skirtingose varžytynėse/aukcionuose. Jeigu asmuo 

prisijungęs kaip fizinis asmuo, tvarkomi fizinio asmens duomenys, jeigu asmuo prisijungęs kaip juridinio 

asmens vadovas (kuratorius ir pan.), tvarkomi juridinio asmens duomenys. Duomenis gali tvarkyti tik prie 

sistemos prisijungęs naudotojas (žr. 4 skyrių „Prisijungimas prie sistemos“). 

Skyrius pasiekiamas meniu pasirinkus punktą Mano duomenys arba registracijos į varžytynes pirmame 

žingsnyje paspaudus nuorodą Savo kontaktinius duomenis galite tvarkyti skyriuje Mano duomenys. 

Parodomas asmens duomenų tvarkymo langas Mano duomenys: 

 

Sistema automatiškai atvaizduoja Deklaruotą / Buveinės adresą, adreso keisti / pašalinti negalima. 

Naudotojas gali surasti / įvesti tokius duomenis: 



EVAP. Naudotojo instrukcija    

 

Valstybės įmonė Registrų centras                                                                        ©                                                                                                     18 

 adresas korespondencijai (pasirenkamas naudojant specialų komponentą, kuriame reikia surasti 

tikslų adreso atitikmenį ir, suradus jį, pasirinkti):, 

 

Pasirinkus naują reikšmę turi būti paspaustas mygtukas Papildyti: 

 

 telefonas, 

 mobilusis telefonas, 

 faksas, 

 elektroninis paštas, 

 banko sąskaita. 

Naujos reikšmės įvedimui turi būti paspausta nuoroda Įvesti naują... . Įvedus naują reikšmę į lauką, turi 

būti paspaustas mygtukas Papildyti: 
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Duomenys, kuriuos galima redaguoti, redaguojami spaudžiant mygtuką Redaguoti. Įrašas šalinamas 

spaudžiant mygtuką Panaikinti. 

Svarbu: šiame skyriuje tvarkomi duomenys yra bendri naudotojo duomenys. Vėliau iš šių duomenų bus 

galima pasirinkti, kokie konkrečiai kontaktiniai duomenis ir kokia varžytynių / aukciono dalyvio banko sąskaita 

turi būti naudojama konkrečioje registracijoje į konkrečias varžytynes / aukcionus (žr. 6 skyrių „Registracija į 

varžytynes arba aukcioną“). 
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6. Registracija į varžytynes arba aukcioną  

 

Norint dalyvauti varžytynėse / aukcione, reikia užsiregistruoti į jas ir tapti varžytynių / aukciono 

dalyviu. Užsiregistruoti į varžytynes / aukcioną gali tik prie sistemos prisijungęs naudotojas (žr. 4 skyrių 

„Prisijungimas prie sistemos“). 

Tam, kad pradėtumėte registraciją į varžytynes / aukcioną, reikia Varžytynių ir aukciono peržiūros 

lange paspausti mygtuką Registruotis į varžytynes; jeigu registracija į varžytynes / aukcioną jau yra išsaugota, 

bet jos duomenis dar galima redaguoti, tam, kad pakeistumėte registracijos duomenis (arba tęstumėte 

registraciją), reikia Varžytynių ir aukciono peržiūros lange paspausti mygtuką Registruotis į varžytynes: 

 

Jeigu registracija į varžytynes / aukcioną jau yra išsaugota, bet jos duomenis negalima redaguoti, tam, 

kad peržiūrėtumėte registracijos duomenis, reikia Varžytynių ir aukciono peržiūros lange paspausti mygtuką 

Peržiūrėti registraciją.: 
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Svarbu: duomenų redagavimas dalyvio registracijoje leidžiamas varžytynėse, jeigu registracijos būsena 

nėra Patvirtinta, aukcione, jeigu registracijos būsena yra Dalyvio nebaigta. 

Svarbu: registruotis į varžytynes galima, jeigu varžytynių būsena yra Vykstančios. Registruotis į 

aukcioną galima, jeigu aukciono būsena yra Paskelbtas nuo nustatyto aukciono registracijos laiko pradžios iki 

pabaigos. 

Svarbu: vienas asmuo į konkrečias varžytynes gali registruotis tik vieną kartą kaip dalyvis arba kaip 

atstovas. 

Parodoma registracija į varžytynes / aukcioną. 

6.1. Registracija į varžytynes / aukcioną – 1 žingsnis –Informacija apie dalyvius 

 

Pirmame registracijos žingsnyje turi būti užpildyti asmens – dalyvio duomenys, banko sąskaita ir 

atstovaujami asmenys, jeigu tokie yra. 
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Jeigu, tvarkant dalyvio informaciją, pasirinkimų laukeliuose nėra pasirinkimo variantų arba norima 

naudoti kitus duomenis, duomenys turi būti įvesti skyriuje Mano duomenys (žr. 5 skyrių „Asmeninių duomenų 

tvarkymas – Mano duomenys“). 

 

 

6.1.1. Asmeninės dalyvio informacijos ir banko sąskaitos duomenų pildymas 

 

Asmeninės informacijos bloke pateikiama informacija apie asmenį – varžytynių dalyvį: 

 

Sistema automatiškai parodo fizinio asmens duomenis, jeigu asmuo prisijungęs kaip fizinis asmuo, arba 

juridinio asmens duomenis, jeigu asmuo prisijungęs kaip juridinio asmens vadovas (kuratorius ir pan.). 
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Sistema automatiškai atvaizduoja Deklaruotą / Buveinės adresą, adreso keisti / pašalinti negalima. 

Naudotojas turi pasirinkti, kokie kontaktiniai duomenys, turi būti naudojami šiose varžytynėse / 

aukcione: 

 adresas korespondencijai (privalo būti pasirinktas (galima nurodyti adresą korespondencijai, 

kuris yra toks pat, kaip Deklaruotas / Buveinės adresas), 

 telefonas (arba telefonas arba mobilusis telefonas privalo būti pasirinktas), 

 mobilusis telefonas (arba telefonas arba mobilusis telefonas privalo būti pasirinktas), 

 faksas, 

 elektroninis paštas (privalo būti pasirinktas). 

Naudotojas turi pasirinkti banko sąskaitą, į kurią turės būti grąžintas dalyvio mokestis, jeigu dalyvis 

nelaimės. 

Jeigu pasirinkimų laukeliuose yra tik viena reikšmė, sistema pasirenka ją automatiškai, jeigu yra kelios 

reikšmės – naudotojui siūloma pasirinki reikšmę. 

Jeigu pasirinkimų laukeliuose nėra pasirinkimo variantų, arba norima naudoti kitus duomenis, 

duomenys turi būti įvesti skyriuje Mano duomenys (žr. 5 skyrių „Asmeninių duomenų tvarkymas – Mano 

duomenys“). 

6.1.2. Atstovaujamų asmenų duomenų pildymas 

 

Jeigu varžytynių / aukciono dalyvis, dalyvaudamas varžytynėse / aukcione, atstovauja kitą (-us) asmenį 

(-is), turi būti nurodyti atstovaujami asmenys. Jeigu yra nurodomas atstovaujamas (-i) asmuo (-enys), tai reiškia, 

kad laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkai bus jie. 

 

Svarbu: jeigu atstovaujamų asmenų yra grupė, ir pats dalyvis bus įgyjamo turto savininkas, jis turi būti 

įtrauktas kaip atstovaujamas asmuo. Jeigu dalyvis nebus įtrauktas kaip atstovaujamas asmuo atstovaujamų 

asmenų grupėje, tai reikš, kad jis tik atlieka dalyvio funkciją, bet turto nepirks. Jeigu atstovaujami asmenys 

nenurodomi, tai reiškia, kad dalyvis atstovauja pats save, ir laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkas bus jis. 

Norint varžytynėse / aukcione įvesti atstovaujamą asmenį, turi būti atlikta atstovaujamo asmens 

paieška. Tam turi būti spaudžiamas mygtukas Įvesti naują atstovaujamą asmenį. Parodomas Asmens 

paieškos langas, kuriame galima pasirinkti, kokio asmens norima ieškoti: 

 LR fizinis / juridinis asmuo, 



EVAP. Naudotojo instrukcija    

 

Valstybės įmonė Registrų centras                                                                        ©                                                                                                     24 

 užsienio fizinis asmuo, 

 užsienio juridinis asmuo: 

 

Atliekant LR fizinio / juridinio asmens paiešką, turi būti užpildytas fizinio / juridinio asmens kodas. 

Atliekant užsienio fizinio asmens paiešką, turi būti užpildyti: 

 vardas, 

 pavardė, 

 gimimo data. 

Gali būti užpildyti papildomai: 

 asmens kodas, 

 valstybė: 

 

Atliekant užsienio juridinio asmens paiešką, turi būti užpildytas: 

 pavadinimas. 

Gali būti užpildyti papildomai: 

 juridinio asmens kodas, 

 valstybė: 
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Paspaudus mygtuką Ieškoti, sistema ieško asmens. Jeigu asmuo (-ys) rasti, galima pasirinkti asmenį iš 

surastų asmenų. 

  

Po pasirinkimo paieškos forma uždaroma, o asmuo rodomas atstovaujamų asmenų sąraše. 

Jeigu Lietuvos asmuo nėra surastas, paieška turi būti atlikta dar kartą, patikslinus asmens kodą. 

Jeigu užsienio asmuo nėra surastas, sistema leidžia įvesti užsienio asmens duomenis ir pasirinkti tokį 

asmenį (kitą kartą tokį įvestą asmenį bus galima surasti). Užsienio asmuo įvedamas paspaudus mygtuką Įvesti 

naują asmenį. 

 

Įvedimui naudojamas tas pats paieškos langas, tik visi laukai, kurie dalyvavo paieškoje, neredaguojami. 

Galima užpildyti tik neužpildytus laukus, o įvestų laukų reikšmių pakeisti negalima. Taip pat užsienio asmens 

sukūrimui lauką Valstybė užpildyti būtina. Po duomenų įvedimo spaudžiamas mygtukas Įvesti: 
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Sukūrus asmenį, rodomas sukurto asmens įrašas ir galima pasirinkti asmenį: 

 

Po pasirinkimo paieškos forma uždaroma, o asmuo rodomas atstovaujamų asmenų sąraše: 

 

Atstovaujamus asmenis, atstovaujamų asmenų sąraše galima pašalinti naudojant šalinimo mygtuką. 

Atstovaujamiems asmenims gali būti įtraukiamas atstovavimo pagrindas. Jis reikalingas, kai vėliau, 

varžytynių / aukciono organizatorius nustatinės, ar atstovavimas varžytynėse / aukcione buvo teisėtas. 

Užpildžius visus duomenis ir norint tęsti registraciją, turi būti spaudžiamas mygtukas Tęsti. 

Po mygtuko paspaudimo registracija į varžytynes / aukcioną yra išsaugoma sistemoje (registracijos į 

varžytynes būsena: Nepatvirtinta, registracijos į aukcioną būsena: Dalyvio nebaigta) ir atidaromas antras 

registracijos žingsnis. 

Svarbu: po registracijos sukūrimo, galima išeiti iš registracijos, grįžti į ją vėliau ir baigti pildyti 

registracijos duomenis (kol registracija yra galima). 

 

6.2. Registracija į varžytynes / aukcioną – 2 žingsnis – Tvarka 
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Antrame registracijos žingsnyje pateikiamas dokumentas „Susipažinimas su varžytynių / aukciono 

vykdymo tvarka“. Privaloma perskaityti dokumento turinį. 

Perskaičius dokumento turinį, turi būti pažymimas žymimasis langelis Tvarką perskaičiau ir su ja 

sutinku ir spaudžiamas mygtukas Patvirtinti: 

 

Svarbu: jeigu dokumentas „Susipažinimas su varžytynių / aukciono vykdymo tvarka“ nėra 

patvirtinamas, registracijos proceso užbaigti negalima. 

Svarbu: tam, kad sistema galėtų atvaizduoti dokumentą, naudotojo naudojamoje naršyklėje turi būti 

įdiegtas PDF įskiepis. 

Po dokumento „Susipažinimas su varžytynių / aukciono vykdymo tvarka“ patvirtinimo automatiškai 

pereinama į trečią registracijos žingsnį. Registracijos į varžytynes redagavime arba peržiūroje šiame žingsnyje 
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galima pereiti į trečią registracijos žingsnį, naudojant mygtuką Tęsti, arba grįžti į prieš tai buvusį žingsnį, 

naudojant mygtuką Grįžti. 

 

6.3. Registracija į varžytynes – 3 žingsnis – Mokėjimas 

 

Varžytynių trečiame registracijos žingsnyje pateikiama Dalyvio mokesčio suma, kurią reikia sumokėti, 

kad registracija į varžytynes būtų patvirtinta, ir bankų, per kuriuos gali būti atliktas apmokėjimas, pasirinkimas: 

 

Pasirinkus norimą banką ir paspaudus mygtuką Tęsti, naudotojas nukreipiamas į banko puslapį, 

kuriame jis gali atlikti mokėjimą. 

Dalyvio registracija yra patvirtinama, kai iš banko gaunamas atsakymas apie sėkmingą apmokėjimą. 

Svarbu: naudotojas tampa varžytynių dalyviu ir gali dalyvauti varžytynėse tik po to, kai jo registracija į 

varžytynes yra patvirtinta. 

 

6.4. Registracija į aukcioną – 3 žingsnis – Dokumentai 

 

Aukciono trečiame registracijos žingsnyje pateikiama garantinio įnašo suma ir registracijos mokesčio 

suma, kurias reikia sumokėti, kad registracija į varžytynes būtų patvirtinta, ir banko sąskaita, į kurią turi būti 

atliktas mokėjimas. 
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Mokėjimas turi būti vykdomas ne sistemos priemonėmis. Atlikus mokėjimą, turi būti išsaugotas 

mokėjimą patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai). Po to mokėjimą patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai) privalo 

būti pridėtas (-i) skyriuje: Apmokėjimo dokumentai. 

Skyriuje Dokumentai turi būti pridėti dokumentai, kuriuos privaloma pateikti aukciono organizatoriui, 

kad jis galėtų patikrinti, ar dalyvis turi teisę dalyvauti aukcione. 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, išvardijami dokumente „Susipažinimas su varžytynių / aukciono 

vykdymo tvarka“ (žr. 6.2 skyrių „Registracija į varžytynes / aukcioną – 2 žingsnis – Tvarka“). 

Pridėjus visus reikiamus dokumentus ir paspaudus mygtuką Patvirtinti, naudotojas patvirtina, kad visi 

duomenys įvesti teisingai, ir yra nukreipiamas į aukciono detalios informacijos langą. Sistema perduoda visus 

duomenis aukciono organizatoriui. Nuo šio momento registracijos dokumentų redaguoti yra neleidžiama. 

Dalyvio registracija yra patvirtinama, kai aukciono organizatorius patvirtina registraciją. 

Svarbu: aukciono organizatorius tikrina registracijų į aukcioną duomenis po registracijai skirto laiko 

pabaigos. Aukciono organizatorius gali atmesti registraciją į aukcioną. 

Svarbu: naudotojas tampa aukciono dalyviu ir gali dalyvauti aukcione tik po to, kai jo registracija į 

aukcioną yra patvirtinta. 

Svarbu: jeigu registracija į varžytynes / aukcioną nebus patvirtinta ir varžytynės / aukcionas baigsis, 

tokios registracijos duomenų peržiūrėti negalima. 
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7. Mano varžytynių ir aukcionų sąrašas ir varžytynių arba aukciono paieška 

 

Mano varžytynių ir aukcionų sąrašas yra pasiekiamas tik prisijungusiam naudotojui. Sąraše matomos 

varžytynės / aukcionai, kuriuose naudotojas turi registraciją į varžytynes / aukcioną (tai gali būti  pradėta ir 

išsaugota registracija, gali būti patvirtinta arba atmesta registracija). Sąrašo pagrindinė paskirtis yra greitai 

surasti savo varžytynes / aukcioną. 

Atidarius puslapį paieškos laukai nėra rodomi. 

Paspaudus nuorodą Paieška, rodomi šie paieškos laukai: 

 Varžytynių arba aukciono numeris, 

 Būsena (galima pasirinkti iš reikšmių aibės: vyksta, baigta, įvyko, neįvyko, atšaukta), 

 Varžytynių / aukciono tipas (galima pasirinkti iš reikšmių aibės: pirmosios, pakartotinės, 

antrosios, antrosios pakartotinės ir t. t.), 

 Varžytynių / aukciono pradžia, 

 Varžytynių / aukciono pabaiga: 

 

Įvedus / pasirinkus reikšmę paieškos lauke (-uose) ir paspaudus mygtuką Ieškoti, sistema atlieka 

paiešką.  

Svarbu: jeigu yra užpildomas paieškos laukas Varžytynių arba aukciono numeris, paieška pagal kitus 

paieškos kriterijus yra negalima. Parodomas pranešimas ir sistema atlieka paiešką tik pagal numerį: 

 

Atlikus paiešką, naudotojui parodomi paieškos rezultatai: 
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Sąraše parodomi tokie duomenys apie varžytynes / aukcionus: 

 varžytynių / aukciono numeris, 

 būsena, 

 varžytynių / aukciono rūšis, 

 pradžia, 

 pabaiga, 

 pradinė turto pardavimo kaina, 

 paskutinė siūloma kaina (jeigu lauko reikšmė tuščia, reiškia kaina nebuvo pasiūlyta), 
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 parduodamo turto pavadinimas. 

Jeigu varžytynės arba aukcionas turi nuotrauką (-as), pirma nuotrauka rodoma sąraše. Jeigu nuotraukos 

nėra, parodoma turto tipo (potipio) piktograma. 

Jeigu varžytynės / aukcionas yra vykstantys, sąraše rodomas laikas, likęs iki varžytynių / aukciono 

pabaigos, kuris nuskaitomas sąrašo parodymo metu. 

Papildomai šiame sąraše rodoma Registracijos būsena ir ar varžytynių dalyvis laimi / nelaimi 

varžytynėse / aukcione. 

Kai nerandamos varžytynės arba aukcionas, parodomas pranešimas: 

 

Sąrašo įrašai gali būti rikiuojami pagal pasirenkamą kriterijų: 

 

Sąrašo viršuje (ir apačioje) rodomi puslapių numeriai.  

Norint pereiti į kitą puslapį, reikia spausti puslapio nuorodą arba mygtuką , . 

Norint išvalyti įvestus paieškos kriterijus, reikia paspausti mygtuką Išvalyti. Po mygtuko paspaudimo 

paieškos kriterijai užpildomi numatytomis reikšmėmis. 

Svarbu: varžytynės ir aukcionai visuose sąrašuose yra matomi nustatytą laiko intervalą (60 dienų) nuo 

momento, kai jų būsena pakeičiama į Baigtos, Įvykusios, Neįvykusios arba Atšauktos. Praėjus laiko intervalui, 

varžytynės / aukcionai tampa nebeprieinami. 
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8. Padidinti kainą varžytynėse / aukcione rankiniu būdu 

 

Padidinti kainą varžytynėse / aukcione gali tik prisijungęs naudotojas, kuris yra varžytynių / aukciono 

dalyvis, t. y. kurio registracijos į varžytynes / aukcioną būsena yra Patvirtinta. Padidinti kainą galima tik 

varžytynėse / aukcione, kurios šiuo metu vyksta. 

Varžytynių ir aukciono peržiūros lange naudotojui parodomas likęs laikas iki varžytynių pabaigos, 

šiuo metu didžiausia pasiūlyta kaina varžytynėse / aukcione, požymis, ar dalyvis laimi / nelaimi, minimalus 

kainos didinimo intervalas, leidžiamas šioje varžytynių / aukciono rūšyje ir nurodytas eurais, laukas, skirtas 

kainos pakėlimui – mano siūloma kaina: 
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Norint pasiūlyti kainą varžytynėse / aukcione, lauke mano siūloma kaina reikia įvesti visą kainą, už 

kurią gali būti nuperkamas turtas, ir paspausti mygtuką Siūlyti. 

Svarbu: jeigu varžytynėse / aukcione dar nėra nei vieno kainos siūlymo, minimalus kainos siūlymas gali 

būti lygus pradinei turto pardavimo kainai. Jeigu varžytynėse / aukcione jau yra kainos siūlymas (-ai), 

minimalus kainos siūlymas gali būti lygus arba didesnis, negu šiuo metu didžiausia pasiūlyta kaina plius 

minimalus kainos didinimo intervalas. Prie lauko matomas sufleruojančio pranešimo tekstas, kuris pataria, 

kokią siūlomą kainą galima įvesti: 

 

Kaina nurodoma eurais be centų. 

Įvedus mano siūloma kaina ir paspaudus mygtuką Siūlyti, patikrinama, ar siūloma kaina du kartus 

viršija šiuo metu didžiausią pasiūlytą kainą. Jeigu viršija, parodomas papildomas įspėjamasis pranešimas: 

 

Visada po mygtuko Siūlyti paspaudimo, naudotojas papildomai perklausiamas, ar jis tikrai nori siūlyti 

tokią kainą, ar ne: 
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Pasirinkus Nesiūlyti, kainos pasiūlymas nėra siunčiamas į duomenų bazę. Tokiu atveju, naudotojas turi 

galimybę pakeisti kainos siūlymą. Pasirinkus Ar tikrai siūlyti, naudotojo kainos siūlymas yra išsaugomas. 

Parodomas sėkmės pranešimas ir atnaujinamos reikšmės puslapyje: 

 

Jeigu dalyvio pasiūlyta kaina yra netinkama (per maža), įvedus tokį siūlymą lauke Mano siūloma 

kaina, mygtukas Siūlyti nėra aktyvuojamas, o laukas pažymimas raudonai (prie lauko matomas sufleruojančio 

pranešimo tekstas, kuris pataria, kokią siūlomą kainą galima įvesti):: 
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Svarbu: dalyvio pasiūlyta kaina laikoma priimta, kai iki varžytynių pabaigos ji užfiksuojama sistemos 

duomenų bazėje. 

Svarbu: gali atsitikti taip, kad naudotojo naršyklėje matoma didžiausia pasiūlyta kaina nespėjo 

atsinaujinti ir duomenų bazės pusėje jau yra užfiksuotas didesnis kainos pasiūlymas. Tokiu atveju, gali būti, kad 

dalyvio siūloma kaina bus išsaugota. Bet, duomenų bazėje apdorojus kainos kėlimą ir paaiškėjus, kad jis jau 

neatitinka minimalaus kainos didinimo intervalo taisyklės, naudotojui bus parodyta, kad jis nelaimi, ir klaidos 

pranešimas., pvz.: Jūsų kainos pasiūlymas neatitinka reikalavimų arba kitas dalyvis anksčiau pasiūlė tą pačią 

arba didesnę kainą. Toks kainos siūlymas duomenų bazėje bus pažymėtas kaip neatitinkantis reikalavimų. 
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9. Įvesti automatinio kainos kėlimo parametrus 

 

Įvesti automatinio kainos kėlimo parametrus varžytynėse / aukcione gali tik prisijungęs naudotojas, 

kuris yra varžytynių / aukciono dalyvis, t. y. kurio registracijos į varžytynes / aukcioną būsena yra Patvirtinta. 

Atlikti veiksmą galima tik varžytynėse / aukcione, kurie šiuo metu vyksta. 

Norint įvesti automatinio kainos kėlimo parametrus, reikia Varžytynių ir aukciono peržiūros lange 

paspausti mygtuką Nustatyti automatinio kainos kėlimo parametrus. Atidaromas automatinio kainos kėlimo 

parametrų įvedimas: 
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Turi būti užpildyti laukai: 

 Pirminė siūloma kaina (Laukas reiškia, kad vykdant automatinį kainos didinimą, jeigu 

varžytynėse / aukcione dar nebus nei vieno kainos siūlymo, pirmas dalyvio kainos didinimas 

bus lygus reikšmei, įvestai lauke Pirminė siūloma kaina. 

Svarbu: laukas rodomas tik tuo atveju, jeigu varžytynėse / aukcione dar nėra nei vieno kainos 

siūlymo. Pirminė siūloma kaina gali būti lygi pradinei turto pardavimo kainai.) 

 Didžiausia siūloma kaina (Laukas reiškia, kad vykdant automatinį kainos didinimą, dalyvio 

siūloma kaina bus didinama iki šiame lauke nurodytos reikšmės. 

Jeigu varžytynėse / aukcione jau yra kainos siūlymas (-ai), minimali lauko reikšmė gali būti 

lygi arba didesnė, negu šiuo metu didžiausia pasiūlyta kaina plius minimalus kainos didinimo 

intervalas. Jeigu varžytynėse / aukcione dar nėra nei vieno kainos siūlymo, minimali lauko 

reikšmė gali būti lygi arba didesnė, negu lauke Pirminė siūloma kaina nurodyta reikšmė plius 

minimalus kainos didinimo intervalas.) 

 Kainos didinimo intervalas (Laukas reiškia, kad vykdant automatinį kainos didinimą, kai 

varžysis du dalyviai automatiniu būdu arba bus padarytas rankinis kainos didinimas, kitas šio 

dalyvio kainos didinimas bus didinamas šiuo intervalu (iki lauke Didžiausia siūloma kaina 

nurodytos ribos pasiekimo). 

Kaina nurodoma eurais be centų. 

Prie laukų matomas sufleruojančių pranešimų tekstas, kuris pataria, kokias minimalias reikšmes galima 

įvesti į laukus, pirminė siūloma kaina, didžiausia siūloma kaina ir kainos didinimo intervalas: 
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Paspaudus mygtuką Įvesti, patikrinama, ar įvesti teisingi duomenys. Jeigu duomenys įvesti teisingai, 

automatinio kainos kėlimo parametrų reikšmės yra išsaugomos varžytynėse / aukcione: 

  

Jeigu duomenyse yra klaidų, parodomas klaidos pranešimas (-ai), pvz.,: 
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10. Keisti automatinio kainos kėlimo parametrus 

 

Pakeisti automatinio kainos kėlimo parametrus varžytynėse / aukcione gali tik prisijungęs naudotojas, 

kuris yra varžytynių / aukciono dalyvis, t. y. kurio registracijos į varžytynes / aukcioną būsena yra Patvirtinta. 

Atlikti veiksmą galima tik varžytynėse / aukcione, kurie šiuo metu vyksta, ir jeigu juose egzistuoja šio dalyvio 

įvesti automatinio kainos kėlimo parametrai, kurie yra galiojantys ir kurių panaikinimo data nėra užpildyta. 

Norint pakeisti automatinio kainos kėlimo parametrus, reikia Varžytynių ir aukciono peržiūros lange 

prie galiojančių automatinio kainos kėlimo parametrų paspausti mygtuką Keisti automatinio kainos kėlimo 

parametrus:  

 

Atidaromas automatinio kainos kėlimo parametrų įvedimas, ir galima įvesti naujus automatinio kainos 

kėlimo parametrus, kurie pakeis jau išsaugotus automatinio kainos kėlimo parametrus (žr. 9 skyrių „Įvesti 

automatinio kainos kėlimo parametrus“). 
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11. Atšaukti automatinio kainos kėlimo parametrus 

 

Atšaukti automatinio kainos kėlimo parametrus varžytynėse / aukcione gali tik prisijungęs naudotojas, 

kuris yra varžytynių / aukciono dalyvis, t. y. kurio registracijos į varžytynes / aukcioną būsena yra Patvirtinta. 

Atlikti veiksmą galima tik varžytynėse / aukcione, kurie šiuo metu vyksta ir jeigu juose egzistuoja šio dalyvio 

įvesti automatinio kainos kėlimo parametrai, kurie yra galiojantys ir kurių panaikinimo data nėra užpildyta. 

Norint atšaukti automatinio kainos kėlimo parametrus, reikia Varžytynių ir aukciono peržiūros lange 

prie galiojančių automatinio kainos kėlimo parametrų paspausti mygtuką Atšaukti automatinio kainos kėlimo 

parametrus: 

 

Dalyvis papildomai perklausiamas, ar jis tikrai nori atlikti veiksmą: 

 

Pasirinkus Neatšaukti, jokių pakeitimų sistema neatlieka. Pasirinkus Atšaukti, naudotojui parodomas 

pranešimas, kad automatinio kainos kėlimo parametrai yra panaikinti ir prie jų parodoma panaikinimo data ir 

laikas: 
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Po veiksmo atlikimo galima įvesti naujus automatinio kainos kėlimo parametrus (žr. 9 skyrių „Įvesti 

automatinio kainos kėlimo parametrus“). 



EVAP. Naudotojo instrukcija    

 

Valstybės įmonė Registrų centras                                                                        ©                                                                                                     44 

12. Automatinis kainos didinimas 

 

Automatinis kainos didinimas vyksta varžytynėse / aukcione, kurie šiuo metu vyksta, ir jeigu juose 

egzistuoja kelių varžytynių / aukciono dalyvių įvesti automatinio kainos kėlimo parametrai, kurie yra 

galiojantys ir kurių panaikinimo data nėra užpildyta, arba jeigu juose egzistuoja vieno varžytynių / aukciono 

dalyvio įvesti automatinio kainos kėlimo parametrai ir kitas varžytynių dalyvis padidino kainą rankiniu būdu. 

Sistema automatiškai skaičiuoja ir išsaugo kiekvieno dalyvio, kuris išsaugojo automatinio kainos 

kėlimo parametrus, didžiausią pasiūlytą kainą duomenų bazėje. Kai vieno iš dalyvių pasiūlymas pasiekia jo 

automatinio kainos kėlimo parametruose nurodytą didžiausią siūlomą kainą, dalyvio išsaugoti automatinio 

kainos kėlimo parametrai yra automatiškai panaikinami, ir prie jų parodoma panaikinimo data ir laikas: 

  

Svarbu: dalyvio pasiūlyta kaina laikoma priimta, kai iki varžytynių pabaigos ji užfiksuojama sistemos  

duomenų bazėje. 
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13. Peržiūrėti savo pasiūlytų kainų istoriją 

 

Peržiūrėti savo pasiūlytų kainų istoriją gali tik prisijungęs naudotojas, kuris yra varžytynių / aukciono 

dalyvis, t. y. kurio registracijos į varžytynes / aukcioną būsena yra Patvirtinta. 

Norint paržiūrėti savo pasiūlytų kainų istoriją, reikia Varžytynių ir aukciono peržiūros lange 

paspausti mygtuką Mano pasiūlytų kainų istorija. Atidaromas langas Mano pasiūlytų kainų istorija, 

kuriame matomi visi kainos kėlimai: 

 

 

 

Rodoma: 

 kėlimo data ir laikas (nusako laiką, kai kainos didinimas yra apdorotas ir užfiksuotas duomenų 

bazėje), 

 pasiūlymo (rankinio kainos didinimo / automatinio kainos  kėlimo parametrų) išsaugojimo 

duomenų bazėje data ir laikas, 
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 pasiūlyta kaina, 

 automatinis (taip / ne) (nusako, ar kainos didinimas buvo padarytas rankiniu ar automatiniu 

būdu), 

 kaina atitinka reikalavimus (taip / ne) (nusako, ar kainos didinimas, kai jis buvo užfiksuotas 

duomenų bazėje, atitiko visus keliamus reikalavimus arba, ar jame nebuvo klaidų), 

 reikalavimų neatitikimo priežastis (jeigu pakėlimas buvo klaidingas (neatitiko reikalavimų), 

parodoma priežastis, kodėl kainos didinimas buvo pripažintas neatitinkančiu reikalavimų). 

Svarbu: galima peržiūrėti tik savo pasiūlytų kainų istoriją. Kitų varžytynių / aukcionų dalyvių kainų 

siūlymai nėra rodomi. 
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14. Varžytynių / aukciono pabaiga 

 

Varžytynės / aukcionas baigiami automatiškai nustatytą dieną nustatytu laiku. Varžytynių / aukciono 

būsena keičiama į Baigtos (-as). 

Jeigu iki nustatyto varžytynių pabaigos laiko yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, varžytynės 

pratęsiamos papildomas penkias minutes nulį sekundžių ir per šį pratęstą papildomą laiką varžytynių dalyviai 

gali siūlyti kainą už parduodamą turtą, pvz., jeigu nustatytas varžytynių pabaigos laikas yra 10 val. 15 min. 

59,999 sek. ir yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, varžytynės pratęsiamos penkių minučių nulio 

sekundžių terminui įskaitytinai, ir ne vėliau kaip iki 10 val. 20 min. 59,999 sek. interneto svetainę 

www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos serveryje užregistruotas naujas kainos pasiūlymas 

yra laikomas pateiktu laiku. Po kiekvieno per pratęstą papildomą penkių minučių nulio sekundžių laiką gauto 

kainos pasiūlymo varžytynės pakartotinai pratęsiamos penkias minutes nulį sekundžių; šis laikas pradedamas 

skaičiuoti nuo naujo kainos pasiūlymo gavimo momento, pvz., jeigu pratęstų varžytynių metu kainos 

pasiūlymas buvo gautas 10 val. 18 min. 36 sek., tai iki 10 val. 23 min. 36,999 sek. interneto svetainę 

www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos serveryje užregistruotas naujas kainos pasiūlymas 

yra laikomas pateiktu laiku ir varžytynės pakartotinai pratęsiamos penkių minučių nulio sekundžių terminui. 

Pratęstos varžytynės baigiamos, jeigu per penkias minutes nulį sekundžių po paskutinio pratęstų varžytynių 

metu gauto kainos pasiūlymo negaunamas kitas kainos pasiūlymas. 

Laimėtoju pripažįstamas tas dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Varžytynes / aukcioną laimėjusio 

dalyvio pasiūlyta kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina. 

Varžytynėms / aukcionui pasibaigus, varžytynių / aukciono organizatoriui ne vėliau kaip kitą darbo 

dieną sistema išsiunčia elektroninį pranešimą, kuriame nurodomi varžytynes / aukcioną laimėjusio dalyvio 

duomenys, ir į antstolio / bankroto administratoriaus depozitinę sąskaitą perveda varžytynes laimėjusio dalyvio 

sumokėtą dalyvio mokestį. Sistema varžytynes / aukcioną laimėjusiam dalyviui išsiunčia elektroninį pranešimą 

apie laimėtas varžytynes / aukcioną. 

Varžytynių / aukciono nelaimėjusiems dalyviams sistema išsiunčia elektroninį pranešimą apie 

nelaimėtas varžytynes / aukcioną, o jų sumokėtą dalyvio mokestį už varžytynes, atskaičius mokesčius už banko 

paslaugas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną grąžina į nurodytą banko sąskaitą. 

Varžytynes / aukcioną laimėjęs dalyvis privalo į varžytynių / aukciono organizatoriaus depozitinę 

sąskaitą sumokėti pinigų sumą, kuri lygi kainos, už kurią buvo parduotas turtas, ir varžytynių / aukciono dalyvio 

mokesčio skirtumui. Sumokėjimo terminas nustatomas kiekvienai varžytynių / aukciono rūšiai skirtuose 

atitinkamuose teisės aktuose. Jeigu dalyviui varžytynėse / aukcione atstovavo įgaliotas asmuo, dalyvis ar 

įgaliotas asmuo pateikia varžytynių / aukciono organizatoriui įgaliojimo originalą. Aukcioną laimėjęs dalyvis 

pateikia aukciono organizatoriui visų dokumentų, kurie buvo pateikiami registracijos metu, originalus. 

Varžytynes / aukcioną laimėjusiam dalyviui pateikus visus reikiamus dokumentus ir sumokėjus 

reikiamą pinigų sumą ir varžytynių / aukciono organizatoriui nustačius, kad dalyvavimas varžytynėse / aukcione 

buvo teisėtas ir turtas gali būti parduotas nurodytam pirkėjui (-ams), varžytynių / aukciono organizatorius 
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paruošia ir pasirašo su turto pirkėju (-ais) varžytynių / aukciono rūšį atitinkantį turto pardavimo dokumentą. Po 

dokumento pasirašymo varžytynių / aukciono organizatorius gali nurodyti, kad varžytynių / aukciono procesas 

yra visiškai baigtas, ir varžytynių / aukciono būsena keičiama į Įvykusios (-ęs).  

Jeigu varžytynėse / aukcione nedalyvavo nei vienas dalyvis, t. y. nebuvo nei vieno užregistruoto 

dalyvio, arba nei vienas užregistruotas dalyvis nepateikė kainos siūlymų, po varžytynių / aukciono pabaigos 

varžytynių / aukciono būsena keičiama į Neįvykusios (-ęs) automatiškai. Programa pasirenka atitinkamą 

pagrindą ir informuoja apie tai varžytynių / aukciono organizatorių ir dalyvius, jeigu varžytynėse / aukcione 

buvo užregistruotų varžytynių / aukciono dalyvių. 

Jeigu pasibaigus varžytynėms / aukcionui, juose buvo kainos siūlymų, paskelbti varžytynes / aukcioną 

neįvykusiais gali tik organizatorius. Jeigu organizatorius paskelbia varžytynes / aukcioną neįvykusiais, 

varžytynių / aukciono būsena keičiama į Neįvykusios (-ęs). Varžytynių / aukciono organizatoriui varžytynes / 

aukcioną paskelbus neįvykusiais, sistema išsiunčia pranešimus laimėtojui bei nelaimėjusiems dalyviams. 

Varžytynių / aukciono vykdymo metu arba pasibaigus varžytynėms / aukcionui, varžytynių / aukciono 

organizatorius gali jas atšaukti. Jeigu organizatorius atšaukia varžytynes / aukcioną, varžytynių / aukciono 

būsena keičiama į Atšauktos (-as). Varžytynių / aukciono organizatoriui atšaukus varžytynes / aukcioną, 

sistema išsiunčia pranešimus laimėtojui bei nelaimėjusiems dalyviams (jeigu varžytynės / aukcionas jau baigti) 

arba visiems dalyviams (jeigu varžytynės / aukcionas dar nebaigti). 
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15. Laimėtų varžytynių ir aukcionų sąrašas ir varžytynių arba aukciono paieška 

 

Laimėtų varžytynių ir aukcionų sąrašas yra pasiekiamas tik prisijungusiam naudotojui. Sąraše 

matomos varžytynės / aukcionai, kuriuose dalyvis laimėjo, t. y. jo pasiūlyta kaina varžytynių / aukciono 

pabaigos metu buvo pripažinta didžiausia pasiūlyta kaina. Sąrašo pagrindinė paskirtis yra greitai surasti 

varžytynes / aukcioną, kuriame dalyvis yra laimėtojas. 

Atidarius puslapį, paieškos laukai nėra rodomi. 

Paspaudus nuorodą Paieška, parodomi paieškos laukai: 

 Varžytynių arba aukciono numeris, 

 Varžytynių / aukciono tipas (galima pasirinkti iš reikšmių aibės: pirmosios, pakartotinės, 

antrosios, antrosios pakartotinės ir t. t.), 

 Varžytynių / aukciono pradžia, 

 Varžytynių / aukciono pabaiga: 

 

Įvedus / pasirinkus reikšmę paieškos lauke (-uose) ir paspaudus mygtuką Ieškoti, sistema atlieka 

paiešką (šiame sąraše ieškomos tik varžytynės / aukcionai, kur dalyvis yra laimėtojas).  

Svarbu: jeigu yra užpildomas paieškos laukas Varžytynių arba aukciono numeris, paieška pagal kitus 

paieškos kriterijus yra negalima. Parodomas pranešimas ir sistema atlieka paiešką tik pagal numerį: 

 

Atlikus paiešką, naudotojui parodomi paieškos rezultatai: 
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Sąraše parodomi tokie duomenys apie varžytynes / aukcionus: 

 varžytynių / aukciono numeris, 

 būsena, 

 varžytynių / aukciono rūšis, 

 pradžia, 

 pabaiga, 

 paskutinė siūloma kaina, 

 parduodamo turto pavadinimas. 

Jeigu varžytynės arba aukcionas turi nuotrauką (-as), pirma nuotrauka rodoma sąraše. Jeigu nuotraukos 

nėra, parodoma turto tipo (potipio) piktograma. 

Varžytynėms / aukcionams papildomai rodomas Apmokėti iki terminas – terminas, iki kada turi būti 

įvykdytas visas mokėjimas už perkamą turtą. 

Kai nerandamos varžytynės arba aukcionas, parodomas pranešimas: 

 

Sąrašo įrašai gali būti rikiuojami pagal pasirinktą kriterijų: 
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Sąrašo viršuje (ir apačioje) rodomi puslapių numeriai.  

Norint pereiti į kitą puslapį, reikia spausti puslapio nuorodą arba mygtuką , . 

Norint išvalyti įvestus paieškos kriterijus, reikia paspausti mygtuką Išvalyti. Po mygtuko paspaudimo 

paieškos kriterijai užpildomi numatytomis reikšmėmis. 

Svarbu: varžytynės ir aukcionai visuose sąrašuose yra matomi nustatytą laiko intervalą (60 dienų) nuo 

momento, kai jų būsena pakeičiama į Baigtos, Įvykusios, Neįvykusios arba Atšauktos. Praėjus laiko intervalui, 

varžytynės / aukcionai tampa nebeprieinami. 


