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VIEŠOJO TURTO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – Valstybės žemės fondas), įmonės 

kodas 120093212, adresas Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), viešojo turto nuomos konkurso 

(toliau – Konkursas) būdu išnuomoja Valstybės žemės fondo patikėjimo teise valdomas 

negyvenamąsias patalpas, esančias administraciniame pastate (pastato unikalus Nr. 2997-5009-

7018, bendras viso pastato patalpų plotas – 6147,44 kv. m.), esančiame adresu Tilžės g. 170, Šiaulių 

m., Šiaulių m. sav. 

1.2. Su Konkurso laimėtoju bus sudaroma negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, 

parengta pagal Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne 

konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 

m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 12 d. 

nutarimo Nr. 129 redakcija) (toliau – Aprašas) 1 priede pateiktą valstybės ilgalaikio materialiojo 

turto nuomos pavyzdinės sutarties projektą. 

1.3. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys 

pirkimo sąlygų reikalavimus. 

1.4. Konkursas vykdomas vadovaujantis Aprašo nuostatomis.  

 

II. PATALPŲ APRAŠYMAS IR APŽIŪRA 

2.1. Išnuomojamų patalpų plotas: 33,70 kv. m.
 
(pažymėta plane Nr. 3-7), taip pat dalis 

bendro naudojimo patalpos, plane pažymėtos Nr. 3-19, kurios bendras plotas, proporcingas 

nuomojamai patalpų daliai – 7,59 kv. m. (bendras visų išnuomojamų patalpų plotas 41,29 kv. m.). 

2.2. Nuomojamų patalpų paskirtis – vykdyti administracinę veiklą. 

2.3. Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti tik iš anksto susitarus 2020 m. gegužės 18 - 26 

d. I-IV nuo 08:00 iki 17:00 val., V nuo 08:00 iki 15:45. Konkretų apžiūros laiką derinti su 

Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vadove Danute Tvaranavičiene, 

el. paštas danute.tvaranaviciene@vzf.lt, tel. (8 41) 523 585, mob. 8 616 41456. 

 

III. NUOMOS SĄLYGOS 

3.1. Turto nuomos terminas – 5 metai. Pradinis mėnesinis nuompinigių dydis už 1 kv. m. – 

3 Eur su PVM (2,48 Eur be PVM). Pradinio įnašo dydis – 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio 

suma, t. y. 307,20 Eur be PVM (371,61 Eur su PVM). Jeigu konkurso dalyvis yra PVM 

mokėtojas, nurodytas pradinis įnašas turi būti sumokamas su PVM.  

3.2. Nuompinigiai nuomotojui turi būti mokami kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki 

einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena – iki kitos po jos einančios darbo 

dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.  

3.3. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį apmoka sąskaitas už šaltą ir karštą 

vandenį, elektros energiją, dujas, šilumos energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, 

bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kt.) 
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3.4. Nuomininkas nuomotojo pateiktas sąskaitas apmoka per 5 darbo dienas nuo sąskaitų 

gavimo dienos.  

3.5. Delspinigiai už nuomininko praleistą nuomos mokesčio ir (ar) kitų mokesčių 

mokėjimo terminą – 0,05 procento dydžio delspinigiai nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną 

pavėluotą dieną. 

3.6. Išnuomotas turtas nuomininkui perduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

sutarties pasirašymo dienos. 

3.7. Po nuomos sutarties pasirašymo pasikeitus nuomotojo teisiniam statusui, nuomos 

sutartis gali būti nutraukta prieš nuomos termino pabaigą. 

 

IV. PASIŪLYMŲ DALYVAUTI KONKURSE PATEIKIMAS IR JŲ 

REGISTRAVIMAS 

4.1. Konkurso dalyviai registruojami 2020 m. birželio 1-5 d. I-IV nuo 8 val. 00 min. iki 

17 val. 00 min., V nuo 8 val. 00 min. iki 15 val. 45 min. adresu Konstitucijos pr. 23-401 (A 

korpusas) Vilnius, 402 kabinete. Paraiškos gali būti siunčiamos registruotu paštu nurodytu adresu. 

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo yra Valstybės žemės fondo Bendrųjų reikalų skyriaus 

administratorė Vitalija Adomaitytė, el. p. vitalija.adomaityte@vzf.lt, tel. 8 5 262 3000, mob. 8 626 

71850. Informaciją dėl kitų konkurso procedūrų teikia Valstybės žemės fondo Bendrųjų reikalų 

skyriaus vadovė Šarūnė Mikalauskaitė, el. p. sarune.mikalauskaite@vzf.lt, tel. 8 5 262 0466, mob. 

8 626 69175. 

4.2. Konkurso dalyviai į AB SEB banko sąskaitą LT43 7044 0600 0032 3498 turi 

sumokėti 3.1. punkte nurodytą pradinį įnašą (jei konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, pradinis 

įnašas turi būti sumokamas priskaičiavus PVM). Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš 

atvykstant registruotis konkurso dalyviu, ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 5 d. 15 val. 45 min. 

ir dokumentų konkursui pateikimo, nurodant gavėją valstybės įmonę Valstybės žemės fondą ir 

tikslinę paskirtį „Patalpų nuomos konkursas“. Konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į 

nuompinigius. Nelaimėjusiems konkurso šis pradinis įnašas bus grąžintas.  

4.3. Registruodamiesi Konkurso dalyviai už dalyvių registravimą atsakingam asmeniui 

arba registruotu paštu adresu Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius, turi pateikti užklijuotą 

voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos 

konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su 

voku (atskirai) turi būti pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis 

įnašas sumokėtas. Voke turi būti šie dokumentai: 

4.3.1. Paraiška, kurioje turi būti nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, 

pavardė, gyvenamosios vietos adresas (jeigu konkurso dalyvis fizinis asmuo) arba juridinio asmens 

teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą 

patvirtinančių dokumentų kopijos (jeigu konkurso dalyvis juridinis asmuo), kontaktinio asmens 

telefono numeris, elektroninio pašto adresas; 

4.3.2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja 

jo įgaliotas asmuo; 

4.3.3. pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis; 

4.3.4.  Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti 

grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai; 

4.3.5. Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamas patalpas; 

4.3.6. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto 

nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą (įstatų kopija, individualios veiklos 

mailto:vitalija.adomaityte@vzf.lt
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pažymėjimas ar kt. dokumentai, pagrindžiantys, kad konkurso dalyvis patalpas naudos 

administracinei veiklai vykdyti). 

 

V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMAS, PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS 

5.1. Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami konkurso dalyvių pateikti vokai su 

pasiūlymais vyks 2020 m. birželio 8 d., 10 val. 00 min., 410 kab., adresu Konstitucijos pr. 23-401 

(A korpusas), Vilnius. 

5.2. Konkurso laimėtoju pripažįstamas asmuo, pasiūlęs didžiausią valstybės turto 

nuompinigių dydį. 

5.3. Pirkimo sąlygose neaptartos procedūros vykdomos vadovaujantis Aprašo nuostatomis. 

 

 

 

 

 

 

 


