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1. Įvadas 

Apvaliosios medienos, pagamintos valstybiniuose miškuose, elektroninė pardavimo 

sistema (AMEPS) skirta Generalinei miškų urėdijai prie Aplinkos ministerijos. IS skirta 

kompiuterizuotu būdu kaupti, tvarkyti, apdoroti, saugoti ir teikti duomenis apie 

apvaliosios medienos prekybos konkursus, pirkėjų pasiūlymus, aukcionų vykdymą ir 

rezultatus. 

AMEPS konkretūs tikslai: 

 Operatyviai teikti informaciją apie didmeninėje prekyboje parduodamus 

apvaliosios medienos ir kirtimo atliekų, pagamintų valstybiniuose miškuose, 

kiekius ir pardavimo sąlygas, medienos pirkėjams elektroninėje erdvėje. 

 Vykdyti didmeninės prekybos medienos pardavimo aukcionus elektroninėje 

erdvėje; 

 Suteikti galimybę pirkėjams dalyvauti medienos pardavimo aukcione 

ilgalaikėms, pusmetinėms ir trumpalaikėms sutartims sudaryti, pateikiant 

pasiūlymus elektroniniu būdu; 

 Publikuoti įvykusių medienos pardavimo aukcionų rezultatus visuomenei; 

 Formuoti ir saugoti medienos pirkimo-pardavimo sutartis. 

1.1. Dokumento paskirtis 

Dokumentas skirtas pirkėjams, kurie dirbs su AMEPS. 

1.2. Dokumento apžvalga 

Šis dokumentas sudarytas iš 8 skyrių: 

 Įvadas - supažindinama su dokumento paskirtimi, dokumente naudojamais 

terminais ir sąvokomis, įvedimo ir valdymo elementais, bendrais sistemos 

naudojimo principais; 

 Naujo sistemos naudotojo registracija – aprašomas naujo sistemos naudotojo 

registracijos procesas. 

 Prisijungimas prie sistemos - aprašomas prisijungimas prie sistemos, 

slaptažodžio priminimas bei naujo naudotojo registracija; 

 Sistemos naudotojo paskyros administravimas - aprašomas sistemos 

naudotojo duomenų keitimas, slaptažodžio keitimas; 

 Aukcionai trumpalaikėms sutartims sudaryti – aprašomos pirkėjo galimybės ir 

teisės susijusios su aukcionais trumpalaikėms sutartims sudaryti. 

 Pasiūlymai – aprašomas pasiūlymų sąrašas. 

 Sutartys – aprašomas sutarčių sąrašas, sutarčių sudarymas, sutarčių peržiūra 

ir koregavimas. 

 Pakeitimų žurnalas - registruojami dokumento pakeitimai.  

1.3. Naudojami terminai ir sąvokos  

Lentelė 1 

Terminas, sąvoka Aprašymas 

{Laukas} 

Išlenktais skliausteliais {} žymimas duomenų įvedimo 

laukas, kur tarp skliaustelių rašomas lauko pavadinimas, 

matomas aprašomame lange. 

{Įrašomas Laukas} 
Vieta, kur sistemos naudotojas gali suvesti duomenis 

arba duomenys yra vaizduojami. 
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Terminas, sąvoka Aprašymas 

[Mygtukas] 

Dialogo lango arba lango mygtukai (taip pat vadinami 

komandiniais mygtukais) tekste yra žymimi kvadratiniais 

skliausteliais []. Tarp skliaustelių yra rašomas mygtuko 

pavadinimas. Sistemoje atvaizduoti kaip keturkampiai 

mygtukai ir aktyvios nuorodos (pabrauktas tekstas).  

„Meniu punktas” 
Kabutėmis „” yra žymimas meniu punktas. Tarp kabučių 

yra rašomas meniu punkto pavadinimas. 

 Žymimasis langelis 

Kvadrato formos figūra, kurios dešinėje arba kairėje yra 

rašomas tekstas. Aprašymas atspindi galimą veiksmą. 

Figūra parodo, ar yra pasirinkta nurodyta reikšmė, ar ne. 

Sistemos naudotojas gali keisti pasirinkimo langelio 

reikšmę pele pažymint arba panaikinant požymį langelyje. 

 Žymimoji akutė 

Apvali figūra, kurios dešinėje parašytas tekstas. 

Aprašymas atspindi galimą veiksmą ar pasirinkimą. 

Figūra parodo, ar yra pasirinktas vienas iš kelių galimų 

veiksmų. Sistemos naudotojas gali pažymėti norimą 

žymimąją akutę pelės paspaudimu. 

Pagrindinis meniu 

Pagrindiniame meniu yra pristatomos pagrindinės 

sistemos funkcijos. Pagrindinio meniu punktai yra 

pasirenkami pelės kairiojo klavišo spustelėjimu pažymint 

juos. 

„Skirtukas“ 
Išsikišusi lango dalis, kurią spustelėjus atveriamas 

atitinkamas langas. 

1.4. Įvedimo ir valdymo elementai 

Lentelė 2 

Elementas Paskirtis 

 

 
 

Įvedimo elementas. Šiame įvedimo elemente 

priklausomai nuo lauko paskirties galima įvesti tekstines 

ir/arba skaitines reikšmes. 

 

Žymimasis langelis (checkbox). Reikšmių „Taip“ - „Ne“, 

„Yra“ – „Nėra“ ir pan. nustatymo elementas. Galimos 

reikšmės: pažymėtas arba ne. 

 

Žymimoji akutė. Galimos reikšmės: pažymėta arba ne. 

Naudojamas tuomet, kai gali būti pažymėtas tik vienas 

variantas iš kelių galimų. 

 
 

 

Mygtukas. Nuspaudus mygtuką, yra atliekamas vienas ar 

kitas veiksmas. Ant mygtuko esantis tekstas nusako 

mygtuko atliekamą funkciją. 

 

Nuoroda. Paspaudus nuorodą atliekamas vienas ar kitas 

veiksmas. Nuorodos tekstas nusako nuorodos atliekamą 

veiksmą. 

 

Datos įvedimo elementas. Paspaudus mygtuką  arba 

datos įvedimo laukelyje, atidaromas kalendorius. Datą 

šiame elemente galima keisti ir klaviatūros pagalba.  

Paspaudus mygtuką  laukas išvalomas. 

 

Reikšmės pasirinkimo elementas. Paspaudus 

atveriamas galimų reikšmių sąrašas. Norima reikšmė 

pasirenkama pažymėjus ją kairiu pelės klavišu. 
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1.5. Puslapio navigacija 

Sistemoje yra naudojami keli navigacijos komponentai:  

1. Logotipai; 

2. Naršymo kelias; 

3. Pagrindinis meniu. 

 

 
1 pav. Navigacijos komponentai 

1.5.1 Logotipai 

Logotipai yra talpinami puslapio reklamjuostėje. Logotipai nukreipia į atitinkamus 

puslapius, priklausomai nuo logotipo. Generalinės miškų urėdijos logotipai nukreipia į 

Generalinės miškų urėdijos puslapį. Aplinkos ministerijos logotipas nukreipia į aplinkos 

ministerijos puslapį. AMEPS sistemos logotipas nukreipia į pradinį sistemos puslapį. 
 

1.5.2 Naršymo kelias 

Antrasis navigacijos komponentas (2 pav.) yra naršymo kelias. Naršymo kelias nurodo 

Jūsų vietą sistemos puslapių hierarchijoje. Naudojantis šiuo komponentu galima grįžti į 

aukštesnį hierarchijos lygį. Norėdami grįžti į sistemos puslapį, esantį naršymo kelyje, 

spaudžiame ant nuorodos su atitinkamu tekstu. 

1.5.3 Pagrindinis meniu 

Svarbiausias navigacijos komponentas (2 pav.) yra pagrindinis sistemos meniu. Šio 

meniu pagalba galima pasiekti visus pagrindinius sistemos puslapius. Priklausomai nuo 

to, koks naudotojas yra prisijungęs prie sistemos, skiriasi pagrindinio meniu turinys.  

Pagrindinis meniu turi du lygius. Pirmasis meniu lygis yra matomas visada. Antrasis 

lygis atidaromas užvedus pelės žymeklį ant pirmo lygio meniu punkto, prie kurio yra 

rodoma rodyklė ( ). Paspaudus ant pirmo lygio meniu punkto, prie kurio nėra rodyklės, 

arba ant antro meniu lygio punkto, yra atidaromas atitinkamas sistemos puslapis. Tuo 

metu meniu punktas, ant kurio yra užvestas pelės žymeklis yra pažymimas žalia juostele 

ir užrašo spalva pakeičiama į žalią (2 pav.). 

 

2 3 

1 
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2 pav. Pagrindinis meniu 

 

1.6. Sąrašų puslapiavimas 

Kai kurie sąrašai yra puslapiuojami, kiekviename iš puslapių pateikiant po 20 įrašų. 

Puslapiai pateikiami sąrašo apačioje. 

 

 
3 pav. Sąrašo puslapiai 

 

Paspaudus ant nuorodų, žyminčių įrašų puslapius, atveriamas atitinkamų įrašų 

sąrašas. Puslapio, kuriame esate numeris yra pažymimas juoda spalva.  

1.7. Sąrašų rikiavimas 

Jeigu duomenų sąraše norite surikiuoti duomenis pagal kurį nors lauką, užeikite su 

pele ant to stulpelio pavadinimo ir paspauskite kairį pelės klavišą- duomenys bus 

surikiuoti didėjimo tvarka. Jeigu norite surikiuoti duomenis mažėjimo tvarka, dar kartą 

paspauskite kairį pelės klavišą ant to paties stulpelio pavadinimo. Ant to paties stulpelio 

pavadinimo dar kartą paspaudus kairį pelės klavišą, duomenys vėl bus surikiuoti didėjimo 

tvarka ir t.t. Surikiavus duomenis didėjimo tvarka, stulpelio, kurį rikiavome, antraštėje 

bus rodomas simbolis . Surikiavus mažėjimo tvarka- . 

1.8. Paieška sąrašuose 

Norėdami greičiau rasti ieškomą įrašą pasinaudokite paieška. Nurodžius paieškos 

parametrus ir paspaudus [Ieškoti], bus pateiktas nurodytus paieškos kriterijus 

atitinkančių įrašų sąrašas. Paspaudus [Rodyti visus] paieškos laukai bus išvalyti, o lange 

matysite pilną įrašų sąrašą. 

 

Pirmo lygio 
meniu 

Antro lygio 

meniu 
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4 pav. Paieška 

1.9. Kalendorius  

 
5 pav. Kalendorius 

 

1.10. Portalo kalbos keitimas 

Registruojantis sistemoje yra pasirenkama, kokia kalba norima matyti portalą: 

lietuvių ar anglų (laukas {Portalo kalba}; 17 pav.). Prisijungus prie sistemos portalas 

matomas pasirinkta kalba. Jei norima pakeisti šį parametrą, tai galima atlikti paskyros 

informacijos keitimo lange (4.1 skyrius). 

Jei visgi norima laikinai pakeisti kalbą, tai galima padaryti lango viršuje paspaudus 

atitinkamą vėliavėlę: 

 - portalas bus rodomas lietuvių kalba; 

 - portalas bus rodomas anglų kalba. 

Šie nustatymai bus saugomi vienai naudotojo sesijai, t.y., kitąkart prisijungus prie 

sistemos portalas bus rodomas ta kalba, kuri pasirinkta paskyroje. 

Mėnesių ir metų 

keitimo elementas. 

Paspaudus mygtuką  

mėnesiai kis mažėjimo 

tvarka, o paspaudus 

- didėjimo tvarka. Taip 

pat galima pasirinkti 

norimą mėnesį ir 

metus iš iškrentančio 

sąrašo. 

Dienų pasirinkimo 

elementas. Einamoji 

diena išskirta 

kremine spalva. 

Norimą dieną 

pasirinksite ją 

paspaudę kairiu 
pelės klavišu. 

Rodomas pasirinktas 

laikas. 

Slankiklių pagalba 

nurodomos valandos ir 

minutės. 

 

Paspaudus mygtuką 

nustatoma einamoji 
data ir laikas. 

Uždaromas 
kalendorius.  
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1.11. Naudotojo pagalba 

Kiekviename sistemos puslapyje paspaudus  naujame lange yra atveriamas 

pagalbos naudotojui puslapis. Jame pateikiama informacija apie puslapį, kuriame ji buvo 

iškviesta. 

Naudotojo pagalbos lange yra aprašomos pagrindinės puslapio funkcijos ir ką 

atitinkamas naudotojas gali atlikti šiame puslapyje.  

1.12. Failų pridėjimas 

Failų pridėjimo komponentas skirtas į sistemą įkelti dokumentus skaitmeniniame 

formate. Konkretūs, reikiami dokumentai, kuriuos reikia įkelti, priklauso nuo konteksto, 

kuriame yra pateikiamas šis komponentas. 

 

 
6 pav. Failų pridėjimo komponentas 

 

Failą pridėti galima paspaudus mygtuką [Browse...]. Jį paspaudus atveriamas failo 

pasirinkimo dialogo langas, kuriame pasirenkamas norimas pridėti dokumentas. 

Pasirinkus dokumentą, įvesties laukelyje atvaizduojama jo vieta naudotojo kompiuteryje 

(7 pav.). Leidžiama įkelti tik tuos failus, kurie turi plėtinius: BMP, DOC, DOCX, JPEG, JPG, 

PDF, PNG, RTF, TXT, XLS, XLSX. 

 

 
7 pav. Failų pridėjimo komponentas koreguojant pridėtus failus 

 

Koreguojant pridėtų failų sąrašą mygtukas  pašalina pridėtą failą ir vietą, skirtą 

failui. Mygtukas  prideda papildomą vietą failui. Paspaudus ant susieto failo 

pavadinimo, galima parsisiųsti atitinkamą failą ir jį peržiūrėti. 
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2. Naujo sistemos naudotojo registracija 

Paspaudus nuorodą [Prisiregistruoti] (8 pav.) atveriamas naujo vartotojo registracijos 

langas.  

Pastaba: šis langas nėra skirtas darbuotojų registracijai, darbuotojus sistemoje 

registruoja administratorius. 

Lietuvoje registruotos įmonės turėtų atlikti registraciją per VAIISIS. 

Ne Lietuvoje registruotoms įmonėms reiktų užpildyti registracijos formą, esančią 

registracijos lange (8 pav.). Daugiau informacijos rasite 2.2 skyriuje. Taip pat šią formą 

turi pildyti pirkėjai kurie neturi galimybės autentifikuotis sistemoje naudojantis VAIISIS. 

 

 
8 pav. Naujo vartotojo registracijos langas 

2.1. Lietuvos įmonėms 

Registruodamosis Lietuvos įmonės turėtų spausti nuorodą [VAIISIS] prisijungimo 

lange. Lietuvos įmonė, sėkmingai autentifikavusis per VAIISIS, bus gražinta į naujo 

naudotojo registracijos langą(9 pav.). Šiame lange bus automatiškai užpildyti laukai 
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{Įstaiga} ir {Įmonės kodas}. Automatiškai užpildytų laukų keisti negalima. Toliau 

registracija tęsiama kaip ir ne Lietuvos įmonėms, praleidžiant automatiškai įrašytus 

laukus. 

 

 
9 pav. Registracijos per VAIISIS langas 
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10 pav. Registracijos patvirtinimo langas 

 

 
11 pav. Registracijos forma spausdinimui 

 

2.2. Ne Lietuvos įmonėms 

Registruojant naują pirkėją sistemoje, yra pildomi šie laukai(8 pav.): 

 Įstaiga – įstaigos pavadinimas. Laukas yra privalomas ir unikalus. 
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 Įmonės kodas – įstaigos kodas. Laukas yra privalomas ir unikalus. 

 PVM kodas – PVM mokėtojo kodas. Laukas neprivalomas. 

 Atsiskaitomoji sąskaita – sąskaita, kuri automatiškai įrašoma į sudaromas 

sutartis. Laukas yra privalomas. 

 Banko kodas – banko, kuriame yra naudotojo sąskaita, kodas. Laukas yra 

privalomas. 

 Adresas – adresas, kuriuo yra registruota įmonė. Laukas yra privalomas. 

 Šalis – šalis, kurioje registruota įmonė. Laukas yra privalomas. 

 Telefonas – įstaigos kontaktinis telefono numeris. Laukas yra privalomas. 

Laukas yra privalomas. 

 Faksas – įstaigos fakso numeris. Laukas neprivalomas. 

 El. paštas – įstaigos elektroninės pašto dėžutės adresas. Laukas yra 

privalomas. 

 Atstovo pareigos – įstaigą atstovaujančio asmens pareigos. Laukas yra 

privalomas. 

 Atstovo vardas – įstaigą atstovaujančio asmens vardas. Laukas yra 

privalomas. 

 Atstovo pavardė – įstaigą atstovaujančio asmens pavardė. Laukas yra 

privalomas. 

 Portalo kalba – kokia kalba bus rodomi puslapiai naudotojui prisijungus prie 

sistemos. Pasirenkama pažymint atitinkamą žymimąją akutę. Pagal nutylėjimą 

būna parinkta lietuvių kalba. Galimi pasirinkimai:  

 Anglų – puslapiai bus rodomi anglų kalba; 

 Lietuvių – puslapiai bus rodomi lietuvių kalba 

 

Užpildę laukus spauskite [Užregistruoti]. Neteisingai užpildžius vieną arba kelis 

laukus yra išvedamas pranešimas, nurodantis, kurie laukai yra užpildyti neteisingai, 

bei prie neteisingai užpildytų laukų yra rodomos raudonos žvaigždutės (*). 
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12 pav. Naujo vartotojo registracijos langas (ne Lietuvos gyventojams) 

 

Užpildę laukus spauskite [Užregistruoti]. Neteisingai užpildžius vieną arba kelis 

laukus yra išvedamas pranešimas, nurodantis, kurie laukai yra užpildyti neteisingai, bei 

prie neteisingai užpildytų laukų yra rodomas raudonas žvaigždutės simbolis (*). 

Kai visi laukai registracijos formoje užpildomi tinkamai, atveriamas registracijos 

patvirtinimo langas (10 pav.). Čia, nauji sistemos naudotojai yra supažindinami su asmens 

duomenų saugojimo politika, pažymėkite „Sutinku su išvardytomis taisyklėmis“ 

(pažymėjus šį požymį, aktyvuojamas mygtukas [Tęsti registraciją]) ir spauskite [Tęsti 
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registraciją]. Paspaudus, bus atveriama registracijos forma spausdinimui (11 pav.). Jei 

norite toliau tęsti registraciją, išsisaugokite (mygtukas ) formą su registracijos 

duomenimis ir spauskite [Baigti registraciją]. Paspaudus [Atšaukti registraciją] bus 

atvertas sistemos pradžios langas ir Jūsų įvesti duomenys nebus išsaugoti. 

Pastaba: pirkėjai norėdami sėkmingai baigti registracijos procesą turi 

nusiųsti šią anketą (11 pav.) į Generalinę miškų urėdiją, tam kad 

administratorius aktyvuotų naują vartotojo paskyrą. Kol paskyra nebus 

aktyvuota, naudotojas negalės prisijungti prie sistemos. 

Jei matote, kad registracijos formoje yra klaidingai įvestų duomenų ir norite juos 

pakoreguoti, spauskite [Koreguoti duomenis] – bus atvertas registracijos langas su Jūsų 

užpildytais duomenimis. Pakoreguokite norimą informaciją ir toliau tęskite registraciją. 
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3. Prisijungimas prie sistemos 

3.1. Prisijungimas ne Lietuvos naudotojams, 
darbuotojams arba Lietuvos įmonėms kurios 
neturi galimybės autentifikuotis per VAIISIS 

Paspaudus nuorodą [Prisijungti], esančią viršutiniame dešiniajame lango kampe, 

atveriamas prisijungimo prie sistemos langas. Lietuvos įmonės turėtų prisijungti per 

VAIISIS sistemą, išskyrus tuos atvejus, kai įmonė neturi galimybės autentifikuotis 

naudojant VAIISIS. Ne Lietuvos įmonės, administratoriai, miškų urėdijos ir GMU 

darbuotojai, norėdami prisijungti prie sistemos, turėtų nurodyti savo vartotojo vardą ir 

slaptažodį. Įvedus naudotojo vardą ir slaptažodį, paspaudus [Prisijungti] naudotojas 

prijungiamas prie sistemos. 

 

 

 
13 pav. Prisijungimo langas 

 

Jei naudotojas bando nesėkmingai prisijungti penkis kartus iš eilės, jam rodomas 

paveikslėlis su tekstu (14 pav.). Tokiu atveju norint prisijungti prie sistemos, reikia suvesti 

vartotojo vardą, slaptažodį ir paveikslėlyje pavaizduotą tekstą. Neteisingų prisijungimų 

skaičius, kol pasirodo paveikslėliai su tekstu, gali būti keičiamas.  

Sėkmingai prisijungus prie sistemos šis paveikslėlis nebebus rodomas kol vėl nebus 

bandoma nesėkmingai prisijungti 5 (konfigūruojamas dydis) kartus iš eilės. 
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14 pav. Prisijungimo langas 

 

Jei rodomas paveikslėlis yra neaiškus, galima jį pakeisti paspaudus nuorodą [Išduoti 

naują]. 

Jei naudotojas nesėkmingai bando prisijungti prie sistemos aštuonis kartus iš eilės, jo 

IP adresas yra užblokuojamas penkioms minutėms. Šie dydžiai taip pat gali būti keičiami 

pagal poreikį. 

3.2. Prisijungimas Lietuvos naudotojams 

Lietuvos gyventojai ir Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, prie sistemos 

prisijungia per VAIISIS sistemą. Naudotojai gali autentifikuotis per VAIISIS sistemą, 

prisijungimo lange (13 pav.), paspaudę nuorodą VAIISIS. Paspaudus šią nuorodą, 

vartotojas bus nukreiptas į elektroninių valdžios vartų sistemą, kur jis galės 

autentifikuotis jam patogiu būdu. Vartotojas patvirtinęs, kad sutinka perduoti savo 

duomenis AMEPS sistemai, bus gražinamas į AMEPS sistemą. 

3.3. Slaptažodžio priminimas 

Pamiršus slaptažodį, prisijungimo lange spauskite nuorodą [Užmiršote slaptažodį?]. 

Atvertame lange (15 pav.), lauke {Vartotojo vardas} įveskite savo naudotojo vardą ir 

spauskite [Išduoti naują slaptažodį] – nuoroda slaptažodžio keitimui bus išsiųsta 

elektroniniu adresu, kuris buvo nurodytas registruojantis sistemoje. 

 

 

 
15 pav. Slaptažodžio priminimo langas 

 

Gautame elektroniniame laiške, paspaudus nuorodą, bus atveriamas slaptažodžio 

keitimo langas (16 pav.). Norint pakeisti slaptažodį, suvedame naują slaptažodį lauke 

{Slaptažodis:}, jį pakartojame lauke {Pak. slaptažodį:} ir spaudžiame mygtuką 

[Patvirtinti]. Jei laukeliuose suvesti slaptažodžiai nesutaps, bus išvedamas atitinkamas 

pranešimas ir slaptažodis nebus pakeičiamas. 
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16 pav. Slaptažodžio keitimo langas 
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4. Sistemos naudotojo paskyros 

administravimas 

4.1. Naudotojo duomenų peržiūra/koregavimas 

Sėkmingai prisijungus prie sistemos ir pagrindiniame sistemos meniu pasirinkus 

„Paskyra“ yra atveriamas naudotojo detalios informacijos peržiūros langas (17 pav.). 

Paspaudus [Grįžti] grįžtama į pradinį sistemos langą. 

 

 
17 pav. Naudotojo informacijos peržiūros langas 

 

Naudotojo informacijos redagavimo langas (analogiškas informacijos peržiūros 

langui, tik laukai yra redaguojami) atveriamas paspaudus mygtuką [Keisti]. Lange galima 

keisti visą informaciją, išskyrus naudotojo vardą ir naudotojo tipą. Pakeista informacija 

išsaugoma paspaudus mygtuką [Išsaugoti]. Paspaudus [Atšaukti] naudotojo informacijos 

redagavimo langas bus uždarytas neišsaugant atliktų pakeitimų. 
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4.2. Slaptažodžio keitimas 

Prisijungimo slaptažodį gali keisti tik tie vartotojai, kurie sistemoje registravosi ne per 

VAIISIS. Naudotojai kurie jungiasi per sistemos naudodamiesi VAIISIS – neturi 

slaptažodžių. 

Pagrindiniame meniu pasirinkite meniu punktą „Paskyra“. Atvertame naudotojo 

informacijos peržiūros lange (17 pav.) paspaudus [Keisti] atidaromas informacijos 

redagavimo langas (18 pav.). Lauke {Senas slaptažodis} reiktų įvesti esamą slaptažodį, o 

laukuose {Naujas slaptažodis} ir {Pak. slaptažodį} įvesti naująjį slaptažodį. Informacija 

išsaugoma paspaudus [Išsaugoti]. 

 

 
18 pav. Slaptažodžio keitimo langas 

 

Administratorius negali keisti kitų naudotojų slaptažodžių, jis gali tik nusiųsti 

nuorodą, skirtą slaptažodžio keitimui, į naudotojo paskyroje nurodytą elektroninę pašto 

dėžutę. Kol naudotojas nesukuria naujo slaptažodžio, prie sistemos jis gali prisijungti 

senuoju. 
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5. Aukcionai trumpalaikėms sutartims sudaryti 

5.1. Trumpas aukciono aprašymas 

5.1.1 Būsenų paaiškinimai 

Lentelėje (Lentelė 3) yra išvardintos visos būsenos kurias pereina aukcionas vykstant 

normaliam procesui ir veiksmai kuriuos tame aukcione gali atlikti pirkėjai ir pardavėjai. 

 

Lentelė 3 

Būsena Pardavėjas Pirkėjas 

Nepublikuotas Gali koreguoti 
aukcioną. 

Nemato aukciono. 

Vyksta registracija Gali peržiūrėti 
aukcioną. 

Gali registruotis aukcione. 

Mokamas pradinis 
įnašas 

Gali priimti arba 

atmesti registracijas 

Gali tik peržiūrėti aukcioną ir savo 
registraciją. Tikrinamos 

registracijos 

Pretenzijų teikimas Gali pateikti pretenziją 

Pretenzijų 

nagrinėjimas Gali tik peržiūrėti aukcioną ir savo 
registraciją. Laukiama aukciono 

pradžios Gali peržiūrėti 
aukcioną. Teikiami pasiūlymai Gali teikti pasiūlymus. Gali varžytis 

su kitais pirkėjais. 

Pasibaigęs 
Gali sudaryti sutartis. 

Gali peržiūrėti aukcioną ir jo 
rezultatus. 

 Aukciono būsena: Neįvykęs (nepateikta nė viena registracija) – Tai 

reiškia, kad į aukcioną nėra užsiregistravęs nė vienas pirkėjas. Aukciono 

būsena: Neįvykęs (nepatvirtinta nė viena registracija) – Tai reiškia, kad 

pardavėjas nepatvirtino nė vienos registracijos pateiktos į aukcioną. 

 Aukciono būsena: Neįvykęs (nepateiktas nė vienas pasiūlymas) - Tai 

reiškia, kad pirkėjai, kurių registracijos buvo patvirtintos, nepateikė nė vieno 

pasiūlymo aukcione. Visos datos, kurios skirtos kiekvienam iš etapų, yra 

paskelbiamos aukciono publikavimo metu. 

5.1.2 Aukciono proceso aprašymas 

Lentelėje (Lentelė 4) yra išvardintos visos būsenos, kurias pereina aukcionas 

vykstant normaliam procesui ir veiksmai, kuriuos privalo atlikti pirkėjas norėdamas 

dalyvauti atitinkamame aukcione. 

Pirmiausia, ką turi padaryti pirkėjas, tai užsiregistruoti aukcione, kuriame nori 

dalyvauti. Registracijos metu galima prisegti dokumentus, reikiamus dalyvavimui 

aukcione. Pasibaigus registracijos laikotarpiui sistemos priemonėmis to padaryti nebebus 

galima. Tokiu atveju, reikiami dokumentai, iki taisyklėse numatytos datos, turės būti 

pristatyti aukcioną organizuojančiai urėdijai ne sistemos priemonėmis. 
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Pretenzijų teikimo laikotarpiu, jeigu pirkėjo registracija į aukcioną buvo atmesta, 

pirkėjas gali teikti pretenziją pardavėjui. Tai galima atlikti ir sistemos priemonėmis 

koreguojant savo registraciją. 

Toliau pirkėjas sistemoje galės atilikti veiksmus tik pasiūlymų teikimo laikotarpiu. 

Jam atėjus, pirkėjas galės formuoti pasiūlymus medienos pirkimui ir varžytis su kitais 

pirkėjais. 

Pasibaigus aukcionui, pirkėjas, kuris laimėjo medienos, gali laukti kol urėdija 

suformuos sutartį, medienos laimėjusio pasiūlymo pagrindu. Kai sutartis bus suformuota, 

pirkėjas ją matys sistemoje prie visų su juo sudarytų sutarčių. 

Tolimesni veiksmai atliekami ne sistemos priemonėmis. 

Lentelė 4 

Būsena Pirkėjo veiksmai 

Vyksta registracija Pirkėjas privalo užsiregistruoti aukcione, kuriame nori 
dalyvauti. Skaityti skyrių (5.4). 

Mokamas pradinis 

įnašas 

Pirkėjas turi sumokėti pradinį įnašą bei pateikti mokumo 

garantą urėdijai kurios aukcione yra užsiregistravęs pirkėjas. 

Tikrinamos 
registracijos 

Laukti patvirtinimo. 

Pretenzijų teikimas Teikti pretenziją jei registracija buvo atmesta. 5.4.4 skyrius. 

Pretenzijų 

nagrinėjimas 
Laukti aukciono/registracijos patvirtinimo. 

Laukiama aukciono 
pradžios 

Laukti aukciono pradžios. 

Teikiami pasiūlymai Teikti pasiūlymus, skaityti skyrius 5.5 ir 5.5.2. 

Pasibaigęs Laukia kol bus sudaroma sutartis. 8 skyrius. 

 

5.2. Aukcionų sąrašo peržiūra 

Aukcionų trumpalaikėms sutartims sudaryti sąrašas (19 pav.) yra atidaromas 

pagrindiniame meniu pasirinkus „Aukcionai trumpalaikėms sutartims sudaryti“  

„Aukcionai trumpalaikėms sutartims sudaryti“.  
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19 pav. Aukcionų trumpalaikėms sutartims sudaryti sąrašas 

 

Paspaudus mygtuką [Grįžti], grįžtama į pradinį sistemos langą. 

Paiešką galima atlikti pagal: 

 Paskelbimo datą nuo; 

 Paskelbimo datą iki; 

 Datą, nuo kada galima teikti pasiūlymus; 

 Antraštę; 

 Pardavėją; 

 Parduodamus sortimentus; 

Nepasirinkus pardavėjo, sąrašas yra formuojamas iš visų pardavėjų įrašų. 

5.3. Detalesnių aukciono duomenų peržiūra 

Detalesnę informaciją apie aukcioną galima pamatyti aukcionų trumpalaikėms 

sutartims sudaryti sąrašo lange (19 pav.) paspaudus . 

Atsidariusiame lange (20 pav.) paspaudus [Grįžti] yra grįžtama į aukcionų 

trumpalaikėms sutartims sudaryti sąrašo langą. 
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20 pav. Aukciono trumpalaikėms sutartims sudaryti detalaus aprašymo langas 

 

Mygtukas [Registruotis] yra matomas pirkėjui, kai aukciono būsena yra „Vyksta 

registracija“, ir pirkėjas nėra užsiregistravęs atitinkamame aukcione. Kai pirkėjas 

užsiregistruoja, yra matomas mygtukas [Peržiūrėti mano registraciją].  

Mygtukas [Teikti pasiūlymą], matomas pasiūlymų teikimo metu, pirkėjams kurių 

registracija buvo priimta, kol jie nėra pateikę savo pasiūlymo. Kai pirkėjas pateikia 

pasiūlymą, jis mato mygtuką [Peržiūrėti mano pasiūlymą]. 

Aukciono eiga yra skirstoma į šešis etapus. Vykstant kuriam nors iš etapų, jis yra 

paryškinamas, kad būtų galima lengviau atskirti kuriame etape šiuo metu yra aukcionas. 

Paspaudus  parodoma urėdijos kontaktinė informacija (21 pav.). 

 

 
21 pav. Aukcioną sukūrusios urėdijos duomenys 
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5.3.1 Aukciono trumpalaikėms sutartims sudaryti bendros 

informacijos peržiūra 

Atsidarius detalesnės informacijos apie aukcioną trumpalaikėms sutartims sudaryti 

langą, yra matoma bendra informacija (20 pav.). Norint vėl grįžti prie jos, reikia pasirinkti 

skirtuką „Bendra informacija“. 

Matoma informacija apie aukcioną trumpalaikėms sutartims sudaryti: 

 Aukciono antraštė; 

 Pardavėjas; 

 Aukciono būsena; 

 Pasiūlymų teikimo laikotarpis; 

 Aukciono publikavimo laikas; 

 Dokumentai, susieti su aukcionu (jeigu tokių yra). 

Taip pat rodomi visų aukciono etapų pradžios ir pabaigos datos ir laikai: 

 Registracijos pabaigą; 

 Pradinio įnašo mokėjimas; 

 Registracijų tikrinimas ir tvirtinimas; 

 Pretenzijų teikimas; 

 Atsakymai į pretenzijas; 

 Pasiūlymų teikimas. 

 

5.3.2 Aukciono trumpalaikėms sutartims sudaryti sortimentų 

sąrašo peržiūra 

Pasirinkus skirtuką „Sortimentai“ yra matomas aukcione trumpalaikėms sutartims 

sudaryti siūlomų sortimentų sąrašas (22 pav.). 

 

 
22 pav. Aukciono trumpalaikėms sutartims sudaryti sortimentų sąrašas 

 

Sortimentų sąraše matoma ši informacija apie sortimentus: 

 Apvalioji mediena, trumpas aprašymas pagal klasifikatorius; 

 Parduodamas kiekis, m3; 

 Paskutinio pusmečio vidutinė pardavimo kaina, Lt/m3; 

 Pastabos – informacinio pobūdžio laukas kurį pirkėjas užpildė kurdamas 

aukcioną. 
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5.3.3 Aukciono trumpalaikėms sutartims sudaryti registracijų 

sąrašo peržiūra 

Skirtukas „Registracija“ pirkėjui yra matomas iš kart, kai šis užsiregistruoja dalyvauti 

aukcione. Iki pasiūlymų teikimo laiko pabaigos sąraše, vietoje pirkėjų duomenų, yra 

rodomas sugeneruotas pirkėjo kodas (23 pav.). Šis kodas yra unikalus ir skirtinguose 

aukcionuose tam pačiam pirkėjui jis yra suteikiamas vis kitoks. 

 

 
23 pav. Aukciono trumpalaikėms sutartims sudaryti registracijų sąrašas, nepasibaigus pasiūlymų teikimo laikui 

 

Pasibaigus pasiūlymų teikimo laikui, sąraše rodomi duomenys yra: 

 Registracijos būsena; 

 Registracijos data ir laikas; 

 Pirkėjo pavadinimas; 

 Pirkėjo adresas; 

 Nuoroda detalesniems registracijos duomenims peržiūrėti. 

 

 
24 pav. Aukciono trumpalaikėms sutartims sudaryti registracijų sąrašas pasibaigus aukcionui 
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5.3.3.1 Aukciono trumpalaikėms sutartims sudaryti registracijos 

detalūs duomenys 

Pasibaigus pasiūlymų teikimo laikui ir paspaudus mygtuką [Peržiūrėti mano 

registraciją] aukciono informacijos peržiūros lange (20 pav.), atveriamas detalių 

registracijos duomenų peržiūros langas (25 pav.). 

 

 
25 pav. Aukciono trumpalaikėms sutartims sudaryti detalių registracijos duomenų peržiūros langas 

 

Aukciono trumpalaikėms sutartims sudaryti detalių registracijos duomenų peržiūros 

lange pateikiami duomenys: 

 Aukciono antraštė; 

 Aukciono būsena; 

 Pirkėjas; 

 Pirkėjo adresas; 

 Registracijos laikas; 

 Pirkėjo registracijos metu pridėti dokumentai; 

 Ar pretenzija buvo pateikta; 

 Pretenzijos dokumentai – jei tokių yra; 

 Registracijos būsena (Dar neperžiūrėta/Atmesta/Patvirtinta); 

 Maksimalus leidžiamas pirkti medienos kiekis, m3. 

Paspaudus mygtuką [Grįžti], grįžtama į Aukciono registracijų sąrašą (24 pav.). 

Paspaudus mygtuką [Peržiūrėti pasiūlymą] atidaroma pasiūlymo peržiūra. Paspaudus 

mygtuką [Peržiūrėti aukcioną], grįžtama į aukciono trumpalaikėms sutartims sudaryti 

detalaus aprašymo langą (20 pav.).  

Mygtukas [Koreguoti] atitinkamam pirkėjui yra registracijos metu, peržiūrint savo 

pateiktą registraciją. Taip pat, mygtukas koreguoti yra matomas pretenzijų teikimo 

laikotarpiu. Koreguojant registraciją pretenzijų teikimo laikotarpiu, pirkėjas gali pažymėti 

požymį, kad yra pateikta pretenzija ir prisegti reikiamus dokumentus. 
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5.3.4 Aukciono trumpalaikėms sutartims sudaryti pasiūlymų 

sąrašo peržiūra 

Pasirinkus skirtuką „Pasiūlymai“ yra rodomas pardavėjui pateiktų pasiūlymų sąrašas 

(26 pav.). Jis yra matomas nuo pasiūlymų teikimo laiko pradžios. 

 

 
26 pav. Aukciono trumpalaikėms sutartims sudaryti pasiūlymų sąrašas 

 

Sąraše apie pasiūlymus matoma ši informacija: 

 Pasiūlymo pateikimo data ir laikas; 

 Pirkėjas, pateikęs pasiūlymą; 

 Nuoroda detalesniems pasiūlymo duomenims peržiūrėti. 

Prie pasiūlymo paspaudus , atveriamas atitinkamo pasiūlymo detalių duomenų 

peržiūros langas (27 pav.).  

Mygtuko [Grįžti] pagalba pirkėjas sugrąžinamas į aukcionų trumpalaikėms sutartims 

sudaryti sąrašą. 

5.3.4.1 Aukciono trumpalaikėms sutartims sudaryti detalių 
pasiūlymo duomenų peržiūra 

Į aukciono trumpalaikėms sutartims sudaryti pasiūlymo langą galima patekti 

paspaudus mygtuką [Peržiūrėti mano pasiūlymą]. Detalios informacijos apie pasiūlymą 

aukcione trumpalaikėms sutartims sudaryti peržiūros lange rodoma informacija: 

 Aukcionas; 

 Aukciono būsena; 

 Pardavėjas; 

 Pirkėjas; 

 Maksimalus leidžiamas pirkti medienos kiekis pirkėjui; 

 Papildoma informacija (komentaras); 

 Pasiūlymo pateikimo laikas; 

 Su pasiūlymu susieti dokumentai. 

Paspaudus mygtuką [Peržiūrėti registraciją], atveriamas detalių registracijos 

aukcione trumpalaikėms sutartims sudaryti duomenų peržiūros langas (25 pav.). 

Paspaudus mygtuką [Peržiūrėti aukcioną], atveriamas aukciono trumpalaikėms sutartims 

sudaryti detalių duomenų peržiūros langas (20 pav.). Paspaudus mygtuką [Grįžti], 

grįžtama į aukciono trumpalaikėms sutartims sudaryti pasiūlymų sąrašo peržiūros langą. 
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27 pav. Aukciono trumpalaikėms sutartims sudaryti pasiūlymo detalūs duomenys 

 

Pasirinkus skirtuką „Sortimentai“, yra rodoma tokia informacija (28 pav.) : 

 Apvalioji mediena – sortimento pavadinimas; 

 Parduodamas kiekis – atitinkamo sortimento parduodamas kiekis; 

 Paskutinio pusmečio vidutinė pardavimo kaina, Lt/m3 (be PVM); 

 Pradinė svertinė kaina – pagal medienos pardavimo taisykles apskaičiuota 

pradinė svertinė kainą, kuri bus siūloma aukciono metu; 

 Perkamas kiekis – kiekis kurį pageidauja pirkti pirkėjas; 

 Sliūloma svertinė kaina – svertinė kaina už kurią pirkėjas siūlo pirkti 

medieną; 

 Geriausia svertinė kaina – didžiausia svertinė kaina kuri yra pasiūlyta už 

atitinkamą sortimentą. Jei tai yra atitinkamo pirkėjo pasiūlyta kaina, ji 

užrašoma žalia spalva. Jei tai yra kito pasiūlymo kaina – kaina užrašoma 

mėlynai. 

 Pasiūlymo pastabos – pirkėjo pastabos apie perkamą sortimentą; 

 Aukciono pastabos – pardavėjo pastabos apie parduodamą sortimentą; 

 Apskaičiuota kaina už sortimentą – kaina kurią pirkėjas mokės už 

atitinkamą sortimentą. Ši kaina yra apskaičiuojama pagal taisyklėse nurodytą 

formulę, pagal siūlomą svertinę kainą. 
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28 pav. Aukciono trumpalaikėms sutartims sudaryti pasiūlymo sortimentai 

5.4. Registruotis dalyvavimui aukcione 

Registruotis aukcione trumpalaikėms sutartims sudaryti gali tik pirkėjai. Jie gali 

registruotis aukcione trumpalaikėms sutartims sudaryti nuo aukciono publikavimo datos, 

iki registracijos pabaigos datos. Plačiau, kur rasti šią informaciją, aprašyta 5.1 skyriuje. 

Koreguoti registracijos metu pateiktus duomenis arba atšaukti registraciją galima tik tuo 

tol kol vyksta registraciją. Atšaukus registraciją, galima vėl registruotis tame pačiame 

aukcione. 

5.4.1 Užsiregistravimas aukcione trumpalaikėms sutartims 

sudaryti 

Užsiregistruoti aukcione trumpalaikėms sutartims sudaryti galima atsidarius detalios 

informacijos apie aukcioną langą. Jeigu, einamuoju momentu galima registruotis 

aukcione, viršuje yra matomas mygtukas [Registruotis]. Jį paspaudus atveriamas naujos 

registracijos aukcione langas (29 pav.).  
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29 pav. Nauja registracija aukcione trumpalaikėms sutartims sudaryti 

 

Naujos registracijos lange yra matomi šie laukai: 

 {Aukcionas} – aukciono, kuriame registruojamasi, antraštė. Laukas 

užpildomas automatiškai; 

 {Aukciono būsena} – atitinkamo aukciono būsena. 

 {Pirkėjas} – pirkėjo kuris šiuo metu prisijungęs pavadinimas. Šis laukas 

užpildomas automatiškai panaudojant naudotojo registracijos metu išsaugotus 

duomenis. Šio lauko redaguoti negalima; 

 {Pirkėjo adresas} – adresas kur registruotas pirkėjas. Šis laukas užpildomas 

automatiškai panaudojant naudotojo registracijos metu išsaugotus duomenis. 

Šio lauko redaguoti negalima; 

 {Papildoma informacija} – laukas skirtas papildomai informacijai apie pirkėją. 

Šis laukas yra informacinis, jį užpildyti nėra privaloma; 

 {Pretenzija pateikta} – nurodomas požymis ar buvo pateikta pretenzija dėl 

šios registracijos. 

 „Patvirtinu, kad visi šiai registracijai reikalingi dokumentai yra prisegti „– šis 

žymimasis langelis rodo, kad pirkėjas pateikė visus dokumentus reikalingus jo 

registracijai aukcione trumpalaikėms sutartims sudaryti. Nepažymėjus šio 

laukelio registracija negalima. Saugant pranešimą nepažymėjus šios 

žymimosios akutės yra išvedamas pranešimas: „Pasitikrinkite, ar prisegėte 

visus reikalingus dokumentus, ir tai patvirtinkite, pažymėdami varnelę“. 

Norėdami užbaigti registraciją spaudžiame mygtuką [Saugoti]. 

5.4.2 Registracijos aukcione trumpalaikėms sutartims sudaryti 

redagavimas 

Kai pirkėjas jau yra užsiregistravęs aukcione trumpalaikėms sutartims sudaryti, kol 

vyksta registracija, jis gali keisti pateiktus duomenis. Tai jis gali atlikti atsidaręs detalios 

informacijos apie aukcioną trumpalaikėms sutartims sudaryti langą. Registracijos 

duomenų koregavimo langas (30 pav.), atveriamas informacijos apie registraciją lange (31 

pav.) paspaudus mygtuką [Koreguoti].  

Registracijos koregavimo langas yra identiškas naujos registracijos kūrimo langui (29 

pav.), tik redagavimo lange yra registracijos kūrimo ir vėlesnio redagavimo informacija. 
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Koreguojant sukurtą registraciją galima koreguoti, lauke {Papildoma informacija}, 

suvestą tekstą. Taip pat galima pridėti daugiau dokumentų bei šalinti jau pridėtus.  

Pakeitimai yra išsaugomi spaudžiant mygtuką [Saugoti]. Redagavimo metu 

paspaudus mygtuką [Atšaukti] pakeitimai padaryti paskutinio redagavimo metu nėra 

išsaugomi. 

 

 
30 pav. Registracijos koregavimo langas 

 

5.4.3 Registracijos aukcione trumpalaikėms sutartims sudaryti 

atšaukimas 

Pirkėjas užsiregistravęs aukcione trumpalaikėms sutartims sudaryti, kol vyksta 

registracija, gali atšaukti savo registraciją. Registracija yra atšaukiama registracijos 

peržiūros lange (31 pav.) paspaudus mygtuką [Atšaukti registraciją]. Atsidariusiame 

dialogo lange patvirtinus, kad vartotojas tikrai nori atšaukti savo registraciją, registracija 

yra atšaukiama.  

Atšaukus registraciją, galima pakartotinai registruotis tame pačiame aukcione 

trumpalaikėms sutartims sudaryti. 
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31 pav. Registracijos peržiūros langas 

 

5.4.4 Pretenzijos pateikimas 

Jei pardavėjas dėl nurodytos priežasties atmeta pirkėjo registraciją, pretenzijų 

teikimo laikotarpiu, pirkėjas gali teikti pretenziją pardavėjui. Tai padarius sistemoje 

galima pažymėti požymį, kad buvo pateikta pretenzija. Pažymėjus šį požymį pirkėjas 

nebegalės teikti pretenzijos ir pardavėjas ir GMU darbuotojas gaus laišką, informuojantį 

apie tai, kad pirkėjas pateikė pretenziją. Pretenzijų teikimo laikotarpiu, pirkėjas , kurio 

registracija buvo atmesta, peržiūrėdamas savo registraciją (31 pav.) matys mygtuką 

[koreguoti]. Jį paspaudus srityje „Pretenzija pateikta:“ galima pridėti pretenzijos 

dokumentą ir uždėti požymį, kad pretenzija pateikta. Kai bus išsaugotas požymis, kad 

pretenzija buvo pateiktą, pirkėjas nebematys mygtuko [Koreguoti], o pardavėjas ir GMU 

darbuotojai gaus elektroninį laišką apie tai, kad buvo pateikta pretenzija.  
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32 pav. Registracijos peržiūros langas su galimybe pažymėti pretenzijos pateikimo punktą 

 

5.5. Pasiūlymo pateikimas 

Pirkėjai gali teikti pasiūlymus, medienos pirkimui, nuo pasiūlymų teikimo pradžios iki 

pasiūlymų teikimo pabaigos.  

5.5.1 Naujo pasiūlymo teikimas 

Naujo pasiūlymo teikimo langas (34 pav.), atveriamas iš detalios informacijos apie 

aukcioną lango (33 pav.), paspaudus mygtuką [Teikti pasiūlymą].  
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33 pav. Aukciono peržiūros langas, dar nepateikus pasiūlymo 

 

 
34 pav. Naujo pasiūlymo teikimo langas 
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Šiame lange (34 pav.) yra du skirtukai – „Bendra informacija“ ir „Sortimentai“. 

Pasirinkus skirtuką „Bendra informacija“, matoma; 

 {Aukcionas} – aukciono, kuriame teikiamas pasiūlymas, antraštė. Šis laukas 

užpildomas automatiškai; 

 {Aukciono būsena} – atitinkamo Aukciono būsena. Šis laukas užpildomas 

automatiškai; 

 {Pardavėjas} – aukcioną sukūrusio pardavėjo pavadinimas. Šis laukas 

užpildomas automatiškai. 

 {Pirkėjas} – naudotojo teikiančio pasiūlymą pavadinimas. Šis laukas 

užpildomas automatiškai. 

 {Maksimalus leidžiamas pirkti medienos kiekis, m3} – maksimalus kiekis 

medienos, kurią gali siūlyti nupirkti pirkėjas. 

 {Papildoma informacija} – informacinis laukas, čia pirkėjas įrašo savo 

komentarus ar kitą informaciją kurią vėliau matys pardavėjas ir GMU 

darbuotojas. Šis laukas nėra privalomas, galima jo ir nepildyti. 

 {Susieti dokumentai} – pateikiamas sąrašas dokumentų pridėtų prie 

pasiūlymo.  

Pasirinkus skirtuką „Sortimentai“ (35 pav.) yra matomas aukcione parduodamų 

sortimentų sąrašas. Sortimentai pateikti sąrašu, kur prie kiekvieno įrašo yra matoma: 

 Apvalioji mediena – trumpas parduodamos medienos aprašymas pagal 

klasifikatorius. 

 Parduodamas kiekis, m3 – kiekis kiek šios sortimento medienos norima 

parduoti. 

 Paskutinio pusmečio vidutinė pardavimų kaina, Lt/m3 (be PVM) – 

Praėjusio pusmečio vidutinė svertinė kaina, kurią apskaičiuoja medienos 

pardavėjas pagal praėjusio pusmečio pardavimų duomenis. 

 Pradinė svertinė kaina, Lt/m3 (be PVM) – Ši kaina apskaičiuojama 

kiekvienai kokybės klasei pagal taisyklėse nurodytas matematines formules. 

Apskaičiavimas bus vykdomas tik tiems sortimentams, kurie turi kokybės ir 

stambumo grupes. Jei kokybės ir stambumo grupės sortimentas neturi, 

pradinei svertinei kainai apskaičiuoti formulė nebus naudojama. Šiuo atveju 

pradinę svertinę kainą atstos pardavėjo įvesta pradinė sortimento pardavimo 

kaina.  

 Perkamas kiekis, m3 – čia pirkėjas įrašo kiek šio sortimento medienos nori 

pirkti šiame aukcione. 

 Siūloma svertinė kaina, Lt/m3 (be PVM)– čia pirkėjas įrašo kokią kainą jis 

norėtų pirkti atitinkamo sortimento medieną. Kaina rašoma vienam kubiniam 

metrui medienos. Siūloma kaina negali būti mažesnė už pradinę svertinę 

kainą. 

 Geriausia svertinė kaina Lt/m3 – pasiūlymo teikimo metu, buvusios 

didžiausios kainos. 

 Pasiūlymo pastabos – pirkėjo vedamos pastabos tam tikram sortimentui. 

Laukas neprivalomas ir neįtakoja pirkėjo pozicijos aukcione. 

 Aukciono pastabos – pardavėjo suvestos pastabos apie atitinkamą 

sortimentą. 

 Pasiūlymų teikimas – laikas, iki kada teikiami pasiūlymai atitinkamam 

sortimentui. Matomas pratęsus pasiūlymų teikimo laiką. 

 Apskaičiuota kaina už sortimentą, Lt/m3 (be PVM) – Eilės sudarymo 

metu, pagal pirkėjų siūlomą kainą už sortimentą, sistema apskaičiuoja 

svertinę pasiūlymo sortimentui kainą. 

Norint pateikti pasiūlymą privaloma įrašyti perkamą kiekį ir kainą bent prie vieno iš 

siūlomų pirkti sortimentų. Siūloma kaina turi būti didesnė, už tuo momentu esančią 

geriausią kainą, per minimalų kainos kėlimo intervalą. Minimalus kainos kėlimo intervalas 

nurodomas sistemos konfigūraciniame faile ir gali bet kada būti pakeistas. 
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35 pav. Sortimentų sąrašas teikiant pasiūlymą aukcione trumpalaikėms sutartims sudaryti 

 

Vykstant aukcionui, paspaudus  siūloma svertinė kaina yra automatiškai pakeliama 

0,5 lt tikslumu nuo didžiausios šiuo metu siūlomos svertinės kainos. Norint išsaugoti 

pakeitimus, spaudžiame [Išsaugoti], o [Atšaukti] jei norite atšaukti savo įvestus 

duomenis. Kai pirkėjo pasiūlymas yra išsaugomas, sekančiam pirkėjui kainą galima 

didinti nuo geriausios svertinės kainos 0,5 lt tikslumu. Jei likus iki aukciono pabaigos 1 

minutei, pirkėjas pakelia kainą, aukcionas prasitęsia papildomai 5 minutėms nuo 

aukciono pabaigos. 

Bandant išsaugoti aukciono duomenis bus atliekamas tikrinimas ar teisingai suvesti 

duomenys, jei kai kurie laukai buvo suvesti netinkamai, bus išvedamas pranešimas 

nurodantis kuri sąlyga nebuvo išpildyta. Įvestų duomenų tikrinimas vykdomas tokia 

tvarka: 

1. Tikrinama ar pirkėjas neviršija kiekio kurį jam leidžiama pirkti; 

2. Tikrinama ar teisingai suvesti perkami kiekiai; 

3. Tikrinama ar suvestos teisingos kainos; 

Aptikus klaidą, yra išvedamas atitinkamas pranešimas ir tolimesnis tikrinimas 

nebevykdomas (pavyzdys 36 pav.). Jei matote tokį, arba panašų pranešimą, Jūsų 

pasiūlymas nebuvo pateiktas, jis bus pateiktas tik tada, kai ištaisysite visas klaidas. Gali 

būti tokia situacija, kad kol Jūs taisote savo pasiūlymą, kitas pirkėjas pateikė pasiūlymą 

ir tinkamos sortimentų kainos pasikeitė. Tada nors ir jums atrodys, kad duomenis ištaisėt 

teisingai, kai bandysite saugoti savo pasiūlymą, vėl gausite klaidos pranešimą. Kai 

perkama daug sortimentų, patariama iš karto nevesti visų perkamų sortimentų, geriau 

savo pasiūlymą pradėti nuo vieno arba kelių pasiūlymų ir toliau jį pildyti naujais 

sortimentais, taip jūs galėsite greičiau reaguoti į savo klaidas. 

 



Apvaliosios medienos, pagamintos valstybiniuose miškuose, elektroninė 
pardavimo sistema 

Versija:  2.8 

Naudotojo vadovas medienos pirkėjui Data:   2012-09-07 

 

 UAB „ATEA“, 2012 Lapas 38 iš 69 

 

 
36 pav. Pasiūlymo saugojimo metu rodomas klaidos pranešimas 

 

5.5.2 Aukciono trumpalaikėms sutartims sudaryti pasiūlymų 

eilių sąrašo peržiūra 

Pasirinkus skirtuką „Pasiūlymų eilė/eilės“ yra rodomas aukciono trumpalaikėms 

sutartims sudaryti sudarytas suformuotų eilių sąrašas (37 pav.). 

Pastaba: šis sąrašas yra matomas administratoriui ir neregistruotiems naudotojams 

tik pasibaigus terminui, skirtam pasiūlymų teikimui. Pirkėjai jį mato kai tik pateikiamas 

pirmas pasiūlymas aukcione. 
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37 pav. Aukciono trumpalaikėms sutartims sudaryti pasiūlymų eilių sąrašas 

 

Sąraše matoma ši informacija apie pasiūlymus: 

 Pozicija, kurioje yra pasiūlymas ; 

 Pasiūlymo pateikimo laikas; 

 Pirkėjo pavadinimas (matomas pasibaigus pasiūlymų teikimo laikotarpiui); 

 Pirkėjo adresas (matomas tik registruotiems sistemos naudotojams, išskyrus 

sistemos administratorių); 

 Pageidautas kiekis, m3; 

 Laimėtas kiekis, m3; 

 Svertinė kaina. 

 Nuoroda detalesniems pasiūlymo duomenims peržiūrėti. 

 

Šiame sąraše sortimentai, kurių kokybės klasės yra B ir C bei asortimentai kurių 

stambumo klasės yra St (ąžuolui ST I ir ST II) ir Vd, gali būti apjungiami, sugrupuojami į 

vieną sortimentų grupę. Tam reikia, kad abiejų sortimentų visi likę klasifikatoriai (t.y. 

medžio rūšis, stambumo klasė ir ilgiai) sutaptų. Prisijungusio pirkėjo pasiūlymo 

duomenys yra išskiriami raudona spalva norint palengvinti orientaciją pasiūlymų eilėse. 

Vykstant aukcionui, paspaudus , pasiūlymų eilių peržiūros lange (37 pav.) , atsidaro 

naujas pasiūlymų langas (38 pav.) 

Keldami kainą arba kiekį, privalote siūlyti kainą didesnę už šiuo metu esančią 

didžiausią kainą. Kaina turi būti didesnė 0,5 lt tikslumu. Perkamą kiekį galima didinti bent 

per 1 m3. Padidinę kainą (ir kiekį), norint išsaugoti pakeitimus spauskite mygtuką 

[Išsaugoti] arba [Išsaugoti ir uždaryti] (Išsaugojus, langas bus uždarytas). 
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Paspaudus mygtuką [Uždaryti], langas bus uždaroms, ir neišsaugoti pakeitimai bus 

prarasti. 

Paspaudus mygtuką [Atnaujinti geriausius pasiūlymus], bus atnaujinami sortimento 

duomenys. Tai reikalinga tuo atveju, jei ilgą laikotarpį laikote atidarytą langą ir per tą 

laikotarpi geriausias pasiūlymas pasikeičia.  

Suvedus netinkamus duomenis, bus išvedamas atitinkamas pranešimas ir pakeitimai 

nebus išsaugomi. 

 

 
38 pav. Aukciono trumpalaikėms sutartims sudaryti sortimento pasiūlymas 

 

Pasibaigus aukcionui mygtukas  yra pakeičiamas į detalesnės pasiūlymo 

informacijos mygtuką . Paspaudus šį mygtuką galima peržiūrėti detalius pirkėjo 

pasiūlymus, kurie buvo pateikti aukciono metu. Plačiau apie aukciono trumpalaikėms 

sutartims sudaryti sortimento pasiūlymo lange (38 pav.) rodomą informaciją pateikta 4.3.1 

skyriuje „Naujo pasiūlymo teikimas“. 

5.5.3 Pateikto pasiūlymo koregavimas 

Pirkėjas savo pateiktą pasiūlymą gali koreguoti tol kol vyksta pasiūlymų teikimas. 

Savo pasiūlymą pirkėjas gali koreguoti detalios informacijos apie aukcioną peržiūros 

lange (40 pav.) paspaudę mygtuką [Koreguoti]. Atsivėrusiame pasiūlymo aukcione 

trumpalaikėms sutartims sudaryti koregavimo lange (39 pav.), leidžiama koreguoti naujo 

pasiūlymo registracijos metu užpildytą informaciją. 

Lauke {Papildoma informacija} galima laisvai keisti ten esantį tekstą. 

Galima keisti pridėtus dokumentus. 

Pasirinkę skirtuką „Sortimentai“ (35 pav.) galime keisti konkrečius pasiūlymus: didinti 

kainą, keisti perkamą kiekį. 

Baigę koreguoti pasiūlymą, pakeitimus išsaugome paspausdami mygtuką [Išsaugoti]. 

Jeigu pasiūlymų teikimo laikas dar nesibaigė, pakeitimai išsaugomi ir pasiūlymų eilė bus 

perskaičiuota su pakeistomis pasiūlymo reikšmėmis. 

Norėdami atšaukti dar neišsaugotus pakeitimus, pasiūlymo koregavimo lange 

spaudžiame mygtuką [Atšaukti]. Jį paspaudus, prarandami visi pakeitimai kurie nebuvo 

išsaugoti. 

Paspaudę mygtuką [Peržiūrėti aukcioną] atveriamas aukciono detalių duomenų 

peržiūros langas. 
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39 pav. Pasiūlymo aukcione trumpalaikėms sutartims sudaryti koregavimo langas 

 

Pateiktas pasiūlymo kainas, atskiriem sortimentams, galima koreguoti ir iš pasiūlymų 

eilių peržiūros lango.  

5.5.4 Pateikto pasiūlymo atšaukimas 

Pateiktą pasiūlymą pirkėjas gali atšaukti pasiūlymo aukcione trumpalaikėms 

sutartims sudaryti peržiūros lange (40 pav.) paspaudęs mygtuką [Atšaukti pasiūlymą]. 

Atšaukiant pasiūlymą atsiveria atšaukimo patvirtinimo dialogo langas. 
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40 pav. Pasiūlymo aukcione trumpalaikėms sutartims sudaryti peržiūros langas 

 

Atšaukiant pasiūlymą atsiveria atšaukimo patvirtinimo dialogo langas (41 pav.). Jame 

yra rodomas perspėjimas, kad vartotojas atšaukęs pasiūlymą, nebegalės teikti kito 

pasiūlymo aukcione. Reikia įrašyti pasiūlymo atšaukimo priežastį. Negalima atšaukti 

pasiūlymo kol nėra įrašyta atšaukimo priežastis. 

Patvirtiname atšaukimą spausdami mygtuką [Patvirtinti]. Norėdami grįžti atgal į 

pasiūlymo peržiūros langą ir nepatvirtinti atšaukimo, spaudžiame mygtuką [Atgal]. 

 

 
41 pav. Pasiūlymo atšaukimo patvirtinimo dialogo langas 
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6. Aukcionai ilgalaikėms ir pusmetinėms 

sutartims sudaryti 

6.1. Trumpas aukciono aprašymas 

6.1.1 Būsenų paaiškinimai 

Lentelėje (Lentelė 5) yra išvardintos visos būsenos, kurias pereina aukcionas 

vykstant normaliam procesui ir veiksmai, kuriuos tame aukcione gali atlikti pirkėjai ir 

pardavėjai. 

Lentelė 5 

Būsena Pardavėjas Pirkėjas 

Nepublikuotas Gali koreguoti 
aukcioną. 

Nemato aukciono. 

Vyksta registracija ir 

pradinio įnašo 

mokėjimas 

Gali peržiūrėti 
aukcioną. 

Gali registruotis aukcione. 

Tikrinamos 
registracijos 

 

 

Pretenzijų teikimas Gali pateikti pretenziją 

Pretenzijų 

nagrinėjimas Gali tik peržiūrėti aukcioną ir savo 
registraciją. Laukiama aukciono 

pradžios 

Gali peržiūrėti 
aukcioną. 

Teikiami pasiūlymai Gali teikti pasiūlymus. Gali varžytis su 
kitais pirkėjais. 

Skaičiuojama(os) 
eilė(s) 

Gali tik peržiūrėti aukcioną ir savo 
registraciją. 

Pasibaigęs Gali sudaryti 
sutartis. 

Gali peržiūrėti aukcioną ir jo rezultatus. 

 Aukciono būsena: Neįvykęs (nepateikta nė viena registracija) – Tai 

reiškia, kad į aukcioną nėra užsiregistravęs nė vienas pirkėjas. Aukciono 

būsena: Neįvykęs (nepatvirtinta nė viena registracija) – Tai reiškia kad 

pardavėjas nepatvirtino nė vienos registracijos pateiktos į aukcioną. 

Aukciono būsena: Neįvykęs (nepateiktas nė vienas pasiūlymas) - Tai 

reiškia kad pirkėjai, kurių registracijos buvo patvirtintos, nepateikė nė vieno 

pasiūlymo aukcione. Visos datos, kurios skirtos kiekvienam iš etapų, yra 

paskelbiamos aukciono publikavimo metu. 

 Būsena: Skaičiuojama(os) eilės(s) yra sisteminė ir yra labai mažos laiko 

trūkmės. 

6.1.2 Aukciono proceso aprašymas 

Lentelėje (Lentelė 6) yra išvardintos visos būsenos, kurias pereina aukcionas 

vykstant normaliam procesui, ir veiksmai, kuriuos privalo atlikti pirkėjas, norėdamas 

dalyvauti atitinkamame aukcione. 

Pirmiausia, ką turi padaryti pirkėjas, tai užsiregistruoti aukcione, kuriame nori 

dalyvauti. Registracijos metu galima prisegti dokumentus reikiamus dalyvavimui 

aukcione. Pasibaigus registracijos laikotarpiui sistemos priemonėmis to padaryti nebebus 
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galima. Tokiu atveju, reikiami dokumentai, iki taisyklėse numatytos datos, turės būti 

pristatyti aukcioną organizuojančiai urėdijai ne sistemos priemonėmis. 

Pretenzijų teikimo laikotarpiu, jeigu pirkėjo registracija į aukcioną buvo atmesta, 

pirkėjas gali teikti pretenziją pardavėjui. Tai galima atlikti ir sistemos priemonėmis 

koreguojant savo registraciją. 

Toliau pirkėjas sistemoje galės atilikti veiksmus tik pasiūlymų teikimo laikotarpiu. 

Jam atėjus, pirkėjas galės formuoti pasiūlymus medienos pirkimui ir varžytis su kitais 

pirkėjais. 

Pasibaigus aukcionui pirkėjas, kuris laimėjo medienos, gali laukti kol urėdija 

suformuos sutartį, medienos laimėjusio pasiūlymo pagrindu. Kai sutartis bus suformuota, 

pirkėjas ją matys sistemoje prie visų su juo sudarytų sutarčių. 

Tolimesni veiksmai atliekami ne sistemos priemonėmis. 

Lentelė 6 

Būsena Pirkėjo veiksmai 

Vyksta registracija ir 

pradinio įnašo 
mokėjimas 

Pirkėjas privalo užsiregistruoti aukcione, kuriame nori 

dalyvauti. Skaityti skyrių (6.5). Taip pat pirkėjas turi 

sumokėti pradinį įnašą arba pateikti mokumo garantą 
urėdijai, kurios aukcione yra užsiregistravęs pirkėjas. 

Tikrinamos 

registracijos 
Laukti patvirtinimo. 

Pretenzijų teikimas Teikti pretenziją jei registracija buvo atmesta. 5.4.4 skyrius. 

Pretenzijų 
nagrinėjimas 

Laukti aukciono/registracijos patvirtinimo. 

Laukiama aukciono 

pradžios 
Laukti aukciono pradžios. 

Teikiami pasiūlymai Teikti pasiūlymus, skaityti skyrius 5.5 ir 5.5.2. 

Skaičiuojama(os) 
eilė(s) 

Laukti, kol bus suskaičiuojamos aukciono eilės. 

Pasibaigęs Laukia kol bus sudaroma sutartis. 8 skyrius. 

 

6.2. Aukcionų sąrašo peržiūra 

Aukcionų ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti sąrašas (42 pav.) atidaromas 

pagrindiniame meniu pasirinkus: „Aukcionai ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims 
sudaryti“  „Aukcionai ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti“. 
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42 pav. Aukcionų ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti sąrašo peržiūros langas 

 

Paspaudus mygtuką [Grįžti], grįžtama į pradinį sistemos langą (1 pav.). 

Paiešką galima atlikti pagal: 

 Paskelbimo datą; 

 Datą, nuo kada galima teikti pasiūlymus; 

 Antraštę. 

6.3. Detalesnių aukciono duomenų peržiūra 

Detalesnę informaciją apie aukcioną galima peržiūrėti aukcionų ilgalaikėms ir 

pusmetinėms sutartims sudaryti sąrašo lange (42 pav.) paspaudus . 
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43 pav. Aukciono ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti peržiūros langas 

 

Paspaudus mygtuką [Grįžti] yra grįžtama į pusmetinių aukcionų ilgalaikėms ir 

pusmetinėms sutartims sudaryti sąrašą. 

Nepasirinkus pardavėjo, bus matoma tik ši informacija apie aukcioną (43 pav.): 

 Pardavėjas, kuriam priklauso aukcionas; 

 Aukciono antraštė; 

 Aukciono tipas: ilgalaikis arba pusmetinis; 

 Aukciono būsena; 

 Numatomas publikavimo laikas;  

 Pasiūlymų teikimo laikas; 

 Aukciono sukūrimo laikas; 

 Aukciono publikavimo laikas; 

 Dokumentai susieti su aukcionu. 

Taip pat rodomi visų aukciono etapų pradžios ir pabaigos datos ir laikai: 

 Registracijos pabaigą; 

 Pradinio įnašo mokėjimas; 

 Registracijų tikrinimas ir tvirtinimas; 

 Pretenzijų teikimas; 

 Atsakymai į pretenzijas; 

 Pasiūlymų teikimas. 

 

Lango viršuje pasirinkus pardavėją (iškrentantis sąrašas {Pardavėjas}), prie 

pagrindinės informacijos atsiras papildomi skirtukai:  

 Sortimentai; 

 Pasiūlymų eilė/eilės (kai aukciono būsena – „pasibaigęs“).  
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6.3.1 Pasirinkto pardavėjo sortimentų sąrašo peržiūra 

Pasirinkus skirtuką „Sortimentai“ (skirtukas matomas tik tuo atveju, jei aukciono 

ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti peržiūros lange yra pasirinktas 

pardavėjas) bus matomas to pardavėjo sortimentų sąrašas (44 pav.), parduodamas šiame 

aukcione.  

 

 
44 pav. Pardavėjo aukcione siūlomų sortimentų sąrašas 

 

Sortimentų sąraše matoma informacija apie sortimentus: 

 Apvalioji mediena – trumpas medienos aprašymas pagal klasifikatorius; 

 Parduodamas kiekis, m3;  

 Pradinė kaina (be PVM); 

 Pastabos. 

6.3.2 Pasirinkto pardavėjo gautų pasiūlymų sąrašo peržiūra 

Pasirinkus skirtuką „Pasiūlymai“ bus matomas pasirinkto pardavėjo gautų pasiūlymų, 

šiame aukcione, sąrašas (45 pav.). Kol pasiūlymų teikimo laikas nesibaigia, nėra rodomas 

„Pirkėjas“. Taip pat, kol pasiūlymų teikimo laikas nėra pasibaigęs, galima peržiūrėti tik 

savo pasiūlymo detalesnius duomenis. Vietoje pirkėjo rodomas pasiūlymo kodas, kuris 

kiekvienam pasiūlymui yra unikalus. 
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45 pav. Pardavėjo gautų pasiūlymų sąrašas 

 

Sąraše apie pasiūlymus matoma informacija: 

 Pasiūlymo pateikimo data ir laikas; 

 Pasiūlymo unikalus kodas; 

 Nuoroda detalesniems pasiūlymo duomenims peržiūrėti. 

6.3.2.1 Detalesnių pasiūlymo duomenų peržiūra 

Detalesnius pasiūlymo duomenis galima peržiūrėti pardavėjo gautų pasiūlymų sąrašo 

peržiūros lange (46 pav.) paspaudus  prie atitinkamo pasiūlymo. Šį veiksmą pirkėjas gali 

atlikti tik savo pasiūlymui, jei pasiūlymų teikimo laikas nėra pasibaigęs. Kai baigiasi 

pasiūlymų teikimo laikas, pardavėjas gali peržiūrėti visų pasiūlymų detalius duomenis, 

jam nebus rodomi tik su atitinkamu pasiūlymu susieti failai. 

 

 

46 pav. Pardavėjo gauto pasiūlymo detalūs duomenys 
 

Atidarius pasiūlymo detalesnių duomenų peržiūros langą, yra rodoma bendra 

informacija apie pasiūlymą: 
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 {Aukcionas} – aukciono, kuriame buvo pateiktas pasiūlymas, pavadinimas; 

 {Aukciono būsena} – aukciono, kuriame buvo pateiktas pasiūlymas, būsena; 

 {Pardavėjas} – pardavėjo, kuriam pateiktas pasiūlymas, pavadinimas; 

 {Pirkėjas} – pirkėjo, pateikusio pasiūlymą, duomenys; 

 {Maksimalus leidžiamas pirkti medienos kiekis, m3} – maksimalus kiekis kurį 

pirkėjas gali siūlyti nupirkti; 

 {Papildoma informacija} – pirkėjo parašytas komentaras. 

 {Pateiktas} – data ir laikas, kada buvo pateiktas pasiūlymas; 

 {Paskutinis atnaujinimas} – data ir laikas, kada paskutinį kartą buvo 

atnaujintas pasiūlymas („Nenustatyta“ – jei pasiūlymas nebuvo atnaujintas); 

 {Įkelti failai} – dokumentai, kuriuos, teikdamas pasiūlymą, pridėjo pirkėjas. 

Pasirinkus skirtuką „Sortimentai“, yra rodomi perkami sortimentai, jų kiekiai ir 

kainos. 

Mygtukas [Grįžti], atveria pasiūlymų sąrašą, mygtukas [Peržiūrėti registraciją] 

atveria atitinkamo pirkėjo registracijos duomenų peržiūros langą, o mygtukas [Peržiūrėti 

aukcioną] atveria aukciono, kuriame buvo pateiktas pasiūlymas, duomenų peržiūros 

langą. 

Mygtukas [Koreguoti], matomas nepasibaigus pasiūlymų teikimo laikotarpiui.  

 

 

47 pav. Pardavėjo gauto pasiūlymo sortimentai 
 

6.3.3 Registracijų sąrašo peržiūra 

Skirtukas „Registracija“ pirkėjui yra matomas iš kart, kai šis užsiregistruoja dalyvauti 

aukcione. Iki pasiūlymų teikimo laiko pabaigos sąraše, vietoje pirkėjų duomenų, yra 

rodomas sugeneruotas pirkėjo kodas (48 pav.). Šis kodas yra unikalus ir skirtinguose 

aukcionuose tam pačiam pirkėjui jis yra suteikiamas vis kitoks. 
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48 pav. Aukciono ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti registracijų sąrašas, nepasibaigus pasiūlymų 

teikimo laikui 
 

Pasibaigus pasiūlymų teikimo laikui, sąraše rodomi duomenys yra: 

 Registracijos būsena; 

 Registracijos data ir laikas; 

 Pirkėjo pavadinimas; 

 Pirkėjo adresas; 

 Nuoroda detalesniems registracijos duomenims peržiūrėti. 

 

 
49 pav. Aukciono ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti registracijų sąrašas pasibaigus aukcionui 

6.3.3.1 Aukciono ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti 
registracijos detalūs duomenys 

Pasibaigus pasiūlymų teikimo laikui ir paspaudus mygtuką [Peržiūrėti mano 

registraciją] aukciono informacijos peržiūros lange (49 pav.), atveriamas detalių 

registracijos duomenų peržiūros langas (50 pav.). 
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50 pav. Aukciono ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti detalių registracijos duomenų peržiūros 

langas 

 

Aukciono ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti detalių registracijos 

duomenų peržiūros lange pateikiami duomenys: 

 Aukciono antraštė; 

 Aukciono būsena; 

 Pirkėjas; 

 Pirkėjo adresas; 

 Registracijos laikas; 

 Pirkėjo registracijos metu pridėti dokumentai; 

 Ar pretenzija buvo pateikta; 

 Pretenzijos dokumentai – jei tokių yra; 

 Registracijos būsena (Dar neperžiūrėta/Atmesta/Patvirtinta); 

 Maksimalus leidžiamas pirkti medienos kiekis, m3. 

 Ar pirkėjas yra deklaravęs medienos perdirbimo gamybinius pajėgumus 

Lietuvoje arba kitose Europos Sąjungos šalyse; 

 Ar pirkėjo nupirkta apvalioji mediena matuojama nepriklausomų medienos 

matuotojų; 

 Registracijos atmetimo priežastys (Jei registracija buvo atmesta). 

Paspaudus mygtuką [Grįžti], grįžtama į Aukciono registracijų sąrašą (48 pav.). 

Paspaudus mygtuką [Peržiūrėti pasiūlymą] atidaroma pasiūlymo peržiūra. Paspaudus 

mygtuką [Peržiūrėti aukcioną], grįžtama į aukciono ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims 

sudaryti detalaus aprašymo langą (50 pav.).  

Mygtukas [Koreguoti] atitinkamam pirkėjui yra registracijos metu, peržiūrint savo 

pateiktą registraciją. Taip pat, mygtukas koreguoti yra matomas pretenzijų teikimo 

laikotarpiu. Koreguojant registraciją pretenzijų teikimo laikotarpiu, pirkėjas gali pažymėti 

požymį, kad yra pateikta pretenzija ir prisegti reikiamus dokumentus. 
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6.3.4 Pasirinkto pardavėjo gautų pasiūlymų eilės peržiūra 

Pasirinkus skirtuką „Pasiūlymų eilė/eilės“ bus matoma pasirinkto pardavėjo 

suformuota pasiūlymų eilė atitinkamame aukcione (51 pav.). 

 

 
51 pav. Pardavėjo gautų pasiūlymų eilių sąrašas 

 

Sąraše matoma ši informacija apie pasiūlymus: 

 Pozicija, kurioje yra pasiūlymas; 

 Pasiūlymo pateikimo laikas; 

 Pirkėjo pavadinimas; 

 Pirkėjo adresas (rodomas pirkėjam, pardavėjam ir GMU darbuotojams); 

 Perkamas medienos kiekis; 

 Laimėtas medienos kiekis; 

 Svertinė kaina. 

Šiame sąraše sortimentai kurių kokybės klasės yra B ir C gali būti apjungiami, 

sugrupuojami į vieną. Tam reikia, kad abiejų sortimentų visi likę klasifikatoriai sutaptų, 

tai yra: medžio rūšis, stambumo klasė ir ilgiai. 

6.4. Planuojami parduoti medienos kiekiai 

Norėdami peržiūrėti planuojamus parduoti medienos kiekius, meniu pasirinkite 

Aukcionai ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti -> Aukcionai ilgalaikėms ir 

pusmetinėms sutartims sudaryti. Tai padarius atveriamas planuojamų parduoti medienos 

kiekių peržiūros langas (52 pav.). 
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52 pav. Planuojamų parduoti medienos kiekių peržiūros langas 

 

Šiame lange norėdami atsisiųsti susietą dokumentą, paskauskite ant jo nuorodos.  

6.5. Registruotis dalyvavimui aukcione 

Registruotis aukcione ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti gali tik pirkėjai. 

Jie gali registruotis aukcione ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti nuo aukciono 

publikavimo datos, iki registracijos pabaigos datos. Koreguoti registracijos metu 

pateiktus duomenis arba atšaukti registraciją galima tik tuo laikotarpiu kai vyksta 

registraciją. Atšaukus registraciją, galima vėl registruotis tame pačiame aukcione. 

6.5.1 Užsiregistravimas aukcione ilgalaikėms ir pusmetinėms 

sutartims sudaryti 

Užsiregistruoti aukcione ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti galima 

atsidarius detalios informacijos apie aukcioną langą. Jeigu, einamuoju momentu galima 

registruotis aukcione, viršuje yra matomas mygtukas [Registruotis]. Jį paspaudus 

atveriamas naujos registracijos aukcione langas (53 pav.).  
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53 pav. Nauja registracija aukcione ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti 

 

Naujos registracijos lange yra matomi šie laukai: 

 {Aukcionas} – aukciono, kuriame registruojamasi, antraštė. Laukas 

užpildomas automatiškai; 

 {Aukciono būsena} – atitinkamo aukciono būsena. 

 {Pirkėjas} – pirkėjo kuris šiuo metu prisijungęs pavadinimas. Šis laukas 

užpildomas automatiškai panaudojant naudotojo registracijos metu išsaugotus 

duomenis. Šio lauko redaguoti negalima; 

 {Pirkėjo adresas} – adresas kur registruotas pirkėjas. Šis laukas užpildomas 

automatiškai panaudojant naudotojo registracijos metu išsaugotus duomenis. 

Šio lauko redaguoti negalima; 

 {Papildoma informacija} – laukas skirtas papildomai informacijai apie pirkėją. 

Šis laukas yra informacinis, jį užpildyti nėra privaloma; 

 „Patvirtinu, kad visi šiai registracijai reikalingi dokumentai yra prisegti „– šis 

žymimasis langelis rodo, kad pirkėjas pateikė visus dokumentus reikalingus jo 

registracijai aukcione ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti. 

Nepažymėjus šio laukelio registracija negalima. Saugant pranešimą 

nepažymėjus šios žymimosios akutės yra išvedamas pranešimas: 

„Pasitikrinkite, ar prisegėte visus reikalingus dokumentus, ir tai patvirtinkite, 

pažymėdami varnelę“. 

Norėdami užbaigti registraciją spaudžiame mygtuką [Saugoti]. 

6.5.2 Registracijos aukcione ilgalaikėms ir pusmetinėms 

sutartims sudaryti redagavimas 

Kai pirkėjas jau yra užsiregistravęs aukcione ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims 

sudaryti, kol vyksta registracija, jis gali keisti pateiktus duomenis. Tai jis gali atlikti 

atsidaręs detalios informacijos apie aukcioną ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims 

sudaryti langą. Registracijos duomenų koregavimo langas (54 pav.), atveriamas 

informacijos apie registraciją lange (55 pav.) paspaudus mygtuką [Koreguoti].  

Registracijos koregavimo lange (54 pav.) yra registracijos kūrimo ir vėlesnio 

redagavimo informacija. Koreguojant sukurtą registraciją galima koreguoti, lauke 

{Papildoma informacija}, suvestą tekstą. Taip pat galima pridėti daugiau dokumentų bei 

šalinti jau pridėtus.  
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Pakeitimai yra išsaugomi spaudžiant mygtuką [Saugoti]. Redagavimo metu 

paspaudus mygtuką [Atšaukti] pakeitimai padaryti paskutinio redagavimo metu nėra 

išsaugomi. 

 

 
54 pav. Registracijos koregavimo langas 

 

6.5.3 Registracijos aukcione ilgalaikėms ir pusmetinėms 

sutartims sudaryti atšaukimas 

Pirkėjas užsiregistravęs aukcione ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti, kol 

vyksta registracija, gali atšaukti savo registraciją. Registracija yra atšaukiama 

registracijos peržiūros lange (55 pav.) paspaudus mygtuką [Atšaukti registraciją]. 

Atsidariusiame dialogo lange patvirtinus, kad vartotojas tikrai nori atšaukti savo 

registraciją, registracija yra atšaukiama.  

Atšaukus registraciją, galima pakartotinai registruotis tame pačiame aukcione 

ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti. 

 



Apvaliosios medienos, pagamintos valstybiniuose miškuose, elektroninė 
pardavimo sistema 

Versija:  2.8 

Naudotojo vadovas medienos pirkėjui Data:   2012-09-07 

 

 UAB „ATEA“, 2012 Lapas 56 iš 69 

 

 

 
55 pav. Registracijos peržiūros langas 

 

6.5.4 Pretenzijos pateikimas 

Jei pardavėjas dėl nurodytos priežasties atmeta pirkėjo registraciją, pretenzijų 

teikimo laikotarpiu, pirkėjas gali teikti pretenziją pardavėjui. Tai padarius sistemoje 

galima pažymėti požymį, kad buvo pateikta pretenzija. Pažymėjus šį požymį pirkėjas 

nebegalės teikti pretenzijos ir pardavėjas ir GMU darbuotojas gaus laišką, informuojantį 

apie tai, kad pirkėjas pateikė pretenziją. Pretenzijų teikimo laikotarpiu, pirkėjas , kurio 

registracija buvo atmesta, peržiūrėdamas savo registraciją (56 pav.) matys mygtuką 

[koreguoti]. Jį paspaudus srityje „Pretenzija pateikta:“ galima pridėti pretenzijos 

dokumentą ir uždėti požymį, kad pretenzija pateikta. Kai bus išsaugotas požymis, kad 

pretenzija buvo pateiktą, pirkėjas nebematys mygtuko [Koreguoti], o pardavėjas ir GMU 

darbuotojai gaus elektroninį laišką apie tai, kad buvo pateikta pretenzija.  
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56 pav. Registracijos peržiūros langas su galimybe pažymėti pretenzijos pateikimo punktą 

 

6.6. Pasiūlymo pateikimas 

Pirkėjai gali teikti pasiūlymus, medienos pirkimui, nuo pasiūlymų teikimo pradžios iki 

pasiūlymų teikimo pabaigos.  

6.6.1 Naujo pasiūlymo teikimas 

Naujo pasiūlymo teikimo langas (58 pav.), atveriamas iš detalios informacijos apie 

aukcioną lango (57 pav.), paspaudus mygtuką [Teikti pasiūlymą].  
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57 pav. Aukciono peržiūros langas, dar nepateikus pasiūlymo 

 

 
58 pav. Naujo pasiūlymo teikimo langas 
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Šiame lange (58 pav.) yra du skirtukai – „Bendra informacija“ ir „Sortimentai“. 

Pasirinkus skirtuką „Bendra informacija“, matoma; 

 {Aukcionas} – aukciono, kuriame teikiamas pasiūlymas, antraštė. Šis laukas 

užpildomas automatiškai; 

 {Aukciono būsena} – atitinkamo Aukciono būsena. Šis laukas užpildomas 

automatiškai; 

 {Pardavėjas} – aukcioną sukūrusio pardavėjo pavadinimas. Šis laukas 

užpildomas automatiškai. 

 {Pirkėjas} – naudotojo teikiančio pasiūlymą pavadinimas. Šis laukas 

užpildomas automatiškai. 

 {Maksimalus leidžiamas pirkti medienos kiekis, m3} – maksimalus kiekis 

medienos, kurią gali siūlyti nupirkti pirkėjas. 

 {Papildoma informacija} – informacinis laukas, čia pirkėjas įrašo savo 

komentarus ar kitą informaciją kurią vėliau matys pardavėjas ir GMU 

darbuotojas. Šis laukas nėra privalomas, galima jo ir nepildyti. 

 {Susieti dokumentai} – pateikiamas sąrašas dokumentų pridėtų prie 

pasiūlymo.  

Pasirinkus skirtuką „Sortimentai“ (59 pav.) yra matomas aukcione parduodamų 

sortimentų sąrašas. Sortimentai pateikti sąrašu, kur prie kiekvieno įrašo yra matoma: 

 Apvalioji mediena; 

 Parduodamas kiekis, m3; 

 Pradinė kaina (be PVM); 

 Pradinė svertinė kaina, Lt/ m3 (be PVM); 

 Perkamas kiekis, m3  ; 

 Siūloma kaina, Lt/ m3 (be PVM); 

 Pasiūlymo pastabos. 

Norint pateikti pasiūlymą privaloma įrašyti perkamą kiekį ir kainą bent prie vieno iš 

siūlomų pirkti sortimentų. Siūloma kaina turi būti didesnė, už tuo momentu esančią 

geriausią kainą, per minimalų kainos kėlimo intervalą. Minimalus kainos kėlimo intervalas 

gali būti pakeistas sistemos administratoriaus. Kaina kurią galima siūlyti už sortimentą 

yra 10% mažesnė nei pardavėjo įvesta pradinė kaina. Pavyzdžiui, jei yra parduodamas 

sortimentas už pradinę kainą 100 litų, tokiu atveju, pasiūlymą pirkti medienai galima 

pateikti nuo 90 litų.  
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59 pav. Sortimentų sąrašas teikiant pasiūlymą aukcione ilgalaikėms sutartims sudaryti 

 

Siūloma aukciono kaina, turi būti tik sveikasis skaičius. 

Bandant išsaugoti aukciono duomenis bus atliekamas tikrinimas ar teisingai suvesti 

duomenys, jei kai kurie laukai buvo suvesti netinkamai, bus išvedamas pranešimas 

nurodantis kuri sąlyga nebuvo išpildyta. Įvestų duomenų tikrinimas vykdomas tokia 

tvarka: 

1) Tikrinama ar pirkėjas neviršija kiekio kurį jam leidžiama pirkti; 

2) Tikrinama ar teisingai suvesti perkami kiekiai; 

3) Tikrinama ar suvestos teisingos kainos; 

4) Tikrinama ar siūloma kaina yra sveikasis skaičius. 

Aptikus klaidą, yra išvedamas atitinkamas pranešimas ir tolimesnis tikrinimas 

nebevykdomas (pavyzdys 60 pav.). Jei matote tokį, arba panašų pranešimą, Jūsų 

pasiūlymas nebuvo pateiktas, jis bus pateiktas tik tada, kai ištaisysite visas klaidas. Gali 

būti tokia situacija, kad kol Jūs taisote savo pasiūlymą, kitas pirkėjas pateikė pasiūlymą 

ir tinkamos sortimentų kainos pasikeitė. Tada nors ir jums atrodys, kad duomenis ištaisėt 

teisingai, kai bandysite saugoti savo pasiūlymą, vėl gausite klaidos pranešimą. Kai 

perkama daug sortimentų, patariama iš karto nevesti visų perkamų sortimentų, geriau 

savo pasiūlymą pradėti nuo vieno arba kelių pasiūlymų ir toliau jį pildyti naujais 

sortimentais, taip jūs galėsite greičiau reaguoti į savo klaidas. 
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60 pav. Pasiūlymo saugojimo metu rodomas klaidos pranešimas 

 

6.6.2 Aukciono ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti 

pasiūlymų eilių sąrašo peržiūra 

Pasirinkus skirtuką „Pasiūlymų eilė/eilės“ yra rodomas aukciono ilgalaikėms ir 

pusmetinėms sutartims sudaryti sudarytas suformuotų eilių sąrašas (61 pav.). 

Pastaba: šis sąrašas yra matomas administratoriui ir neregistruotiems naudotojams 

tik pasibaigus terminui, skirtam pasiūlymų teikimui. Pirkėjai jį mato kai tik pateikiamas 

pirmas pasiūlymas aukcione. 
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61 pav. Aukciono ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti pasiūlymų eilių sąrašas 

 

Sąraše matoma ši informacija apie pasiūlymus: 

 Pozicija, kurioje yra pasiūlymas ; 

 Pasiūlymo pateikimo laikas; 

 Pirkėjo pavadinimas (matomas pasibaigus pasiūlymų teikimo laikotarpiui); 

 Pirkėjo adresas (matomas tik registruotiems sistemos naudotojams, išskyrus 

sistemos administratorių); 

 Pageidautas kiekis, m3; 

 Laimėtas kiekis, m3; 

 Svertinė kaina. 

 Nuoroda detalesniems pasiūlymo duomenims peržiūrėti. 

6.6.3 Pateikto pasiūlymo koregavimas 

Pirkėjas savo pateiktą pasiūlymą gali koreguoti tol kol vyksta pasiūlymų teikimas. 

Savo pasiūlymą pirkėjas gali koreguoti detalios informacijos apie aukcioną peržiūros 

lange (63 pav.) paspaudę mygtuką [Koreguoti]. Atsivėrusiame pasiūlymo aukcione 

ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti koregavimo lange (62 pav.), leidžiama 

koreguoti naujo pasiūlymo registracijos metu užpildytą informaciją. 

Lauke {Papildoma informacija} galima laisvai keisti ten esantį tekstą. 

Galima keisti pridėtus dokumentus. 

Pasirinkę skirtuką „Sortimentai“ (35 pav.) galime keisti konkrečius pasiūlymus: didinti 

kainą, keisti perkamą kiekį. 
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Baigę koreguoti pasiūlymą, pakeitimus išsaugome paspausdami mygtuką [Išsaugoti]. 

Jeigu pasiūlymų teikimo laikas dar nesibaigė, pakeitimai išsaugomi ir pasiūlymų eilė bus 

perskaičiuota su pakeistomis pasiūlymo reikšmėmis. 

Norėdami atšaukti dar neišsaugotus pakeitimus, pasiūlymo koregavimo lange 

spaudžiame mygtuką [Atšaukti]. Jį paspaudus, prarandami visi pakeitimai kurie nebuvo 

išsaugoti. 

Paspaudę mygtuką [Peržiūrėti aukcioną] atveriamas aukciono detalių duomenų 

peržiūros langas. 

 

 
62 pav. Pasiūlymo aukcione ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti koregavimo langas 

 

Pateiktas pasiūlymo kainas, atskiriem sortimentams, galima koreguoti ir iš pasiūlymų 

eilių peržiūros lango.  

6.6.4 Pateikto pasiūlymo atšaukimas 

Pateiktą pasiūlymą pirkėjas gali atšaukti pasiūlymo aukcione ilgalaikėms ir 

pusmetinėms sutartims sudaryti peržiūros lange (63 pav.) paspaudęs mygtuką [Atšaukti 

pasiūlymą]. Atšaukiant pasiūlymą atsiveria atšaukimo patvirtinimo dialogo langas. 
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63 pav. Pasiūlymo aukcione ilgalaikėms sutartims sudaryti peržiūros langas 

 

Atšaukiant pasiūlymą atsiveria atšaukimo patvirtinimo dialogo langas (64 pav.). Jame 

yra rodomas perspėjimas, kad vartotojas atšaukęs pasiūlymą, nebegalės teikti kito 

pasiūlymo aukcione. Reikia įrašyti pasiūlymo atšaukimo priežastį. Negalima atšaukti 

pasiūlymo kol nėra įrašyta atšaukimo priežastis. 

Patvirtiname atšaukimą spausdami mygtuką [Patvirtinti]. Norėdami grįžti atgal į 

pasiūlymo peržiūros langą ir nepatvirtinti atšaukimo, spaudžiame mygtuką [Atgal]. 

 

 
64 pav. Pasiūlymo atšaukimo patvirtinimo dialogo langas 
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7. Pasiūlymai 

7.1. Aukcionų pasiūlymų peržiūra 

Pirkėjas gali peržiūrėti visus savo teiktus pasiūlymus pagrindiniame meniu pasirinkęs 

„Pasiūlymai“. Atsivėrusiame pirkėjo teiktų pasiūlymų sąraše (65 pav.) yra matomi visi 

pardavėjo teikti pasiūlymai. Prie kiekvieno įrašo yra rodomi tokie laukai: 

 Paskutinis atnaujinimas – data ir laikas, kada paskutinį kartą buvo 

atnaujintas pasiūlymas. 

 Aukciono paskelbimo data – data, kada aukcionas buvo publikuotas; 

 Aukciono tipas – aukciono, kuriame pateiktas pasiūlymas, tipas. 

 Aukciono antraštė – aukciono pavadinimas; 

 Pardavėjas – pardavėjo pavadinimas; 

 

 
65 pav. Visų pirkėjo teiktų pasiūlymų sąrašas 

 

Sąrašą filtruoti galima pagal: 

 Paskelbimo datą; 

 Pasiūlymo teikimo laiką; 

 Antraštės fragmentą; 

 Pardavėją; 
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8. Sutartys 

8.1.  Sutarčių sąrašo peržiūra 

Jei norite peržiūrėti sutarčių sąrašą (66 pav.), pagrindiniame sistemos meniu 

pasirinkite „Sutartys“. Pardavėjai (MU) ir pirkėjai gali peržiūrėti tik su jais sudarytas 

sutartis. 

 

 

 
66 pav. Sutarčių sąrašas 

 

Sąraše pateikiamos apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutarčių antraštės 

(sutarties sudarymo data, sutarties numeris, sutarties tipas, pirkėjo pavadinimas, 

pardavėjo pavadinimas, sutarties galiojimo laikotarpis). 

Yra numatyta sutarčių sąrašo filtravimas pagal sistemos naudotojo pasirinktus 

kriterijus: sutarties sudarymo datą, sutarties galiojimo intervalą, sutarties numerį, 

sutarties tipą, pirkėjo pavadinimą, pardavėjo pavadinimą, sortimento pavadinimą, 

medžių rūšį, kokybės klasę, stambumo klasę ir ilgio klasę. Paspaudus  galima peržiūrėti 

sutarties duomenis. 

8.2. Sutarties duomenų peržiūra 

Koreguoti sutarties duomenis gali tik pardavėjas. Sutarties negalima koreguoti, jei 

yra nurodytas sutarties išsiuntimo pirkėjui požymis arba sutarties išsiuntimo pirkėjui 

požymis ir sutarties pasirašymo požymis. 

Detalūs pirkimo-pardavimo sutarties duomenų langas (67 pav.) yra iškviečiami 

pasirenkant konkretų sutarties įrašą iš pirkimo-pardavimo sutarčių sąrašo. 
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67 pav. Sutarties duomenų peržiūros langas 
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Sutarties duomenis sudaro: 

 sutarties numeris; 

 sutarties sudarymo data; 

 sutarties sudarymo vieta; 

 sutarties tipas; 

 pirkėjo ir pardavėjo duomenys; 

 galiojimo terminas; 

 apvaliosios medienos sortimentai, pagal galiojančius normatyvinius techninius 

dokumentus: kokybės klasės (rūšys), kiekiai, kainos; 

 medienos priėmimo vieta; 

 kitos sąlygos; 

 sutarties išsiuntimo pirkėjui požymis (nurodo sistemos naudotojas (pardavėjas), 

po popierinio sutarties egzemplioriaus išsiuntimo pirkėjui); 

 sutarties pasirašymo požymis (nurodo sistemos naudotojas (pardavėjas), gavęs iš 

pirkėjo pasirašytą sutarties egzempliorių). 

 

 
68 pav. Sutarties sortimentų redagavimo langas 

 

Pasirinkus skirtuką „Perkami sortimentai“, atveriamas atitinkama sutartimi perkamų 

sortimentų sąrašas (68 pav.). 

Šiame lange atvaizduojami duomenys suvesti sutarties sudarymo metu. 

Jei sutarti galioja daugiau nei vienerius metus, laimėtas kiekis įrašomas prie 

kiekvienų metų. Metų skaičius atitinka, bendroje informacijoje, pasirinkto sutarties 

galiojimo laikotarpio skaičių metais. 

Kai sutartis galioja ilgiau nei vienerius metus, prie kiekvieno sortimento, yra nuoroda 

[Pažymėti]. Ją paspaudus, atidaroma perkamos medienos kiekių detalizavimo, 

ketvirčiais, sritis, kurioje galima matyti kiekvienais metais parduodamus sortimento 

kiekius, ketvirčiais. 

Paspaudus mygtuką [Peržiūrėti aukcioną], atveriamas Aukciono peržiūros langas. 

Paspaudus mygtuką [Peržiūrėti pasiūlymą], atveriamas atitinkamo pasiūlymo peržiūros 

langas. 
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9. Pakeitimų žurnalas 

Data Versija Pakeitimo tipas 1 Keistas 
skyrius 

Pakeitimo aprašas ir 
priežastis 

Pakeitimus 
atliko 

2011-03-17 0.1 Pradinė versija   Neringa 
Sipavičienė 

2011-05-10 0.2 Perrašytas 
dokumentas 

Visi 
skyriai 

Pagal apvaliosios 
medienos pardavimo 
taisyklių projektą 

Neringa 
Sipavičienė 

2011-07-21 1.0 Perrašytas 
dokumentas 

Visi 
skyriai 

Pagal apvaliosios 

medienos pardavimo 
taisyklių projektą 

Vytautas 
Vasiliauskas 

2011-10-27 2.0 Perrašytas 
dokumentas 

Visi 
skyriai 

Pasikeitė sistema Vytautas 
Vasiliauskas 

2011-12-23 2.1 Pašalintas skyrius 4 Vadovo pritaikymas 
aukcionams 
trumpalaikėms sutartims 
sudaryti 

Vytautas 
Vasiliauskas 

2012-01-11 2.2 Pridėta pirkėjų 
registracija į 
sistemą 

7 Skyrius atkeltas iš 
naudotojo vadovo 
anonimui 

Vytautas 
Vasiliauskas 

2012-02-03 2.3 Atnaujintas 
dokumentas 

1, 4, 6 Atnaujinta sistema Rimvydas 
Keršulis 

2012-02-27 2.4 Atnaujintas 
dokumentas 

Visi 
skyriai 

Atnaujinta vartotojo 

sąsaja ir pakeistas 
funkcionalumas 

Vytautas 
Vasiliauskas 

2012-03-08 2.5 Papildytas 
aprašymas. 

5.1 Papildoma informacija 
pirkėjams 

Vytautas 
Vasiliauskas 

2012-04-04 2.6 Pridėtas ilgalaikių 
pardavimų 
aprašymas 

6 Atnaujinta sistema Rimvydas 
Keršulis 

2012-05-22 2.7 Papildyta nauju 
funkcionalumu 

5 Buvo papildytas 
sistemos funkcionalumas 

Vytautas 
Vasiliauskas 

2012-09-07 2.8 Papildytas 
funkcionalumas 

6 Bendra registracija, 

papildomi parametrai 
registracijoje 

Vytautas 
Vasiliauskas 

 

                                           
1
 Pakeitimo tipas nurodo, koks buvo atliktas pakeitimas: ar naujai pridėtas skyrius, ar koreguotas esantis. 
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