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MIŠKO PASISKIRSTYMAS PAGAL 

NUOSAVYBĘ, PROC. 

2 

49,4% 

12,2% 

38,4% 

Valstybinės reikšmės miškai Rezervuoti nuosavybės teisės atkūrimui miškai Privatūs miškai



2001 - 2010 2011 - 2020 2021 - 2030

3,7 4,1 4,2 

2,8 3,6 4,1 

Valstybiniai miškai Privatūs miškai

Šaltinis: A. Kuliešis, A. Petrauskas  “Lietuvos miškų naudojimo XXI a. prognozės,” 2000  

MIŠKO KIRTIMŲ PROGNOZĖ III – IV GRUPĖS 

MIŠKUOSE 2001 – 2030 METAIS, MLN./KTM 



MEDIENOS RUOŠA ŠALYJE, MLN. M³ 
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BIOKURO PASIŪLA IR PARDAVIMAS 
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MEDIENOS PARDAVIMAS EKSPORTUI 
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GAMYBA IR EKSPORTAS KAIMYNINĖSE ŠALYSE 
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PREKYBOS ORGANIZAVIMAS MIŠKŲ 

URĖDIJOSE 

  

Pusmetinėms sutartims sudaryti 

(iki 30 proc. medienos) 

Prekyba  mediena  

Ilgalaikėms sutartims sudaryti 

(iki 60  proc. medienos) 

Trumpalaikėms sutartims sudaryti 

(iki 10 proc. medienos) 

Mažmeninė 

prekyba 
Didmeninė  

2 aukcionai per metus 2 aukcionai per metus 
Pagal poreikį  didesnę paklausą 

turinčiai medienai, bet ne dažniau 

kaip 1 kartą per mėnesį 



PREKYBINIŲ SUTARČIŲ TIPAI 

  

Ilgalaikės –  Sutartys sudaromos  nuo 3  

iki 10 metų laikotarpiui 

Pusmetinės – Sutartys sudaromos 6 mėn. 

Didmeninės prekybos 

sutartys 

Trumpalaikės – Sutartys  sudaromos iki 

6 mėn. 

. 



2003-2012 METŲ SUDARYTŲ ILGALAIKIŲ SUTARČIŲ  

MEDIENOS PIRKIMUI DINAMIKA (TŪKST. M³) IR 

PROC. NUO BENDRŲ PARDAVIMO APIMČIŲ 
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2012 M. I-III KETV. PREKYBOS APŽVALGA 
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SKOLOS, TENKANČIOS 1 M³ REALIZUOTOS 

MEDIENOS (LT/M³) 
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INFORMACIJA APIE IŠIEŠKOMAS BAUDAS (10 PROC.) 

UŽ NENUPIRKTĄ MEDIENĄ 2010-2012 METAIS 

Metai 

Pirkėjai 

nepirkę 

medienos,  

vnt. 

Nenupirktos 

medienos 

kiekis tūkst. 

m³ 

Paskaičiuota 

baudų iš 

viso, tūkst. 

Lt 

Pateikta 

pretenzijų 

Perduota į  

teismą  
Priteista 

 

 Apmokėta 

priskaičiuotų baudų 

vnt. 
tūkst. 

Lt 
vnt. 

tūkst. 

Lt 
vnt. tūkst. Lt vnt. tūkst. Lt 

2010  65 10,8 96,5 56 96,5 31 67,8 10 13,5 
 28  37,4 

2011  84 29,8 366,4 84 331,1 24 88,1 12 31 
 23  48,78 

2012 III 

ketv.  
98 47,6 457,1 93 380,5 24 127,9 9 44,38 28 99,7 



2013 M. I PUSMEČIO KONKURSAS 

 Trumpa statistika: 

 

  Užsiregistravusių AMEPS sistemoje – 660 dalyvių; 

 

 Pirkėjų neatsiskaičiusių už pirktą medieną sutartyse numatytais terminais – 15 įmonių; 

 

 Užsiregistravusių į aukcioną – 280 dalyvių Pusmetinėms sutartims sudaryti ir 136 

dalyvių Ilgalaikėms sutartims sudaryti. 

 

 Nuolatiniai medienos pirkėjai ilgalaikėms sutartims sudaryti – 291 įmonės. 

 



AUKCIONŲ ORGANIZAVIMAS 

 Prieš aukcionus ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti pirkėjas turi: 

       

 13.1. užsiregistruoti AMEPS interneto tinklalapyje į pardavėjo organizuojamą aukcioną. Registruotis gali tik AMEPS vartotojai; 

 

13.2. perkant Medieną iš kelių pardavėjų, į bet kurio pasirinkto vieno pardavėjo sąskaitą pervesti pradinį įnašą arba pardavėjui pateikti 

raštišką banko ar draudimo įstaigos neatšaukiamą, besąlyginę sutarties sudarymo garantiją (toliau – sutarties sudarymo garantija) 

pradinio dydžio vertės už perkamą kiekį pas visus pardavėjus. Pradinis įnašas yra: 

13.2.1. ketinant pirkti iki 100 m3 Medienos – 350 Lt; 

13.2.2. ketinant pirkti nuo 101 iki 1000 m3 Medienos – 2500 Lt; 

13.2.3. ketinant pirkti nuo 1001 iki 5000 m3 Medienos – 10 000 Lt; 

13.2.4. ketinant pirkti virš 5 000 m3 Medienos – 15 000 Lt; 

 

13.3. papildomai gali pateikti dokumentų elektronines kopijas, įrodančias, kad pirkėjas: 

13.3.1. yra deklaravęs Medienos perdirbimo gamybinius pajėgumus Lietuvoje arba kitose Europos Sąjungos šalyse. Pirkėjo patvirtintoje 

deklaracijoje nurodomas jam priklausančių stacionarių ar mobilių Medienos perdirbimo (apdirbimo) įrenginių sąrašas ir per 

paskutinius vienerius metus perdirbtos (apdirbtos) Medienos kiekis (m3);  

 

13.3.2. per paskutinius vienerius metus naudojosi nepriklausomų medienos matuotojų paslaugomis.  

14. Prieš aukcioną trumpalaikėms sutartims sudaryti pirkėjas turi užsiregistruoti AMEPS interneto tinklalapyje ir pervesti Taisyklių 13.2 

punkte nustatytą pradinį įnašą arba pardavėjui pateikti sutarties sudarymo garantiją.  

 



AUKCIONŲ REGLAMENTAVIMAS KITAIS 

TEISINIAIS AKTAIS 

 

Generalinio miškų urėdo 2012 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1B-372 

 

 1. N u s t a t a u aukciono 2013 metų pirmo pusmečio pusmetinėms sutartims ir ilgalaikėms sutartims sudaryti pasiūlymų teikimo 

laiką nuo 2012 metų lapkričio 30 d. 12 val. iki gruodžio 5 d. 12 val. 

2. Į p a r e i g o j u: 

2.1. AMEPS administratorių skelbti aukciono datą ir laiką AMEPS interneto tinklalapyje iki š.m. lapkričio 2 d.; 

2.2. VĮ miškų urėdijas, vadovaujantis generalinio miškų urėdo 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 1B-142 „Dėl medienos 

pardavimų per Apvaliosios medienos elektroninę pardavimų sistemą pusmetinėms ir ilgalaikėms sutartims sudaryti VĮ miškų urėdijų 

sortimentinių planų pateikimo tvarkos patvirtinimo“, sudaryti VĮ miškų urėdijos medienos, parduodamos per Apvaliosios medienos 

elektroninę pardavimų sistemą (AMEPS) sortimentinį planą 2013 m. I pusmetyje pusmetinėms/ilgalaikėms sutartims sudaryti (3 

forma) ir pateikti iki š.m. lapkričio 5 d. faksu 2734004 Generalinei miškų urėdijai suderinti ir vadovaujantis Prekybos mediena 

taisyklių 15 punkto reikalavimais iki š. m. lapkričio 12 d. skelbti AMEPS interneto tinklapyje; 

2.3. VĮ miškų urėdijas aktyviai bendradarbiauti su pirkėjais, sudarant ilgalaikes apvaliosios medienos pirkimo – pardavimo sutartis, 

pagal kurias galima parduoti ne daugiau kaip 60 procentų per metus numatomų pagaminti atitinkamų apvaliosios medienos 

sortimentų 2009 – 2013 metų laikotarpiui; 

2.4. VĮ miškų urėdijas, vadovaujantis Taisyklių 7 punkto reikalavimais iki š. m. lapkričio 9 d. sudaryti ir per AMEPS pateikti trejų 

paskutinių metų medienos pirkėjų sąrašą, kuriame nurodyta kiekvieno pirkėjo konkrečius medienos pirkimo kalendorinius už metus. 

Pagal šią informaciją AMEPS sudaromas nuolatinių pirkėjų sąrašas ir šiems pirkėjams suteikiama teisė dalyvauti aukcione 

ilgalaikėms sutartims sudaryti; 

2.5. VĮ miškų urėdijoms vadovaujantis Taisyklių 8 punkto reikalavimais iki š. m. lapkričio 9 d. sudaryti ir per AMEPS pateikti 

medienos pirkėjų sąrašą, kurie yra neatsiskaitę, sutartyse numatytais terminais, už pirktą medieną. 

 



AUKCIONŲ REGLAMENTAVIMAS KITAIS  

TEISINIAIS AKTAIS 

 

Generalinio miškų urėdo 2012 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. 1B-408 

 

„1. Į p a r e i g o j u VĮ miškų urėdijų miškų urėdus: 

1.1. iki šių metų lapkričio 18 d. organizuoti mokymus darbui su AMEPS potencialiems medienos pirkėjams, apie 

numatomus mokymus paskelbti regioninėje spaudoje bei užtikrinti jų aprūpinimą mokomąja medžiaga, kuri 

patalpinta Generalinės miškų urėdijos internetinėje svetainėje skyriuje “Informacija/Miškų urėdijoms“; 

1.2. siekiant užtikrinti efektyvų AMEPS funkcionavimą ir užtikrinant Prekybos mediena taisyklių 13.2 punkto nuostatų 

reikalavimų vykdymą, pardavėjų pateiktą raštišką banko ar draudimo įstaigos neatšaukiamą, besąlyginę sutarties 

sudarymo garantiją nedelsiant teikti (iki šių metų lapkričio 20 d.) AMEPS administratoriui atskanuotą PDF 

formate elektroniniu paštu adresu: admin@ameps.lt.” 

mailto:admin@ameps.lt
mailto:admin@ameps.lt
mailto:admin@ameps.lt


PREKYBOS MEDIENA TAISYKLIŲ TOBULINIMAS 2012 M. 

13.2.  

KEISTA: 

 perkant Medieną iš kelių pardavėjų, į bet kurio pasirinkto vieno pardavėjo sąskaitą pervesti pradinį įnašą arba 

pardavėjui pateikti raštišką banko ar draudimo įstaigos neatšaukiamą, besąlyginę sutarties sudarymo garantiją 

(toliau – sutarties sudarymo garantija) pradinio dydžio vertės už perkamą kiekį pas visus pardavėjus.  

21.  

KEISTA: 

 Aukcionas prasideda Generalinės miškų urėdijos nustatytu laiku ir trunka 5 kalendorines dienas. 

Patvirtintas pirkėjas aukciono metu per AMEPS gali pateikti pasiūlymą atskirai kiekvienam Medienos sortimentui 

įsigyti. Šiame pasiūlyme pirkėjas nurodo: 

28.  

KEISTA: 

 Pardavėjai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki aukciono pradžios AMEPS interneto tinklalapyje paskelbia 

pranešimą apie numatomus parduoti apvaliosios  medienos sortimentus ir miško kirtimo atliekas, nurodydami 

miško kirtimo atliekų pardavimo vietą (pardavėjo sandėlyje ar kirtavietėje) pagal pardavėjo patvirtintą ir su 

Generaline miškų urėdija suderintą sortimentinį planą. Šiame pranešime pardavėjas nurodo: 

 



PREKYBOS MEDIENA TAISYKLIŲ TOBULINIMAS 2012 M. 

29.  

KEISTA: 

Pirkėjai, norėdami dalyvauti pardavėjo organizuojamame aukcione, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki aukciono 

pradžios turi užsiregistruoti į aukcioną. Aukcione ketinamos pirkti apvaliosios medienos atskirų sortimentų ar 

miško kirtimų atliekų kiekis negali būti mažesnis kaip 25 m3 ir ne didesnis už pardavėjo numatomos parduoti 

Medienos kiekį. 

30.  

KEISTA: 

Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki aukciono pradžios į pardavėjo sąskaitą turi būti pervestas Taisyklių 13.2 punkte 

sąlygomis nustatytas pirkėjo pradinis įnašas arba pateikta sutarties sudarymo garantija. 

31.  

KEISTA: 

Pardavėjas, likus 3 darbo dienoms iki aukciono pradžios, AMEPS patvirtina pirkėjų, kurie laiku sumokėjo Taisyklių 

13.2 punkte sąlygomis nustatytą pradinį įnašą arba pateikė sutarties sudarymo garantiją, registraciją į aukcioną..  

33.  

KEISTA: 

 Nepatvirtintas pirkėjas, likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki aukciono pradžios, pardavėjui gali pareikšti 

pretenziją dėl registracijos į aukcioną nepatvirtinimo. Pardavėjas, likus ne mažiau kaip 1 darbo  dienai iki aukciono 

pradžios, turi išnagrinėti pretenziją ir priimti sprendimą dėl pareiškėjo dalyvavimo aukcione. Apie šį sprendimą 

pardavėjas per AMEPSinformuoja pareiškėją ir AMEPS administratorių.  
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34.  

KEISTA: 

 Patvirtintas pirkėjas, likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki aukciono pradžios, susitaręs su pardavėju, turi teisę 

vietoje apžiūrėti vertingiausius, aukščiausios kokybės pagamintus apvaliosios medienos sortimentus. 

35.  

KEISTA: 

 Aukcionas vyksta pardavėjo nustatytu laiku ir trunka 15 min. Aukciono metu pirkėjai AMEPS nurodo ketinamos pirkti 

Medienos kiekį ir kainą, kuriuos mato visi pardavimo dalyviai. Jeigu paskutinę pardavimų minutę pasiūloma 

didesnė kaina, aukcionas pratęsiamas dar 5 min., tokiu būdu aukcionas gali būti pratęsiamas iki 45 min.  

361.  

KEISTA: 

Jeigu aukciono metu parduotas ne visas numatytas parduoti Medienos kiekis, pardavėjas, su Generaline miškų urėdija 

suderinęs laiką, ta pačia tvarka organizuoja pakartotinį aukcioną. 

362.  

KEISTA: 

Jeigu aukcione nedalyvavo nei vienas pirkėjas, aukcionas laikomas neįvykusiu. Pardavėjas, su Generaline miškų 

urėdija suderinęs laiką, ta pačia tvarka organizuoja naują aukcioną, kuriame pradinė medienos kaina sumažinama 

iki 20 procentų. 

40.  

KEISTA: 

Medienos pradinę kainą nustato pardavėjas, apskaičiavęs savo paskutinio įvykusio aukciono atitinkamų sortimentų 

vidutines svertines kainas. Pradinė Medienos kaina apvalinama 1 Lt tikslumu. 
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42.  

KEISTA: 

Parduodamos pagal ilgalaikes sutartis Medienos kainas kitam pusmečiui pardavėjas tikslina kas pusę metų per 15 

darbo dienų po įvykusio aukciono pusmetinėms sutartims sudaryti pagal atitinkamų apvaliosios medienos 

sortimentų ar miško kirtimų atliekų vidutines svertines kainas, nustatytas pusmetinėse sutartyse, pardavus ne 

mažiau kaip 50 procentų pusmetiniams pardavimams skirto atitinkamo sortimento kiekio. Pardavus mažesnį 

atitinkamo sortimento kiekį, kainos tikslinamos po įvykusio pakartotinio aukciono. Kainų keitimas įforminamas 

sudarant ilgalaikės sutarties priedą. 

47.  

KEISTA: 

Mažmeninėje prekyboje parduotą Medieną pirkėjas gali išsigabenti iš pardavėjo sandėlio tik sumokėjęs visą kainą, 

išskyrus tuos atvejus, kai pardavėjas parduoda malkinę medieną valstybės arba savivaldybės ar jų institucijų 

įsteigtoms įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms. Šiais atvejais už malkinę medieną pirkėjas atsiskaito per 15 

kalendorinių dienų nuo pirkimo dokumentų išrašymo dienos.  

50.  

KEISTA: 

 Pardavėjas iš pirkėjų, kurie per paskutinius vienerius kalendorinius metus nepirko Medienos, privalo reikalauti 

išankstinio apmokėjimo, kuris mokamas sutartyje numatytomis sąlygomis. 

52.  

 Pasibaigus sutartyje numatytam apmokėjimo terminui, neatsiskaičiusiems už patiektą Medieną pirkėjams pardavėjas 

per 2 darbo dienas sustabdo Medienos pardavimą ir apie tai informuoja pirkėją raštu. Jeigu pirkėjas per 30 

kalendorinių dienų nuo Medienos pardavimo sustabdymo neatsiskaito už patiektą medieną, pardavėjas 

vienašališkai nutraukia sutartį, apie tai pranešęs pirkėjui raštu prieš 10 kalendorinių dienų. Pardavėjas apie 

sutarties nutraukimą nedelsdamas praneša AMEPS administratoriui, kuris metams laiko sustabdo šio pirkėjo teisę 

dalyvauti visuose aukcionuose. Šios nuostatos netaikomos esant force majeure sąlygoms. 
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54.  

KEISTA: 

Jeigu pirkėjas neperka Medienos numatytais sutartyje kiekiais nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir nuo spalio 1 d. iki 

gruodžio 31 d. ilgiau kaip 60 dienų arba nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d. – ilgiau kaip 30 dienų, pardavėjas, 

siekdamas išvengti galimų nuostolių dėl Medienos sugedimo, per 2 darbo dienas sustabdo Medienos pardavimą ir 

vienašališkai nutraukia sutartį, apie tai pranešęs pirkėjui raštu prieš 10 kalendorinių dienų. Pardavėjas apie 

sutarties nutraukimą nedelsdamas praneša AMEPS administratoriui, kuris metams laiko sustabdo šio pirkėjo teisę 

dalyvauti visuose aukcionuose. Šios nuostatos netaikomos esant force majeure sąlygoms.  

KEISTA: 

2.7. Pardavėjas, suderinęs su pirkėju, dėl sortimentinės išeigos paklaidos turi teisę iki 5 procentų padidinti ar sumažinti 

atitinkamų sortimentų parduodamos Medienos kiekį. 

KEISTA: 

5.11. Į pirkėjo atsiskaitymą pradinis įnašas. 

 (įskaičiuojamas/neįskaičiuojamas) 

KEISTA: 

5.3. Pirkėjams, neatsiskaičiusiems už patiektą Medieną per 5.1 ar 5.2 punktuose numatytus terminus, pardavėjas per 2 

darbo dienas sustabdo Medienos pardavimą ir apie tai informuoja pirkėją raštu. Medienos pardavimas 

atnaujinamas pirkėjui, kuris per 30 kalendorinių dienų nuo Medienos pardavimo sustabdymo apmokėjo 

įsiskolinimą ir delspinigius. 



PASIŪLYMAI PREKYBOS MEDIENA TAISYKLIŲ 

TOBULINIMO DARBO GRUPEI 

   Pusmetiniai ir ilgalaikiai aukcionai  

Pirkėjas turi teisę siūlyti iki 10 

proc. mažesnę nei pradinė 

pardavėjo pasiūlyta kaina. 

Pasiūlymas AMEPS   

Kainos pasiūlymą laikyti paskutiniu 

tik toje dalyje kurioje buvo atliktas 

koregavimas. Likusio anksčiau 

pateikto pasiūlymo dalies  laikas 

nesikeičia. 



PASIŪLYMAI PREKYBOS MEDIENA TAISYKLIŲ 

TOBULINIMO DARBO GRUPEI 

    Trumpalaikiai aukcionai 

Pasiūlymo pateikimo intervalo 

trukmė - iki 30 sek.  
Jei pasiūlymas nepateikiamas per 30 sek. 

aukcionas laikomas baigtu 

Kainos kėlimo žingsnis – 1 Lt 



Ačiū už dėmesį 


