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1. Internetinės svetainės struktūra 
 

Privačios žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos aukcionų ir nuomos be aukciono 

internetinė svetainė pasiekiama adresu http://aukcionai.vzf.lt/ ir tada pasirinkus „Privačios žemės 

sklypų aukcionai“: 

 

Jei uždėsite varnelę „Atsiminti pasirinkimą“, kitą kartą atidarant internetinę svetainę bus 

automatiškai parinkta paskutinė Jūsų naudota puslapio versija ir versijos pasirinkimo langas nebus 

rodomas. Internetinės svetainės viršutiniame meniu bet kuriuo metu galima keisti versiją tarp 

valstybinės žemės sklypų aukcionų ir privačios žemės sklypų aukcionų: 

 

  

http://aukcionai.vzf.lt/
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Internetinės  svetainės struktūra: 

 

1. Sritis skirta objektų paieškai. Galima atlikti greitą paiešką pagal įvedamą frazę (ne mažiau 

kaip 3 simbolius) arba sąraše pasirinktą kategoriją. Paspaudus nuorodą „Išplėstinė paieška“, 

galima atlikti detalią paiešką pagal daugiau kriterijų: 
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2. Galima pasirinkti valstybinės žemės sklypų aukcionų arba privačios žemės sklypų aukcionų 

sritis. 

3. Galima pasirinkti norimą puslapį: 

 Planuojami e-aukcionai: atidaromas aukcionų, kurie dar neprasidėję, sąrašas. Į šiame 

sąraše esančius aukcionus gali registruotis dalyviai. 

 Vykstantys e-aukcionai: atidaromas aukcionų, kurie šiuo metu vyksta, sąrašas. Šiems 

aukcionams dalyviai, užsiregistravę juose dalyvauti, gali siūlyti savo kainas. 

 Pasibaigę e-aukcionai: atidaromas aukcionų, kurie jau pasibaigė, sąrašas. 

 Nuoma be aukciono: atidaromas sklypų sąrašas, kuriuos galima išsinuomoti be 

aukciono už skelbime nurodomą žemės sklypo nuomos mokestį metams (plačiau 

aprašyta 7 skyriuje). 

 Taisyklės: atidaromas Privačios žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos aukcionų 

ir nuomos be aukciono vykdymo internetu tvarkos aprašas. 

 Pagalba: atidaromas puslapis, kuriame yra nurodyti kontaktai bei aukcionų vykdymo 

internetinės svetainės vartotojo vadovas. 

 Dalyviams: atidaromas dalyvio paskyros puslapis (plačiau aprašyta 3 skyriuje). 

4. Aukcionų atrinkimo pagal kriterijus sritis. Šioje srityje galima pagal pateiktus kriterijus 

atrinkti rodomų aukcionų sąrašą. Kriterijų sąrašas skiriasi priklausomai nuo tuo metu rodomų 

aukcionų (planuojami, vykdomi, pasibaigę). 

5. Dalyvių prisijungimo prie internetinės svetainės arba registracijos sritis (plačiau aprašyta 2 ir 

3 skyriuose). 

6. Reklaminių skydelių sritis. 

7. Aukcionų sąrašas. Rodomas visų arba pagal kriterijus atrinktų aukcionų sąrašas. 
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2. Registravimasis interneto svetainėje 
 

Asmuo, pageidaujantis pirmą kartą dalyvauti aukcione arba išsinuomoti sklypą be aukciono, 

turi užsiregistruoti internetinėje svetainėje (jei asmuo jau registravosi anksčiau, užtenka tik prisijungti 

prie svetainės - tai aprašyta 3 skyriuje). Norint prisiregistruoti internetinėje svetainėje, reikia 

paspausti nuorodą „Registruotis“: 

 
 

Paspaudus nuorodą „Registruotis“, atidaromas naujo vartotojo registracijos puslapis: 
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Registracijos formoje pirmiausia reikia nurodyti, kas registruojasi: 

 Lietuvos Respublikos fizinis asmuo 

 Užsienio fizinis asmuo 

 Lietuvos Respublikos juridinis asmuo 

 Užsienio juridinis asmuo, kita užsienio organizacija 

Toliau reikia užpildyti tokius laukus: 

Sritis Lauko pavadinimas Įvedama informacija 

Pagrindinė informacija El. paštas* Elektroninio pašto adresas, kuris bus 

naudojamas prisijungimui prie 

sistemos 

Vardas ir pavardė (juridinio 

asmens pavadinimas)* 

Fizinio asmens vardas ir pavardė arba 

juridinio asmens pavadinimas 
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Asmens kodas (įmonės 

kodas)* 

Fizinio asmens asmens kodas arba 

juridinio asmens įmonės kodas 

Sąskaitos numeris* Sąskaitos, į kurią nelaimėjus aukciono 

bus grąžintas sumokėtas pradinis 

įnašas, numeris 

Bankas Banko pavadinimas 

Kontaktinė 

informacija 

Telefonas* Telefono numeris 

Faksas Fakso numeris 

Miestas* Miestas 

Adresas (buveinės adresas)* Gyvenamosios vietos arba buveinės 

adresas 

Paskyros slaptažodis Slaptažodis* Slaptažodis, kuris bus naudojamas 

prisijungimui prie sistemos 

Pakartokite slaptažodį* Dar kartą pakartojamas slaptažodis, 

kuris bus naudojamas prisijungimui 

prie sistemos 

Atstovaujantis asmuo 
(PASTABA: šiuos laukus 

privaloma pildyti jei 

juridinį arba fizinį 

asmenį atstovauja kitas 

fizinis ar juridinis 

asmuo) 

Vardas, pavardė Atstovo vardas ir pavardė 

Asmens kodas Atstovo asmens kodas 

Adresas Atstovo gyvenamosios vietos adresas 

El. paštas Atstovo elektroninio pašto adresas 

Telefonas Atstovo asmens telefono numeris 

Atstovavimo pagrindas, 

dokumento data, numeris 

Atstovavimo pagrindas, dokumento 

data, numeris 

 

Žvaigždutės simboliu (*) pažymėtus laukus užpildyti privaloma. 

Užpildžius informaciją registracijos formoje ir sutikus su dalyvavimo aukcionuose bei 

aukcionų vykdymo sąlygomis ir taisyklėmis (sutinkama uždėjus varnelę „Sutinku su sąlygomis ir 

taisyklėmis“), reikia spausti mygtuką „Registruotis“. Po mygtuko paspaudimo, registracijos formoje 

nurodytu elektroniniu paštu (laukas „El. paštas“), bus nusiųstas vartotojo patvirtinimo laiškas. Laiške 

bus pateikta nuoroda, kurią paspaudus bus patvirtintas vartotojas. 

PASTABA: jei negaunate vartotojo patvirtinimo laiško – patikrinkite pašto dėžutės „nepageidaujamų 

laiškų“ (angl. „spam“) aplanką. 

Po vartotojo patvirtinimo, asmuo gali prisijungti prie sistemos (aprašyta 3 skyriuje) ir dalyvauti 

aukcionuose arba išsinuomoti žemės sklypą be aukciono. 

 

  



9 
 

3. Prisijungimas interneto svetainėje 
 

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti aukcione, turi prisijungti prie internetinės svetainės. 

Prisijungimas galimas tik po registracijos, aprašytos 2 skyriuje. Norint prisijungti prie internetinės   

svetainės, reikia paspausti nuorodą „Prisijungti“: 

 

Paspaudus nuorodą, atsidaro prisijungimo puslapis: 

 

Čia reikia įvesti elektroninio pašto adresą ir slaptažodį, nurodytą registracijos metu (aprašyta 2 

skyriuje). Įvedus šiuos duomenis reikia spausti nuorodą „Prisijungti“. 

Prisijungęs prie internetinės svetainės asmuo gali registruotis ir dalyvauti pasirinktuose 

aukcionuose arba išsinuomoti žemės sklypą be aukciono. Taip pat gali naudotis savo paskyra, kuri 

pasiekiama paspaudus nuorodą „Dalyviams“: 
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Savo paskyroje asmuo mato galimų veiksmų sąrašą (kairėje puslapio pusėje). 

Punktas Paskirtis 

Svarbi informacija Pateikiama aktuali dalyvio informacija (neapmokėti užsakymai ir 

pan.) 

Aukcionai kuriuose dalyvauju Pateikiamas aukcionų, kuriuose asmuo dalyvauja, sąrašas 

Laimėti aukcionai Pateikiamas laimėtų aukcionų sąrašas 

Pralaimėti aukcionai Pateikiamas pralaimėtų aukcionų sąrašas 

Prenumeratos Pateikiamas sukurtų prenumeratų sąrašas 

Mano paskyra Nukreipiama į puslapį, kuriame asmuo gali pakoreguoti savo 

registracijos metu nurodytus duomenis (pavyzdžiui, pasikeisti 

prisijungimo slaptažodį) 

Atsijungti Skirta atsijungti nuo sistemos 
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4. Dalyvavimas aukcione 
 

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti aukcione, pirmiausiai turi prisijungti prie sistemos (aprašyta 

3 skyriuje). Prisijungęs prie sistemos ir planuojamų aukcionų sąraše išsirinkęs dominantį aukcioną, 

asmuo, likus ne mažiau kaip 2 valandoms iki aukciono skelbime nurodytos aukciono pradžios, turi 

užsiregistruoti kaip aukciono dalyvis. Užsiregistruoti aukciono dalyviu galima aukciono puslapyje 

srityje „Dalyvauti aukcione“: 

 

Dalyvavimo aukcione srityje asmuo, jei reikia, gali įkelti dokumento, patvirtinančio jo teisę 

dalyvauti aukcione, kopiją (pavyzdžiui, atstovavimo pagrindą patvirtinantį dokumentą). Uždėjus 

varnelę „Sutinku su sąlygomis ir taisyklėmis“ (taip patvirtinama, kad asmuo sutinka su aukciono 
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vykdymo sąlygomis) reikia paspausti mygtuką „Dalyvauti“. Dalyvio užklausa nusiunčiama aukciono 

administratoriui. 

 

Aukciono administratorius, patikrinęs reikalingą dalyvio informaciją, priima sprendimą ar 

patvirtinti aukciono dalyvį. Aukciono administratorius, pastebėjęs netikslius, klaidingus ar tikrovės 

neatitinkančius duomenis, gali nesuteikti teisės asmeniui dalyvauti aukcione. Apie sprendimą 

nesuteikti teisės dalyvauti aukcione asmuo yra informuojamas registruojantis sistemoje nurodytu 

elektroniniu paštu, nurodant priežastį, kodėl asmeniui nesuteikiama teisė dalyvauti aukcione. 

Asmeniui iki aukciono dienos nurodytos valandos patikslinus nurodytus duomenis, aukciono 

administratorius gali suteikti teisę dalyvauti aukcione. 

Kai aukciono administratorius patvirtina aukciono dalyvį, jis yra informuojamas registruojantis 

sistemoje nurodytu elektroniniu paštu apie suteiktas teises dalyvauti aukcione. Taip pat aukciono 

puslapyje mato informaciją apie sėkmingą registraciją dalyvauti aukcione: 

 

Kainų siūlymai galės būti atliekami tik prasidėjus aukcionui (aprašyta 5 skyriuje). 
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5. Aukciono vykdymas 
 

Prasidėjus aukcionui, patvirtinti aukciono dalyviai gali siūlyti savo kainas. Pirmąjį siūlymą 

teikiančio aukciono dalyvio siūloma kaina turi būti ne mažesnė už pradinę kainą. Visi kiti aukciono 

dalyvių kainos siūlymai turi būti ne mažesni už ankstesniame siūlyme paskelbtą kainą, padidintą ne 

mažiau kaip 1 procentu. 

Kainos siūlymo sritis atrodo taip: 

 

Sutikęs su aukciono sąlygomis ir taisyklėmis (uždedant varnelę „Sutinku su šio objekto statymo 

sąlygomis ir taisyklėmis“), dalyvis gali atlikti pirmąjį kainos siūlymą. Siūlomos kainos laukelyje 

dalyvis gali įrašyti savo siūlomą kainą, arba palikti sistemos automatiškai įrašytą minimalią leidžiamą 

siūlyti kainą. 

Dalyvis aukciono puslapyje visada mato ar jo pasiūlyta kaina yra didžiausia, ar yra pasiūlyta 

didesnė kaina. Kai aukciono dalyvio pasiūlyta kaina yra didžiausia, jis mato tokią informaciją: 
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Kai aukciono dalyvis nėra pasiūlęs savo kainos arba jo pasiūlyta kaina nėra didžiausia, jis mato 

tokią informaciją: 

 

PASTABA: statymų informacija puslapyje yra atnaujinama automatiškai. Tačiau vis tiek 

rekomenduojame kas keliasdešimt minučių perkrauti šį naršyklės puslapį. 

Taip pat aukciono dalyviai mato visą kainų siūlymo istoriją: kokią datą ir kokiu tiksliai laiku 

buvo atliktas kainos siūlymas, pasiūlytą kainą bei kainą siūliusio dalyvio unikalų identifikatorių 

(unikalus identifikatorius sugeneruojamas kiekvienam dalyviui skirtingas, pagal jį kiti dalyviai negali 

nustatyti jo tapatybės). 

Aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą, negali keisti savo siūlomos kainos tol, kol kitas 

aukciono dalyvis nepasiūlė didesnės kainos. 

Jeigu iki aukciono pabaigos laiko yra gaunamas bent vienas didesnis pasiūlymas už pradinę 

žemės sklypo kainą, aukcionas pratęsiamas penkiomis minutėmis nuliu sekundžių (nuo pradžioje 

nurodytos aukciono pabaigos). Per šį pratęstą laiką aukciono dalyviai gali siūlyti savo kainas. Po 

kiekvieno per pratęstą papildomą penkių minučių nulio sekundžių laiką gauto naujo kainos pasiūlymo 

aukcionas vėl pratęsiamas penkiomis minutėmis nuliu sekundžių, kurios pradedamos skaičiuoti nuo 

kainos pasiūlymo gavimo momento. Pratęstas aukcionas baigiamas, jeigu per penkias minutes nulį 

sekundžių po paskutinio kainos pasiūlymo negaunama kito kainos pasiūlymo. 
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Aukcionus, kuriuose dalyvauja, aukciono dalyviai gali matyti ir savo paskyroje, srityje 

„Aukcionai kuriuose dalyvauju“: 

 

 

Čia taip pat galima siūlyti savo kainą (jei nėra pasiūlyta jokia arba yra kito dalyvio pasiūlyta 

didesnė kaina). Jei dalyvio pasiūlyta kaina yra didžiausia, aukcionų kuriuose jis dalyvauja srityje 

matoma tokia informacija: 
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6. Aukciono laimėtojo nustatymas ir aukciono dalyvių informavimas pasibaigus 

aukcionui 
 

Aukciono dalyvis, iki pasibaigiant aukcionui pasiūlęs didžiausią sklypo kainą, laikomas 

aukciono laimėtoju. Apie tai aukciono laimėtojas yra informuojamas interneto svetainėje bei 

elektroniniu paštu. 

Interneto svetainėje, aukciono puslapyje laimėtojas mato tokią informaciją: 

 

Pralaimėję dalyviai aukciono puslapyje mato tokią informaciją: 

 

Taip pat laimėtus ir pralaimėtus aukcionus dalyviai gali peržiūrėti savo paskyroje, srityse 

„Laimėti aukcionai“ ir „Pralaimėti aukcionai“: 
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Aukciono laimėtojui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai pasibaigia aukcionas, 

elektroniniu paštu, nurodytu registruojantis, pateikiamas Valstybės žemės fondo parengtas žemės 

sklypo nuomos sutarties projektas. 

 

7. Privačios žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuoma be aukciono 
 

Asmuo, pageidaujantis išsinuomoti privačios žemės ūkio paskirties žemės sklypą be aukciono, 

pirmiausiai turi prisijungti prie sistemos (aprašyta 3 skyriuje). Prisijungęs prie sistemos ir puslapyje 

„Nuoma be aukciono“ susiradęs dominantį sklypą, asmuo turi paspausti mygtuką „Pirkti“: 

 

Tada reikia pažymėti varnelę „Sutinku su šio objekto įsigijimo sąlygomis ir taisyklėmis“ ir dar 

kartą paspausti mygtuką „Pirkti“, taip išreiškiant savo valią ir sutikimą sudaryti žemės sklypo nuomos 

sutartį: 
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Po šių veiksmų aukciono administratorius parengia žemės sklypo nuomos sutarties projektą, 

kurį sistemoje nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčia nuomojamo 

žemės sklypo savininkui ir asmeniui, kuris nori nuomoti žemės sklypą be aukciono.  

Nuomos sutarties pasirašymą nuomojamo žemės sklypo savininkas ir asmuo, kuris nori 

nuomoti žemės sklypą be aukciono, suderina savo iniciatyva. 


