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VALSTYBINĖS MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŢEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO AUKCIONŲ
ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybinės miškų ūkio paskirties ţemės sklypų pardavimo aukcionų organizavimo
taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja valstybinės miškų ūkio paskirties ţemės sklypų (toliau –
valstybinės ţemės sklypai) pardavimo aukcionų (toliau – aukcionas) organizavimo ir vykdymo
tvarką. Taisyklės apima atviro ir uţdaro aukciono organizavimo tvarką.
2. Aukcionus organizuoja ir vykdo Aukciono komisija, valstybės įmonės Valstybės ţemės
fondo (toliau – Valstybės ţemės fondas) vadovo sudaryta ne maţiau kaip iš 3 asmenų (vienas iš jų
skiriamas Aukciono komisijos pirmininku (toliau – pirmininkas). Į Aukciono komisiją Nacionalinės
ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos vadovo teikimu taip pat skiriamas Nacionalinės ţemės
tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojas.
II. INFORMACIJOS APIE AUKCIONUOSE PARDUODAMUS VALSTYBINĖS ŢEMĖS
SKLYPUS SKELBIMAS
3. Jeigu valstybinės ţemės sklypas parduodamas uţdarame aukcione, apie aukcioną ne vėliau
kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki aukciono dokumentų registravimo pradţios Aukciono komisija
skelbia Valstybės ţemės fondo interneto svetainėje ir registruotu laišku praneša privačių ţemės
sklypų, į kuriuos įsiterpęs valstybinės ţemės sklypas, savininkams, pateikusiems prašymus pirkti
valstybinės ţemės sklypą. Jeigu valstybinės ţemės sklypas parduodamas atvirame aukcione, apie
aukcioną ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki aukciono dokumentų registravimo pradţios
Aukciono komisija skelbia Valstybės ţemės fondo interneto svetainėje, valstybės įmonės Valstybės
turto fondo leidţiamame Informaciniame privatizavimo biuletenyje, vietiniame arba regioniniame
laikraštyje. Skelbime ar pranešime turi būti nurodoma:
3.1. duomenys apie parduodamą valstybinės ţemės sklypą (kadastro numeris, adresas, plotas,
valstybinės ţemės sklypo pradinė pardavimo kaina, nustatyti ţemės servitutai, pagrindinė ţemės
naudojimo paskirtis, valstybinės ţemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis, naudojimo apribojimai);
3.2. aukciono vieta, data ir laikas;
3.3. darbuotojo, atsakingo uţ aukciono organizavimą ir vykdymą, vardas ir pavardė, pareigos,
adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas;
3.4. aukciono dalyvių registravimo vieta, registravimo pradţios ir pabaigos datos ir tikslus
laikas;
3.5. finansų įstaigos (skyriaus, filialo), kurioje atidaryta sąskaita atsiskaityti uţ įsigyjamą
aukcione valstybinės ţemės sklypą, pavadinimas, kodas, buveinės adresas ir sąskaitos numeris;
3.6. galimybė pirkti valstybinės ţemės sklypą atsiskaitant išsimokėtinai ir pagrindinės
atsiskaitymo išsimokėtinai sąlygos.
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III. AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS
4. Prieš atvykdami registruotis kandidatais į aukciono dalyvius arba prieš išsiųsdami paštu
arba perduodami per kurjerį dokumentus, nurodytus Taisyklių 6 punkte, fiziniai ir juridiniai asmenys
arba jų įgalioti asmenys (atstovai), taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies
įgyvendinimo konstituciniame įstatyme (Ţin., 1996, Nr. 64-1503; 2003, Nr. 334-1418) nustatyti
uţsienio subjektai turi pervesti į skelbime ar pranešime nurodytą finansų įstaigos sąskaitą pradinį
įnašą – 5 procentus norimo pirkti valstybinės ţemės sklypo pradinės pardavimo kainos. Sumokėtas
pradinis įnašas įskaitomas į valstybinės ţemės sklypo pardavimo kainą.
5. Skelbime ar pranešime nurodytu laiku aukciono dalyvius registruoja Aukciono komisija.
6. Kandidatas Aukciono komisijai turi pateikti:
6.1. paraišką dalyvauti aukcione (1 priedas). Paraiškoje nurodoma siūloma valstybinės ţemės
sklypo kaina; ji negali būti maţesnė uţ valstybinės ţemės sklypo pradinę pardavimo kainą;
6.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba juridinio asmens ar Taisyklių 4 punkte
nurodytų uţsienio subjektų registravimo dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų ar kitų teisės aktų
nustatyta tvarka;
6.3. įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, jeigu asmeniui
atstovauja kitas asmuo;
6.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas
pradinis įnašas į skelbime ar pranešime nurodytą sąskaitą;
6.5. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią Aukciono komisija turi pervesti
grąţinamą pradinį įnašą, numerį, finansų įstaigos pavadinimą, kodą.
7. Taisyklių 6 punkte nurodyti dokumentai ir duomenys Aukciono komisijai pateikiami
uţklijuotame voke arba siunčiami paštu registruotu laišku, arba perduodami per kurjerį. Ant voko
rašomas Aukciono komisijos pavadinimas ir Valstybės ţemės fondo adresas, norimo pirkti aukcione
valstybinės ţemės sklypo kadastro numeris ir plotas, aukciono vykdymo data ir nuoroda „Su
aukciono dokumentais“. Kandidato rekvizitai (asmens duomenys) ant voko nerašomi.
8. Neuţklijuoti vokai ir vokai su uţrašytais kandidato rekvizitais nedelsiant grąţinami
kandidatui, o pradinis įnašas grąţinamas per 5 darbo dienas.
9. Vokai su aukciono dokumentais turi būti registruojami paţymoje apie aukciono dalyvius (2
priedas). Paţymoje nurodomi kandidatų eilės numeriai, paraiškos registracijos numeris, vokų
priėmimo data ir tikslus laikas (valanda ir minutės). Minėti duomenys taip pat rašomi ant gauto
uţklijuoto voko su aukciono dokumentais.
10. Aukciono komisija iki aukciono pradţios neturi teisės atplėšti vokų ir supaţindinti kitų
asmenų su duomenimis apie kandidatus.
11. Vokai su aukciono dokumentais registruojami tik skelbime ar pranešime nurodytu šių
dokumentų registravimo laiku.
12. Vokai su aukciono dokumentais, gauti paštu dar neprasidėjus šių dokumentų registravimo
laikui, įregistruojami pirmąją skelbime arba pranešime nurodytą paraiškų registravimo dieną, jiems
suteikiami pirmieji registracijos numeriai pagal jų gavimo eiliškumą.
13. Aukciono komisija neturi teisės registruoti kandidatų pateiktų paraiškų dalyvauti
aukcione, jeigu pagal uţrašą ant gauto uţklijuoto voko neįmanoma identifikuoti parduodamo
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valstybinės ţemės sklypo arba paštu siunčiami vokai su šiais dokumentais gaunami pasibaigus
skelbime ar pranešime nurodytam aukciono dokumentų registravimo laikui.
14. Jeigu pasibaigus skelbime ar pranešime nustatytam registracijos laikui negaunama nė
vienos paraiškos dalyvauti aukcione, Aukciono komisija privalo pakartotinai skelbti aukcioną
Taisyklėse nurodyta tvarka. Naujame aukcione anksčiau nustatyta pradinė valstybinės ţemės sklypo
pardavimo kaina nesikeičia.
IV. AUKCIONO VYKDYMAS
15. Aukcionas vykdomas, jeigu dalyvauti jame įregistruojamas bent vienas asmuo.
16. Aukcionas turi būti surengtas ne anksčiau kaip po 20 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip
po 35 kalendorinių dienų nuo paskutinio skelbimo apie aukcioną išspausdinimo valstybės įmonės
Valstybės turto fondo leidţiamame Informaciniame privatizavimo biuletenyje ir vietiniame arba
regioniniame laikraštyje arba nuo Taisyklių 3 punkte nurodyto pranešimo išsiuntimo dienos.
17. Dalyvauti aukcione turi teisę tik Taisyklių nustatyta tvarka įsiregistravę asmenys.
18. Asmenys, pageidaujantys būti aukciono ţiūrovais, į salę įleidţiami nemokamai.
19. Aukciono metu rašomas aukciono protokolas (3 priedas).
20. Vykdydamas aukcioną, pirmininkas privalo apibūdinti parduodamą valstybinės ţemės
sklypą ir paskelbti skelbime ar pranešime nurodytą valstybinės ţemės sklypo pradinę pardavimo
kainą. Paskui Aukciono komisija atplėšia uţklijuotus vokus su aukciono dokumentais. Aukciono
komisija patikrina kiekviename voke esančius dokumentus ir, jeigu jie atitinka Taisyklių
reikalavimus, pirmininkas skelbia, kad kandidatas pripaţįstamas aukciono dalyviu, taip pat jo siūlomą
aukciono objekto pirkimo kainą, nenurodydamas kandidato rekvizitų. Ši valstybinės ţemės sklypo
kaina kartu su nurodytu ant voko paraiškos registracijos numeriu įrašoma į paţymą apie aukciono
dalyvius (2 priedas) ir aukciono protokolo priedą (4 priedas).
21. Kandidatai aukciono dalyviais nepripaţįstami, jeigu:
21.1. pateikia ne visus Taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus;
21.2. pateikia daugiau kaip vieną paraišką.
22. Prieţastys, dėl kurių kandidatai nepripaţįstami aukciono dalyviais, turi būti nurodytos
paţymoje apie aukciono dalyvius (2 priedas). Kandidatams, kurie nepripaţįstami aukciono dalyviais,
Aukciono komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po aukciono praneša apie tai raštu ir nurodo
prieţastį, dėl kurios jie nebuvo pripaţinti aukciono dalyviais.
23. Jeigu Aukciono komisija aukciono dalyviu nepripaţįsta nė vieno kandidato, aukcionas
laikomas neįvykusiu.
24. Pradiniai įnašai kandidatams, nepripaţintiems aukciono dalyviais dėl Taisyklių 21.1
punkte nurodytų prieţasčių ir dėl Taisyklių 13 punkte nurodytų prieţasčių neįregistruotiems aukciono
dalyviais, grąţinami be atskaitymų. Pradinius įnašus Aukciono komisija grąţina per 5 darbo dienas
po aukciono.
25. Kandidatams, nepripaţintiems aukciono dalyviais dėl Taisyklių 21.2 punkte nurodytų
prieţasčių, pradiniai įnašai negrąţinami.
26. Atplėšus uţklijuotus vokus ir atlikus kitus Taisyklių 20 punkte nurodytus veiksmus,
pirmininkas paskelbia kandidatų, Aukciono komisijos pripaţintų aukciono dalyviais, pateiktų
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paraiškų registracijos numerius ir vokuose nurodytą didţiausią valstybinės ţemės sklypo kainą.
Aukciono dalyviams suteikiama teisė toliau varţytis – didinti valstybinės ţemės sklypo kainą.
27. Jeigu atlikus Taisyklių 26 punkte nurodytus veiksmus aukciono dalyviai pageidauja didinti
valstybinės ţemės sklypo kainą, jie turi pateikti Aukciono komisijai dalyvio tapatybę patvirtinančius
dokumentus, o kai asmeniui atstovauja kitas asmuo, – ir įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka
patvirtintą įgaliojimą, o Aukciono komisija – išduoti jiems korteles su tuo pačiu numeriu, kuris
nurodytas ant šių asmenų pateikto voko ir įrašytas paţymoje apie aukciono dalyvius. Išdavus šiems
asmenims korteles su aukciono dalyvio numeriais, pirmininkas pakartoja vokuose nurodytą didţiausią
valstybinės ţemės sklypo kainą ir pasiūlo aukciono dalyviams šią kainą didinti, fiksuodamas tai
plaktuko dūţiu. Minimalus paskelbtos valstybinės ţemės sklypo kainos didinimo intervalas – 1
procentas vokuose nurodytos didţiausios kainos.
28. Aukciono dalyviai, siūlydami valstybinės ţemės sklypo kainą, turi pakelti korteles su
numeriais, nukreiptais į pirmininko pusę, ir garsiai skelbti savo siūlomą valstybinės ţemės sklypo
kainą. Pirmininkas pakartoja kiekvieną pasiūlytą sumą, fiksuodamas ją plaktuko dūţiu. Intervalas tarp
plaktuko dūţių turi būti ne trumpesnis kaip viena minutė. Jeigu nė vienas iš aukciono dalyvių
didesnės valstybinės ţemės sklypo kainos nebesiūlo, pirmininkas skelbia galutinę valstybinės ţemės
sklypo kainą, ją pasiūliusio aukciono dalyvio kortelės numerį, pasiūlytą sumą pakartoja 3 kartus,
fiksuodamas 3-mis plaktuko dūţiais. Nuskambėjus trečiajam plaktuko dūţiui, laikoma, kad
valstybinės ţemės sklypas parduotas, o didţiausia pasiūlyta valstybinės ţemės sklypo kaina ir ją
pasiūliusio dalyvio kortelės numeris įrašomi į aukciono protokolą.
29. Jeigu nė vienas iš asmenų, uţklijuotame voke pateikusių Taisyklių 6 punkte nurodytus
dokumentus, nepareiškia noro didinti voke pasiūlytą valstybinės ţemės sklypo kainą, aukciono
laimėtoju pripaţįstamas aukciono dalyvis, uţklijuotame voke pasiūlęs didţiausią valstybinės ţemės
sklypo kainą. Jeigu vokuose vienodą didţiausią valstybinės ţemės sklypo kainą pasiūlo 2 ar keletas
aukciono dalyvių ir niekas iš aukciono dalyvių nepareiškia noro ją didinti, laimėtoju pripaţįstamas
aukciono dalyvis, anksčiausiai įregistravęs voką su aukciono dokumentais. Šiais atvejais 3-mis
plaktuko dūţiais fiksuojama aukciono pabaiga.
30. Didţiausią valstybinės ţemės sklypo kainą pasiūlęs aukciono dalyvis Aukciono komisijai
turi nedelsdamas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o kai asmeniui atstovauja kitas
asmuo, – ir įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, taip pat parašu
patvirtinti, kad galutinė valstybinės ţemės sklypo kaina, nurodyta aukciono protokole, atitinka jo
pasiūlytą kainą. Jeigu aukciono dalyvis nepateikia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, o kai
asmeniui atstovauja kitas asmuo,– ir įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto
įgaliojimo, arba nepasirašo aukciono protokolo, laikoma, kad aukcionas neįvyko, ir Aukciono
komisija tai privalo nurodyti aukciono protokole. Toks asmuo išbraukiamas iš aukciono dalyvių
sąrašo ir praranda pradinį įnašą. Jeigu tokiais atvejais aukcione lieka dalyvauti ne maţiau kaip 2
dalyviai, įskaitant asmenis, nepageidavusius didinti valstybinės ţemės sklypo kainos, aukcionas iš
karto atnaujinamas ir rašomas kitas protokolas. Kai aukcioną laimi voke pasiūlęs didţiausią sumą, bet
į aukcioną neatvykęs dalyvis, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po Aukciono komisijos pranešimo
apie aukciono rezultatus įteikimo jis turi atvykti pasirašyti aukciono protokolo. Jeigu aukciono
dalyvis iki nurodytos dienos neatvyksta pasirašyti aukciono protokolo, Aukciono komisija per 5
darbo dienas nuo termino, iki kurio aukciono dalyvis turėjo atvykti pasirašyti aukciono protokolo,
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pabaigos teikia pasiūlymą Valstybės ţemės fondo vadovui nutraukti aukciono procedūrą, o pradinis
įnašas neatvykusiam pasirašyti aukciono protokolo aukciono dalyviui negrąţinamas.
31. Aukciono dalyviams, nelaimėjusiems aukcione, Aukciono komisija per 5 darbo dienas po
aukciono grąţina pradinius įnašus (be atskaitymų) į jų sąskaitas, nurodytas pateiktoje paraiškoje
dalyvauti aukcione.
V. AUKCIONO REZULTATŲ TVIRTINIMAS
32. Per 5 darbo dienas po aukciono pabaigos Aukciono komisija Valstybės ţemės fondo
vadovui pateikia tvirtinti aukciono rezultatus. Nustačius įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų
paţeidimų vykdant valstybinės ţemės sklypų pardavimo aukcioną, laikoma, kad aukcionas neįvyko.
33. Kad būtų patvirtinti aukciono rezultatai, Valstybės ţemės fondo vadovui Aukciono
komisija pateikia:
33.1. aukciono protokolą;
33.2. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas pradinis
įnašas į skelbime ar pranešime nurodytą sąskaitą.
34. Gavęs Taisyklių 33 punkte nurodytus dokumentus, Valstybės ţemės fondo vadovas per 5
darbo dienas patvirtina aukciono rezultatus ir grąţina juos Aukciono komisijai.
35. Patvirtinus aukciono rezultatus, Aukciono komisija per 15 darbo dienų parengia
valstybinės ţemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties (toliau – pirkimo–pardavimo sutartis) projektą
(pagal Valstybinės miškų ūkio paskirties ţemės sklypų pardavimo taisyklių reikalavimus).
36. Pirkimo–pardavimo sutarties projektą Aukciono komisija ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas po pirkimo–pardavimo sutarties parengimo pateikia Nacionalinei ţemės tarnybai prie Ţemės
ūkio ministerijos. Taip pat aukciono laimėtojui ji įteikia ar išsiunčia (registruotu laišku) pirkimo–
pardavimo sutarties projekto kopiją, nurodo pastabų dėl pirkimo–pardavimo sutarties projekto
teikimo tvarkos ir terminų, taip pat praneša, kad apie pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo vietą,
dieną bei tikslų laiką aukciono laimėtojui praneš Nacionalinė ţemės tarnyba prie Ţemės ūkio
ministerijos.
VI. GINČŲ DĖL AUKCIONO REZULTATŲ SPRENDIMAS
37. Ginčai dėl aukciono organizavimo ar jo rezultatų sprendţiami įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka.

______________________

Valstybinės miškų ūkio paskirties
ţemės sklypų pardavimo aukcionų
organizavimo taisyklių 1 priedas
(Paraiškos formos pavyzdys)
_______________Valstybės įmonės Valstybės ţemės fondo vadovui
PARAIŠKA
DALYVAUTI VALSTYBINĖS MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŢEMĖS SKLYPO
PARDAVIMO AUKCIONE
_________________Nr.* __________
(data)

1. Parduodamas valstybinės miškų ūkio paskirties ţemės sklypas _________________
___________________________________________________________________________.
(adresas, kadastro numeris, plotas)

2. Aukciono data ______________________________________________________.
3. Asmenys, pateikę paraiškas dalyvauti aukcione _____________________________
___________________________________________________________________________
(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; Lietuvos arba uţsienio juridinio asmens

___________________________________________________________________________.
ar kitos uţsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

4. Siūloma valstybinės miškų ūkio paskirties ţemės sklypo pirkimo kaina __________
________________________________________________________________________ Lt.
(suma skaičiais ir ţodţiais)

5. Finansų įstaiga (filialas, skyrius) ________________________________________
(pavadinimas, kodas, buveinės adresas ir sąskaitos, į kurią

___________________________________________________________________________.
gali būti grąţinamas pradinis įnašas, numeris)

PRIDEDAMA (nurodomi dokumentai, pateikti uţklijuotame voke kartu su paraiška):
1.___________________________________________________________________.
2. __________________________________________________________________.
3. __________________________________________________________________.
4. __________________________________________________________________.
Pareigų pavadinimas**
A. V. ***

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

___________________
*Dokumento numeris rašomas, jei paraišką pateikia Lietuvos arba uţsienio juridinis asmuo ar kitos
uţsienio organizacijos atstovas.
**Pareigų pavadinimas rašomas, jei paraišką pateikia Lietuvos arba uţsienio juridinis asmuo ar kitos
uţsienio organizacijos atstovas.
***A. V. (jeigu reikalavimą turėti antspaudą nustato įstatymai).

________________

Valstybinės miškų ūkio paskirties
ţemės sklypų pardavimo aukcionų
organizavimo taisyklių
2 priedas
(Paţymos formos pavyzdys)
VALSTYBĖS ĮMONĖS VALSTYBĖS ŢEMĖS FONDO VALSTYBINĖS MIŠKŲ
ŪKIO PASKIRTIES ŢEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO AUKCIONO KOMISIJA
_______________ Valstybės įmonės Valstybės ţemės fondo vadovui
PAŢYMA
APIE VALSTYBINĖS MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŢEMĖS SKLYPO PARDAVIMO
AUKCIONO DALYVIUS
______________Nr. ________
(data)
_________________________
(sudarymo vieta)

___________________________________________________________________________
(valstybinės miškų ūkio paskirties ţemės sklypo adresas, kadastro numeris, plotas 0,0001 ha tikslumu)

aukciono dalyvių dokumentų registravimo pradţia __________, pabaiga _________,
aukciono data _______________________________________________________________.

Eil.
Nr.

Paraiškos
registracijos
numeris

1

2

Aukciono dalyvio
Paraiškos ir
vardas ir pavardė
Siūloma
dokumentų
(Lietuvos arba
valstybinės
priėmimo
uţsienio juridinio
miškų ūkio
laikas
asmens ar kitos
paskirties
(valandos ir
uţsienio organizacijos ţemės sklypo
minutės
teisinė forma,
kaina, litais
tikslumu)
pavadinimas)
3
4
5

Aukciono komisijos pirmininkas
A.V.

(Parašas)

Aukciono
Pastabos
dalyvio
apie
pateiktų
dokumentų
dokumentų
atšaukimą
trūkumai
6

7

(Vardas ir pavardė)

Pastabos:
1. Pirmoji, antroji ir trečioji skiltys pildomos vokų su aukciono dokumentais registravimo metu. Jeigu
vokas gautas paštu, antrojoje skiltyje įrašoma voko įteikimo paštui ir gavimo datos.
2. Kitos skiltys pildomos aukciono metu.
___________________

Valstybinės miškų ūkio paskirties
ţemės sklypų pardavimo aukcionų
organizavimo taisyklių
3 priedas
(Aukciono protokolo formos pavyzdys)
VALSTYBĖS ĮMONĖS VALSTYBĖS ŢEMĖS FONDO VALSTYBINĖS MIŠKŲ
ŪKIO PASKIRTIES ŢEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO AUKCIONO KOMISIJA
_______________________________________________ PROTOKOLAS
(aukciono pavadinimas)

____________Nr. _____
(data)

_________________________
(sudarymo vieta)

1. Aukciono vieta, data, tikslus laikas _______________________________________
___________________________________________________________________________.
2. Parduodamas valstybinės miškų ūkio paskirties ţemės sklypas _________________
___________________________________________________________________________.
(adresas, kadastro numeris ir plotas 0,0001 hektaro tikslumu)

3. Parduodamo valstybinės miškų ūkio paskirties ţemės sklypo pradinė pardavimo
kaina ___________________________________________________________________ Lt.
(suma skaičiais ir ţodţiais)

4. Didţiausia aukcione pasiūlyta parduodamo valstybinės miškų ūkio paskirties ţemės
sklypo pardavimo kaina _____________________________________________________ Lt.
(suma skaičiais ir ţodţiais)

5. Didţiausią valstybinės miškų ūkio paskirties ţemės sklypo pardavimo kainą pasiūlė
aukciono dalyvis ar jo įgaliotas atstovas ___________________________________________
___________________________________________________________________________
(aukciono dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas; Lietuvos arba

___________________________________________________________________________.
uţsienio juridinio asmens ar kitos uţsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

6. Didţiausią valstybinės miškų ūkio paskirties ţemės sklypo pardavimo kainą
pasiūliusio aukciono dalyvio ar jo įgalioto atstovo registracijos Nr. ______________.

Aukciono dalyvis
arba jo įgaliotas atstovas
Aukciono komisijos pirmininkas
A. V.
TVIRTINU aukciono rezultatus
Valstybės įmonės Valstybės ţemės fondo vadovas
A. V.
___________________
(data)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Valstybinės miškų ūkio paskirties ţemės
sklypų pardavimo aukcionų organizavimo
taisyklių
4 priedas
(Aukciono protokolo priedo formos pavyzdys)
VALSTYBĖS ĮMONĖS VALSTYBĖS ŢEMĖS FONDO VALSTYBINĖS MIŠKŲ ŪKIO
PASKIRTIES ŢEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO AUKCIONO KOMISIJA
_____________________________________ PROTOKOLO PRIEDAS
(aukciono pavadinimas)
____________ Nr. _________
(data)
_________________________
(sudarymo vieta)

1. Parduodamas valstybinės miškų ūkio paskirties ţemės sklypas _________________
__________________________________________________________________________.
(adresas, kadastro numeris ir plotas)
2. Asmens, pateikusio aukciono dalyvio registracijos dokumentus uţklijuotame voke,
registracijos Nr. ___________________________________________________________.
3. Voke pasiūlyta valstybinės miškų ūkio paskirties ţemės sklypo kaina ___________
________________________________________________________________________ Lt.
(suma skaičiais ir ţodţiais)

Aukciono komisijos pirmininkas

(Parašas)

A. V.

––––––––––––––––––––

(Vardas ir pavardė)

