
VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA 

JONIŠKIO REGIONINIO PADALINIO 

SKELBIMAS 

 

VĮ Valstybinių miškų urėdija Joniškio regioninis padalinys skelbia pripažinto nereikalingo, 

netinkamo (negalimo) naudoti materialaus turto  pardavimo viešąjį aukcioną. 

Aukcionas vyks 2019 m. spalio 3 1d. 10:30 val. Joniškio regioniniame padalinyje adresu: 

Urėdijos 1, Beržininkų km., Joniškio raj. Aukciono dalyvių registracijos pradžia 9:30 val. 

Parduodamo turto indentifikavimo ir kita informacija: 

Eil. 

Nr. 
Turto pavadinimas 

Inventoriaus 

Nr. 

Pagaminimo 

metai 

Pradinė vieneto 

pardavimo 

kaina be PVM, 

EUR. 

Pastabos 

1. 

 

Automobilis KAMAZ 43118 

Valst. Nr. DTR 894 
20-10-50-275 2008 

 

13 500,00 

Automobiliui ir 

priekabai 

pasibaigęs TA, 

nėra draudimo 

Hidromanipuliatorius Loglift F 

96 ST 97 
08-142895 2005 

Miškovežio priekaba UKRAL 

Valst. Nr. ZP 251 
20-10-50-270 2007 

2. 
Automobilis Mitsubischi 

L200; Valst. Nr. CNS 665 
20-10-50-253 2007 6 600,00 

Pasibaigęs TA, 

nėra draudimo 

 
Neįvykus pirmajam aukcionui, antras aukcionas įvyks 2019 m. lapkričio 12 d. 10 val. 30 min., 

neįvykus antrajam aukcionui, trečias – 2019 m. lapkričio 20 d., neįvykus trečiajam aukcionui, 

ketvirtas – 2019 m. lapkričio 29 d. Aukcione norintys dalyvauti fiziniai asmenys privalo pateikti 

asmens dokumentą, Juridinių asmenų atstovai privalo pateikti įgaliojimą ir asmens dokumentą.  

Turto apžiūra vyks 2019 m. spalio 25, 28, 29 dienomis nuo 13.00 iki 16.00 val. adresu 

Urėdijos 1, Beržininkų km., Joniškio raj. Dėl turto apžiūrėjimo kreiptis telefonais: (8 426) 55139,  

8 616 31721. 

Tiesioginio aukciono dalyvio kortelė išduodama registruojant aukciono dalyvį. 

Aukciono dalyvio ir žiūrovo bilieto kaina – 10 eurų. Grynieji pinigai nepriimami. 

Aukciono dalyvio ir žiūrovo mokestis negrąžinamas. Aukciono dalyviai už turtą, kurio pradinė 

pardavimo kaina 1000 euru ir daugiau, sumoka 10 % pradinės turto vieneto kainos.  

Pradinis įnašas, aukciono dalyvio ir žiūrovo mokestis sumokamas ne vėliau kaip prieš 1 

darbo dieną iki aukciono pradžios į Joniškio regioninio padalinio atsiskaitomąją sąskaitą 

(LT087300010153812715 AB Swedbank).  Mokėjimo pavedime nurodyti mokėjimo paskirti.  

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pervedant pinigus 

į aukščiau nurodytą sąskaitą. Nupirktą turtą aukciono laimėtojai išsiveža (išsigabena) savo lėšomis, 

bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po aukciono pabaigos. Aukciono rengėjas už įsigyto turto 

kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima. Trečiųjų asmenų teisių į parduodama turtą nėra.  

Atsakingas už aukciono rengimą medienos ruošos ir prekybos vadovas Remigijus Jonušas. 

Informacija tel. (8 426) 55139; 8616 31721. 

 

 

 

 




