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NUMIZMATINIŲ VERTYBIŲ PARDAVIMO LIETUVOS BANKO 

ORGANIZUOJAMUOSE ELEKTRONINIUOSE AUKCIONUOSE TAISYKLĖS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Numizmatinių vertybių pardavimo Lietuvos banko organizuojamuose elektroniniuose 

aukcionuose taisyklėse reglamentuojama Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo 

Lietuvos banko organizuojamuose elektroniniuose aukcionuose (toliau – e. aukcionas) 

organizavimo ir vykdymo tvarka. 

2. Priėmus sprendimą parduoti numizmatines vertybes e. aukcione, informacija apie 

parduodamas numizmatines vertybes, įskaitant jų apibūdinimą ir kiekį, numizmatinės vertybės 

iliustraciją, numatomą e. aukciono pradžios datą ir interneto adresą, kuriuo vyks e. aukcionas, ne 

vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki e. aukciono pradžios dienos išplatinama bent vienoje 

visuomenės informavimo priemonėje, Lietuvos banko interneto tinklalapyje 

http://www.lb.lt/lt/isigykite-progine-ar-kolekcine-moneta ir kitais būdais. 

3. Šios taisyklės skelbiamos Lietuvos banko e. aukciono interneto adresu. 

4. E. aukcionas tęsiasi ne trumpiau kaip 2 darbo dienas nuo jo paskelbimo momento.  

5. Viename e. aukcione parduodamų numizmatinių vertybių kiekį lemia turimas 

numizmatinių vertybių kiekis (viena ar daugiau), įvertintos galimybės, atsižvelgiant į e. aukciono 

kainodarą ir tikėtiną numizmatinių vertybių populiarumą, parduoti šias numizmatines vertybes po 

vieną arba po kelias. Viename e. aukcione parduodamos kelios numizmatinės vertybės laikomos 

vienu e. aukciono objektu ir vykstant e. aukcionui į dalis nebeskaidomos. 

6. Pradinė e. aukcione parduodamų numizmatinių vertybių kaina yra lygi kainai, nustatytai 

Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymu. Jei viename e. aukcione parduodamos kelios 

numizmatinės vertybės kaip vienas e. aukciono objektas, šio e. aukciono objekto pradinę kainą 

sudaro jame parduodamų atskirų numizmatinių vertybių kainų suma. Jeigu numizmatinė vertybė 

nebuvo parduota e. aukcione, ji gali būti parduodama pakartotiniame e. aukcione. Pakartotiniame 

aukcione pradinė pardavimo kaina gali būti sumažinta 10 procentų ankstesniame aukcione 

nustatytos pradinės pardavimo kainos. Gauta sumažintos pradinės kainos reikšmė apvalinama iki 

euro pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles. Pakartotinių pardavimų skaičius neribojimas. 

 

II SKYRIUS 

E. AUKCIONO VYKDYMO LAIKAS 

 

7.  E. aukcionai skelbiami darbo dienomis nuo devintos valandos nulis minučių iki 

keturioliktos valandos nulis minučių. E. aukcionų pradžia yra jų paskelbimo interneto svetainėje 

www.lbskrynele.lt momentas. 

8.  E. aukcionas baigiamas jo pabaigos dienos tą pačią valandą ir minutę, kurią buvo 

paskelbtas (pavyzdžiui, jeigu nuspręsta, kad e. aukcionas truks 2 darbo dienas, e. aukcioną 

paskelbtus gruodžio 1 dieną 11 val. 15 min. 35 sek., jis bus baigtas gruodžio 3 dieną 11 val. 15 min. 

įskaitytinai, ir visi kainų pasiūlymai, interneto svetainės www.lbskrynele.lt informacinės sistemos 

serveryje užregistruoti ne vėliau kaip iki e. aukcionų pabaigos dienos 11 val. 15 min. 59,999 sek., 

bus laikomi pateiktais laiku).  

http://www.lb.lt/lt/isigykite-progine-ar-kolekcine-moneta
http://www.lbskrynele.lt/
http://www.lbskrynele.lt/
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9.  Jeigu iki šių taisyklių 8 punkte nurodyto e. aukciono pabaigos laiko yra gautas bent vienas 

kainos pasiūlymas, e. aukcionas, neatsižvelgiant į e. aukciono pabaigos laiką (14 val. 00 min.), 

pratęsiamas papildomomis penkiomis minutėmis nulį sekundžių ir per šį pratęstą papildomą laiką  

e. aukciono dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą numizmatinę vertybę (pavyzdžiui, jeigu šių 

taisyklių 8 punkte nurodytas e. aukciono pabaigos laikas yra 11 val. 15 min. 59,999 sek. ir yra 

gautas bent vienas kainos pasiūlymas, e. aukcionas pratęsiamas penkių minučių nulio sekundžių 

terminui įskaitytinai ir ne vėliau kaip iki 11 val. 20 min. 59,999 sek. interneto svetainės 

www.lbskrynele.lt informacinės sistemos serveryje užregistruotas naujas kainos pasiūlymas yra 

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

gauto kainos pasiūlymo e. aukcionas pakartotinai pratęsiamas penkiomis minutėmis nulį sekundžių. 

Šis laikas pradedamas skaičiuoti nuo naujo kainos pasiūlymo gavimo momento (pavyzdžiui, jeigu 

pratęsto e. aukciono metu kainos pasiūlymas buvo gautas 11 val. 18 min. 36 sek., tai iki 11 val. 23 

min. 36,999 sek. interneto svetainės www.lbskrynele.lt informacinės sistemos serveryje 

užregistruotas naujas kainos pasiūlymas yra laikomas pateiktu laiku ir e. aukcionas pakartotinai 

pratęsiamas penkių minučių nulio sekundžių laikui). Pratęstas e. aukcionas baigiamas, jeigu per 

penkias minutes nulį sekundžių po paskutinio pratęsto e. aukciono metu gauto kainos pasiūlymo 

negaunamas kitas kainos pasiūlymas.  

 

III SKYRIUS 

E. AUKCIONO DALYVIAI IR JŲ MOKAMI MOKESČIAI  

 

10.  Dalyvauti e. aukcionuose gali asmuo, kuris atitinka visus šiuos kriterijus: 

10.1. identifikavęs savo tapatybę elektroniniu parašu arba prisijungęs prie elektroninės 

bankininkystės sistemos; 

10.2. neįtrauktas į neturinčių teisės dalyvauti aukcione asmenų sąrašą; 

10.3. nurodęs savo kontaktinę informaciją (telefoną, elektroninį paštą), gyvenamąją vietą 

(buveinę), banko sąskaitą, į kurią turėtų būti grąžintas e. aukciono dalyvio mokestis, jeigu               

e. aukciono dalyvis aukciono nelaimės; 

10.4. per išorines elektroninės bankininkystės sistemas sumokėjęs e. aukciono dalyvio mokestį 

ir e. aukciono dalyvio registracijos mokestį. 

11. Kiekvienas e. aukciono dalyvis registravimosi į e. aukcioną metu privalo susipažinti ir 

patvirtinti, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis. 

12. E. aukciono dalyvio mokestis yra lygus dešimčiai procentų pradinės parduodamos 

numizmatinės vertybės kainos. 

13. E. aukciono dalyvio mokestis įskaitomas į pardavimo kainą, jei e. aukciono dalyvis laimi   

e. aukcioną, arba grąžinamas e. aukciono dalyviui, jei dalyvis nelaimi e. aukciono ar e. aukcionas 

atšaukiamas. E. aukciono dalyviams jų sumokėtas e. aukciono dalyvio mokestis ne vėliau kaip kitą 

darbo dieną nuo e. aukciono pabaigos grąžinamas į nurodytas banko sąskaitas. 

14. E. aukciono dalyvio registracijos mokestį lygus: 

14.1. 2,69 (du Eur 69 ct) Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), jeigu pradinė 

parduodamos numizmatinės vertybės kaina iki 200,00 (dviejų šimtų Eur 00 ct) Eur imtinai; 

14.2. 4,05 (keturi Eur 05 ct) Eur su PVM, jeigu pradinė parduodamos numizmatinės vertybės 

kaina nuo 201,00 (du šimtai vienas Eur 00 ct) Eur iki 500,00 (penki šimtai Eur 00 ct) Eur imtinai; 

14.3. 9,98 (devyni Eur 98 ct) Eur su PVM, jeigu pradinė parduodamos numizmatinės vertybės 

kaina daugiau kaip 500,00 (penki šimtai Eur 00 ct) Eur. 

15. E. aukciono dalyviams jų sumokėtas e. aukciono dalyvio registracijos mokestis 

negrąžinamas. 

 

IV SKYRIUS 

E. AUKCIONO VYKDYMAS 

 

http://www.lbskrynele.lt/
http://www.lbskrynele.lt/
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16.  E. aukcionų dalyviai kainą už e. aukcionuose parduodamą numizmatinę vertybę gali didinti 

automatiniu arba neautomatiniu būdu.  

17.  Jeigu kaina didinama neautomatiniu būdu, e. aukcionų dalyvis už parduodamą 

numizmatinę vertybę pasiūlo kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę numizmatinės vertybės 

pardavimo kainą.  

18.  Kiti e. aukcionų dalyviai už parduodamą numizmatinę vertybę gali siūlyti tik didesnę 

kainą, tačiau kiekvienas kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip 0,5 procento pradinės 

numizmatinės vertybės pardavimo kainos. E. aukciono metu e. aukciono dalyviams rodoma, kokią 

mažiausią kainą jie gali pasiūlyti norėdami laimėti e. aukcioną. Kainos nurodomos eurais be centų. 

Iki e. aukciono pabaigos tas pats e. aukciono dalyvis kainą gali didinti neribotą skaičių kartų.         

E. aukciono metu rodoma didžiausia tuo metu už parduodamą numizmatinę vertybę pasiūlyta kaina. 

19.  Jeigu kaina didinama automatiniu būdu, e. aukciono dalyvis nurodo siūlomą pradinę kainą, 

kuri negali būti mažesnė už pradinę numizmatinės vertybės pardavimo kainą, didžiausią siūlomą 

kainą ir kainos didinimo automatiniu būdu intervalą, ne mažesnį kaip 0,5 procento pradinės 

numizmatinės vertybės pardavimo kainos. Automatiniu būdu didžiausia siūloma kaina už pradinę 

siūlomą kainą arba kitų e. aukciono dalyvių pasiūlytą kainą, jeigu tokių pasiūlymų buvo gauta, turi 

būti didesnė ne mažiau kaip 0,5 procento ir negali būti žinoma nei e. aukcioną organizavusiam 

Lietuvos bankui, nei kitiems e. aukciono dalyviams ar tretiesiems asmenims. Jeigu kaina didinama 

automatiniu būdu, rodoma e. aukciono dalyvio siūloma pradinė kaina, kuri išlieka iki to momento, 

kol kitas e. aukciono dalyvis pasiūlo didesnę parduodamos numizmatinės vertybės kainą. Kitam      

e. aukciono dalyviui pasiūlius didesnę kainą, automatinį kainos didinimą nustačiusio e. aukciono 

dalyvio siūloma kaina automatiškai padidinama šio e. aukciono dalyvio nurodytu intervalu, kol kito 

e. aukciono dalyvio pasiūlyta kaina viršys automatinį kainos didinimą nustačiusio e. aukciono 

dalyvio nurodytą didžiausią siūlomą kainą.  

20.  Jeigu e. aukciono dalyvis, kainą didinantis neautomatiniu būdu, pasiūlo tokią pačią kainą, 

kurią kitas e. aukciono dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip 

didžiausią siūlomą kainą, rodoma anksčiau automatinį kainos didinimą nustačiusio e. aukciono 

dalyvio didžiausia siūloma kaina, kuri tampa tuo metu už parduodamą numizmatinę vertybę 

siūloma kaina. Ši kaina gali būti didinama neautomatiniu būdu pasiūlius didesnę kainą arba 

automatiniu būdu nurodžius didesnę didžiausią siūlomą kainą. Šiame punkte nustatyta tvarka 

taikoma ir tada, kai automatiniu būdu kainą didinantis e. aukciono dalyvis pasiūlo tokią pačią 

didžiausią siūlomą kainą, kurią kitas e. aukciono dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, 

anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą. 

21.  Iki e. aukciono pabaigos bet kuris e. aukciono dalyvis gali nustatyti automatinį kainos 

didinimą arba padidinti ar sumažinti anksčiau automatiniu būdu nustatytą didžiausią siūlomą kainą. 

E. aukciono dalyvis, kurio pasiūlyta kaina vykstant e. aukcionui yra didžiausia, anksčiau nustatytos 

automatiniu būdu didinamos kainos negali sumažinti daugiau, nei tuo metu rodoma šio dalyvio 

pasiūlyta kaina. E. aukciono dalyvis, kainą didinantis neautomatiniu būdu, negali pasiūlytos kainos 

sumažinti.  

22.  E. aukciono laimėtoju pripažįstamas tas e. aukciono dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. 

E. aukcioną laimėjusio e. aukciono dalyvio pasiūlyta kaina kartu yra ir numizmatinės vertybės 

pardavimo kaina. 

23.  Pasibaigus e. aukcionui rodoma numizmatinės vertybės pardavimo kaina. E. aukcioną 

laimėjusiam e. aukciono dalyviui ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroninių ryšių priemonėmis 

išsiunčiamas pranešimas apie laimėtą e. aukcioną. 

 

V SKYRIUS 

NUMIZMATINĖS VERTYBĖS PARDAVIMO KAINOS SUMOKĖJIMAS IR 

ĮSIGYTŲ NUMIZMATINIŲ VERTYBIŲ ATSIĖMIMAS 

 

24.  E. aukciono laimėtojas numizmatinės vertybės pardavimo kainos ir sumokėto e. aukciono 

dalyvio mokesčio skirtumą privalo sumokėti į e. aukcioną organizavusio Lietuvos banko sąskaitą 
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per dešimt kalendorinių dienų nuo e. aukciono pabaigos. Per šį laiką e. aukciono laimėtojui 

nesumokėjus numizmatinės vertybės pardavimo kainos ir sumokėto e. aukciono dalyvio mokesčio 

skirtumo, e. aukcionas skelbiamas neįvykusiu, o e. aukciono laimėtojas netenka galimybės 

dalyvauti būsimuose trijuose e. aukcionuose ir yra įtraukiamas į neturinčių teisės dalyvauti aukcione 

asmenų sąrašą.  

25.  E. aukciono laimėtojas per 5 kalendorinės dienas, skaičiuojant nuo šių taisyklių 24 punkte 

nurodyto skirtumo sumokėjimo dienos, turi atsiimti laimėtą numizmatinę vertybę, nebent Lietuvos 

bankas ir e. aukciono laimėtojas suderina kitą numizmatinės vertybės atsiėmimo terminą. Lietuvos 

bankas perduodamas laimėtą numizmatinę vertybę išrašo PVM sąskaitą faktūrą, kuria įforminamas 

numizmatinės vertybės pardavimas ir perdavimas.  

26.  Numizmatinę vertybę gali atsiimti e. aukciono laimėtojas arba teisės aktų nustatyta tvarka 

jo įgaliotas asmuo. 

__________________ 

 


