
VALSTYBĖS ĮMONĖS VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS  
UKMERGĖS REGIONINIO PADALINIO AUKCIONO SKELBIMAS 

 
VĮ Valstybinių miškų urėdija Ukmergės regioninis padalinys, įmonės kodas 132340880, buveinės 

adresas Vilniaus g. 140, Ukmergė, (toliau - VMU) skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti 
turto viešą aukcioną (toliau - aukcionas) (sąrašas pridedamas). 

 

Eil. 
Nr. 

Turto pavadinimas 
Inventorinis 

Nr. 
Pagaminimo 

metai 

Pradinė 
pardavimo 
kaina, Eur 
be PVM 

Kainos 
didinimo 

intervalas, 
Eur 

Pastabos 

1 
Krūmapjovė Stihl FS 
460C 

41436-4191 2016 60,00 5,00 
Techniškai 

nusidėvėjusi, nepilna 
komplektacija 

2 
Krūmapjovė Stihl FS 
460C 

41436-4226 2017 60,00 5,00 
Techniškai 

nusidėvėjusi, nepilna 
komplektacija 

3 
Krūmapjovė Stihl FS 
460C 

41436-4196 2016 60,00 5,00 
Techniškai 

nusidėvėjusi, nepilna 
komplektacija 

4 
Aukšto slėgio plovykla 
RE581 WPLUS 

36-3593 2005 100,00 10,00 
Techniškai 

nusidėvėjusi 

5 
Popierius (Biomass 
Cover 4*300 m- 2 vnt.) 

336-251092 2016 800,00 20,00 Nenaudojamas 

 
Aukcionas vyks 2022 m. gegužės 16 d. 10 val. 00 min. adresu Vilniaus g. 140, Ukmergė, II 

aukštas, posėdžių salė. 
Turto apžiūra vyks darbo dienomis, darbo valandomis iš anksto susitarus. Kontaktinis 

asmuo – mechanikas Valdas Banevičius, tel. Nr. 8-615-47986, el. p. valdas.banevicius@vmu.lt. 
Aukciono dalyvis, ne vėliau kaip vieną dieną iki aukciono pradžios, turi pervesti į VMU banko 

sąskaitą aukciono skelbime nurodytą konkrečią pinigų sumą eurais:  
1) jeigu pradinė turto pardavimo kaina didesnė nei 1000 Eur:  

dalyvio registravimo mokestį – 10 Eur;  
dalyvio garantinį įnašą - 10 proc. nuo pradinės turto pardavimo kainos.  

2) jeigu pradinė turto pardavimo kaina ne didesnė nei 1000 Eur ir ne mažesnė nei 100 Eur:  
dalyvio registravimo mokestį – 10 Eur;  
dalyvio garantinį įnašą – 10 Eur.  

Sąskaitos numeris įmokai sumokėti: LT487300010154112113, AB Swedbank. 
Aukciono dalyvio registravimo mokestis neįskaitomas į pirkimo sumą ir grąžinamas tik tais 

atvejais, kai aukcionas neįvyksta. 
Aukciono laimėtojui nesumokėjus už įsigytą prekę, garantinis įnašas negrąžinamas. 
Aukcionas pripažįstamas įvykęs tik tada, jei užsiregistruoja 2 ar daugiau dalyvių. 
Dalyvauti aukcione turi teisę asmenys:  

1. sumokėję dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą į VMU atsiskaitomąją sąskaitą;  
ir 

2. aukciono vykdymo dieną dalyvio registravimo mokestis (jeigu taikoma) ir garantinis įnašas yra 
įskaityti į VMU atsiskaitomąją banko sąskaitą.  
Dalyvių registracija prasideda 9 val. 45 min. Atvykęs į aukcioną dalyvis privalo pateikti asmens 

tapatybę patvirtinantį dokumentą ar juridinio asmens įgaliojimą ir asmens tapatybės dokumentą. 
Aukciono dalyvio bilietas išduodamas registruojant aukciono dalyvį. Žiūrovai neįleidžiami. 

Aukciono dalyviui, laimėjusiam aukcioną, dalyvio garantinis įnašas įskaitomas į pirkimo sumą. 
Nelaimėjusiam dalyviui ar neįvykus aukcionui dalyvio garantinis įnašas grąžinamas per 6 darbo dienas 
nuo prašymo pateikimo dienos. Atsisakius apmokėti už aukcione įsigytą prekę, dalyvio garantinis įnašas 
negrąžinamas. 

mailto:valdas.banevicius@vmu.lt


Aukciono laimėtojas už aukcione parduotą valstybės turtą atsiskaito per 3 darbo dienas po 
pateiktos išankstinio apmokėjimo sąskaitos išrašymo datos, atlikdamas pinigų pervedimą į nurodytą 
Įmonės atsiskaitomąją banko sąskaitą.  

Jeigu per nustatytą terminą aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktą turto objektą, šį turto 
objektą galima parduoti naujame aukcione. Tokiu atveju Įmonė turi teisę įgyvendinti visas aukciono 
vedėjo teises, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.  

Įsigytą turtą pirkėjas išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po apmokėjimo už 
nupirktą turtą. Aukciono rengėjai už parduoto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima. Įmonė 
aukciono dalyvių asmens duomenis tretiesiems asmenims atskleisti gali tik asmens duomenų apsaugą 
reguliuojančių teisės aktų nustatytais atvejais. 


