
                                                                                                                       
 

PATVIRTINTA 
Panevėžio Vytauto Mikalausko  
menų gimnazijos direktoriaus 
2020 m. gegužės 12 d.                     
įsakymu  Nr. V-59 
 

 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS 

GYVENAMŲ PATALPŲ VIEŠO NUOMOS KONURSO SĄLYGOS  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, juridinio asmens kodas 300594538, reg. 
adresas: Nemuno g. 8, LT-35255 Panevėžys, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir   
savivaldybių turto valdymo ir disponavimo juo įstatymo 15str.  (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 
60-2412; TAR, 2014, Nr. 2014-04025), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 
d. nutarimo Nr. 1229 redakcija (TAR, 2014, Nr. 2014-16656) „Valstybės ilgalaikio materialiojo turto 
viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo“ nuostatomis ir 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Valstybės įmonės Turto banko leidimu Nr. 
V-89, patvirtintu 2018 m. liepos 25 d., vykdo gyvenamų patalpų  nuomos konkursą viešojo nuomos 
konkurso būdu. 

2. Turto nuomos konkursą organizuoja ir vykdo Panevėžio Vytauto Mikalausko menų 
gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta  laikinoji  turto nuomos komisija (toliau – Komisija). 

3. Turto nuomos konkursas skelbiamas viešai gimnazijos internetinėje svetainėje: 
https://www.menumokykla.panevezys.lm.lt/veikla/viesieji-pirkimai   

4. Suinteresuoti asmenys  iki paraiškų pateikimo,  gali apžiūrėti nuomojamą turtą. Asmuo 
kontaktams: direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir administracijai tel. 8 667 56808. 
 

II. TURTO NUOMOS KONKURSO OBJEKTAS 
 

5. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija viešo nuomos konkurso būdu trims 
metams išnuomotų apsigyventi šias valstybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Panevėžio 
Vytauto Mikalausko menų gimnazijos patikėjimo teise valdomas gyvenamąsias patalpas, esančias 
adresu: Nemuno g. 10, Panevėžyje (nekilnojamo turto kadastrų duomenų byloje Nr.23485/6631. 
pastatas, kurio pagrindinė naudojimo paskirtis- gyvenamoji ir kuriame yra nuomojamos patalpos, 
pažymėtos plane- 1N5p, pastato unikalus numeris- 2797-1002-8019), pastato bendras plotas 4449,54 
kv. m., nuomojamų patalpų indeksai ir plotas: 
2 aukštas  224-1.2(18,50 m²);  4 aukštas 404-1.2(18.63m²); 409-1.2(18,50 m²); 410-1.2(18.57m²); 
411-1.2 (18.84m²);425-1.2 (18.54m²). 

6. Pradinis nuompinigių dydis apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų 
ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1K-306 patvirtintų Nuompinigių už valstybės ilgalaikio 
ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių nuostatomis. Pradinis nuompinigių 
dydis yra 2,50 euro už 1 kv. m.  per 1 mėnesį. 



 

III. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS 

7. Prieš registruojantis konkurso dalyviu turi būti sumokėtas pradinis įnašas. Viešo nuomos 
konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis 46 eurai (vieno mėnesio pradiniam nuompinigių dydžiui). 
Įnašą galima sumokėti į Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos (įstaigos kodas 300594538)  
SWEDBANKAS banko, kodas – 73000, atsiskaitomąją sąskaitą  LT14 7300 0100 9677 2048, arba į 
gimnazijos buhalterijos kasą. 

8. Vokai su paraiškomis pateikiami ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 25 d. 10.00 val.  
adresu: Panevėžyje Nemuno g. 8, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos raštinėje, 
nuomotojo įgaliotas atstovas – raštinės vedėja. Pavėluotai gautas vokas su paraiška neatplėštas 
grąžinamas jį pateikusiam asmeniui. 

9. Paraiškos turi būti pateikiamos lietuvių kalba, užklijuotame voke, ant kurio turi būti 
užrašytas konkurso pavadinimas („Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos  bendrabučio 
patalpų viešas nuomos konkursas“), turto buvimo vieta (Nemuno g. 10, Panevėžyje). Voke turi būti 
pateikta: 

9.1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir 
asmens kodas (fiziniams asmenims),  telefono numeris, banko pavadinimas, sąskaitos numeris  
(konkurso sąlygų 1 priedas); 

9.2. Siūlomas mėnesinis 1 m2 nuompinigių dydis (konkurso sąlygų 1 priedas); 
9.3. Konkurso dalyvio tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. 

 
IV. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMAS, VERTINIMAS IR 

NUOMOS SUTARTIES SUDARYMAS 
 

10.  Vokai bus atplėšiami 2020 m. gegužės 25 d. 13 val. Panevėžyje  Nemuno g. 8, Panevėžio 
Vytauto Mikalausko menų gimnazijos raštinėje.  

11.  Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja nors vienas Konkurso dalyvis. Jeigu 
dalyvauti Patalpų nuomos konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis, Konkursas laikomas 
neįvykusiu. 

12.  Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti šio Konkurso dalyviai arba jų įgalioti 
atstovai. 

13.  Konkurso dalyviams, dalyvaujantiems vokų atplėšimo procedūroje, leidžiama įsitikinti, 
kad vokai nepažeisti.  

14.  Vokų atplėšimo procedūros metu skelbiama: Konkurso dalyvio pavadinimas, adresas; 
siūloma 1 kv. m. nuomos kaina per mėnesį,  pageidaujamas nuomos terminas. 

15.  Paraiškas Nuomotojas nagrinėja ir vertina uždarame posėdyje. Vertinamos tik tos 
paraiškos, kurios atitinka šių Konkurso sąlygų punktų reikalavimus. 

16.  Konkurso laimėtojais bus išrinkti Konkurso dalyvis, atsižvelgiant į: 
16.1.  Pasiūlytą kainą už 1 kv.m.; 
17. Įvertinus pateiktų Konkurso dalyvių paraiškas bus nustatytas paraiškų eiliškumas: 
17.1. Didžiausią kainą už 1 kv.m. pasiūlęs konkurso dalyvis įgyja pirmumo teisę rinktis 
gyvenamą patalpą.  
18.  Konkurso rezultatai įforminami protokolu. Apie Konkurso rezultatus visiems Konkurso 

dalyviams bus pranešta per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo protokolo pasirašymo dienos. 



19.  Konkurso laimėtojo pradinio įnašo mokestis įskaitomas į nuomos mokestį už pirmąjį  
nuomos  mėnesį. 

20.  Kitiems Konkurso dalyviams dalyvio pradinis įnašas grąžinamas jų prašymu į jų 
nurodytą banko sąskaitą po Nuomos sutarties su Konkurso laimėtojais sudarymo. 

21.  Jei Konkurso laimėtojas per nuomotojo nustatytą laiką neatvyksta pasirašyti Nuomos 
sutarties arba atsisako ją sudaryti, tai jo sumokėtas pradinio įnašo mokestis jam negrąžinamas. Tuo 
atveju nuomotojas gali kviesti sudaryti Nuomos sutartį kitą po Konkurso laimėtojo paraiškų  eilėje 
esantį Konkurso dalyvį. 

22.  Nuomotojo ir Konkurso dalyvių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų 
nustatyta tvarka. 

 

_________________________ 



PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJAI 

PARAIŠKA DALYVAUTI 

„PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS  BENDRABUČIO PATALPŲ 
NUOMOS KONKURSE“ 

 
_____________ 

(data) 
 

 ____________________ 
(surašymo vieta) 

 
 

Konkurso dalyvio vardas pavardė 

 

 

Asmens kodas 

 

 

Adresas  

 

 

Telefono numeris 

 

 

Banko pavadinimas ir  sąskaitos 
numeris  

 

 

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su „Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir 
nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. 

lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1229 redakcija).    

Su Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos viešojo nuomos konkurso sąlygomis, bei 
skelbimu apie Turto nuomos konkursą, kuris buvo paskelbtas 2020 m. ................................................, 
susipažinome ir siūlome šį nuompinigių dydį: 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Suma Eurais 

1. Siūlomas mėnesinis   1 m2  nuompinigių dydis   

 

(nurodoma skaičiais ir žodžiais) 

 
Konkurso dalyvis  
ar jo įgaliotas asmuo  
 

______________________________________ 



 


