
VALSTYBĖS ĮMONĖS VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS 

JONIŠKIO REGIONINIO PADALINIO 

SKELBIMAS 

 

VĮ Valstybinių miškų urėdija Joniškio regioninis padalinys skelbia nukainotų peraugusių 

dekoratyvinių sodmenų  pardavimo viešąjį aukcioną. 

Aukcionas vyks 2019 m. spalio 25 d. 10:30 val. Joniškio regioniniame padalinyje adresu: 

Urėdijos 1, Beržininkų km., Joniškio raj. Aukciono dalyvių registracijos pradžia 9:30 val. 
Peraugę dekoratyviniai sodmenys parduodami suformuojant turtinį kompleksą: 

Eil. 

Nr. 
Medžių rūšys Amžius 

Peraugusių 

sodmenų 

kiekis vnt. 

Pradinė vieneto 

pardavimo 

kaina be PVM, 

EUR. 

Kainos 
didinimo 

intervalas, 
procentais nuo 

vertės 

1. Kukmedis europinis virš 3 m. 50 68,50 1 

2. Buksmedis paprastasis virš 3 m. 300 411,00 1 

3. Eglė dygioji virš 3 m. 219 300,03 1 

4. Liepa didžialapė virš 3 m. 190 260,30 1 

 
Neįvykus pirmajam aukcionui, pakartotinas  aukcionas įvyks 2019 m. lapkričio 4 d. 10 val. 30 min. 

Aukcione norintys dalyvauti fiziniai asmenys privalo pateikti asmens dokumentą. Juridinių asmenų 

atstovai privalo pateikti įgaliojimą ir asmens dokumentą.  

Pirmojo aukciono parduodamo turto apžiūra vyks 2019 m. spalio 21-23 dienomis nuo 

13.00 iki 16.00 val. adresu Medelyno g. 2, Beržininkų km., Joniškio raj. Pakartotino aukciono 

apžiūra vyks 2019 m. spalio 28-30 dienomis nuo 13.00 iki 15.00 val. tuo pačiu adresu. Dėl turto 

apžiūrėjimo kreiptis į medelyno vadovą Bronislovą Steponavičių tel. Nr. (8 426) 51888,  8 686 

16675. 

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.  

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). Aukciono dalyvis mokėjimo pavedime nurodo 

mokėjimo paskirtį.  

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 parduodamą turtą nėra.  

Atsakingas už aukciono rengimą vyriausiasis miškininkas Jonas Čepaitis. Informacija tel. 

(8 426) 53792; 8698 27805. 

 

 

 

 




