
 

PATVIRTINTA 

Druskininkų švietimo centro direktoriaus 
2015 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr.V1-60, 

 
 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TURTO (M.K. ČIURLIONIO G. 80, DRUSKININKAI), 

VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE,  NUOMOS VIEŠO KONKURSO DOKUMENTAI 

 

 
Vadovaudamasis Druskininkų savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 28 sprendimu Nr. 

T1-12 „Druskininkų savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašu“, Druskininkų švietimo centras skelbia 

viešus nuomos konkursus Druskininkų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Druskininkų 
švietimo centro patikėjimo teise valdomo turto M.K. Čiurlionio g. 80, Druskininkuose: sporto salės 

(bendras plotas – 128,07 kv. m), mokymo klasės su mokykliniais baldais ir įranga, pirmajame pastato 
aukšte (bendras plotas – 46,86 kv. m), mokymo klasės su mokykliniais baldais ir įranga trečiajame 
pastato aukšte  (bendras plotas – 40,27 kv. m), bufeto (bendras plotas – 43,34 kv. m), švietimo centro 

nuostatams neprieštaraujančiai veiklai vykdyti.  
 

I. NUOMOS SĄLYGOS: 

 
1. Nuomos terminas – 5 metai. 

2. Pradinis nuompinigių dydis: 
2.1.   238,21 EUR per mėnesį be PVM (Druskininkų švietimo centras – PVM mokėtojas) 

už sporto salės nuomą. 
2.2.   87,16 EUR per mėnesį be PVM (Druskininkų švietimo centras – PVM mokėtojas) 

už mokymo klasę pirmame pastato aukšte 

2.3.   74,90  EUR per mėnesį be PVM (Druskininkų švietimo centras – PVM mokėtojas) 
už mokymo klasę trečiame pastato aukšte 

2.4.   80,61 EUR per mėnesį be PVM (Druskininkų švietimo centras – PVM mokėtojas) 
už bufeto patalpas. 

3. Privalomi Nuomininko įsipareigojimai: 

3.1. ne vėliau, kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties 
pasirašymo dienos savo lėšomis apdrausti ir visą nuomos laikotarpį savo lėšomis drausti nuomojamą 

turtą nuo draudiminių įvykių, kurie gali atsirasti dėl trečiųjų asmenų veiksmų, gaisro, gamtinių stichijų 
jėgų, nuostolių, sukeltų komunikacinių-inžinerinių tinklų avarijų ir kitų nevaldomų aplinkybių, bei 
pateikti Nuomotojui draudimo liudijimo kopiją; 

3.2. ne vėliau, kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties (turto perdavimo 
ir priėmimo akto) pasirašymo dienos įregistruoti nuomos sutartį viešajame registre; 

3.3. naudoti Turtą pagal tiesioginę jo paskirtį veiklai, nurodytai šiose sąlygose, griežta i 
laikantis šios paskirties Turtui keliamų darbų saugos, sanitarijos ir higienos, priešgaisrinės saugos, 
ekologijos normų, elektros įrenginių, vandentiekio ir kanalizacijos, telefono ir kitų tinklų bei įrengimų 

eksploatacijos taisyklių ir reikalavimų, techninio eksploatavimo taisyklių reikalavimų, užtikrinti, kad 
būtų visos būtinos priemonės ir sąlygos, reikalingos šių normų taisyklių ir reikalavimų vykdymui ir 

atsakyti už jų pažeidimus; esant reikalui – savo lėšomis remontuoti Turtą; atlikti Turto normalios 
priežiūros darbus. 

3.4. savo sąskaita eksploatuoti turtą, mokėti už tiekiamus energijos išteklių, ryšio, 

komunalines ir kitas paslaugas, mokėti rinkliavą už atliekų surinkimą; 



3.5. visą nuomos laikotarpį mokėti nuompinigius (kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki po 
ataskaitinio einančio mėnesio 15 (penkioliktos) dienos, sumokėti „Nuomotojui“ pagal jo pateiktas 

sąskaitas-faktūras į jose nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą nustatyto dydžio Nuompinigius. Į nuomos 
mokestį neįskaičiuoti mokesčiai už „Nuomininkui“ teikiamus resursus ir paslaugas, eksploatacines ir 

papildomas išlaidas, kurie teisės aktų nustatyta tvarka „Nuomininko“ turi būti sumokėti atskirai jų 
teikėjams pagal atskiras paslaugų teikimo ir atsiskaitymo už paslaugas sutartis. 

3.6. Už naudojimąsi  nuomotojo patalpose esančiais pasirinktais baldais ir įranga mokėti 

papildomai  pagal paskaičiuotą turto vertę.  

4. Pasibaigus nuomos sutarčiai arba šalims nutraukus ją prieš terminą, Nuomininkas 

privalo per 10 d. atlaisvinti Turtą nuo visų Nuomininkui ar tretiesiems asmenims priklausančių daiktų 
bei perduoti Nuomotojui Turtą pagal abiejų Šalių pasirašomą Turto perdavimo ir priėmimo aktą, tokios 
pačios būklės, kokios jis buvo perduotas Nuomininkui. Nuomininkui per nurodytą terminą neperdavus 

Turto, sekančią dieną po nurodyto termino bus laikoma, kad turtas perduotas Nuomotojui. 

5.  Nuomininkui, pagerinusiam išsinuomotą turtą, už pagerinimą – neatlyginama. 

6. Nuomininkui draudžiama išpirkti nuomojamą ilgalaikį materialųjį turtą išskyrus atvejį, 
jeigu Nuomotojas rengia turto pardavimo viešą aukcioną. 

7. Nuomos mokestis bei visi kiti mokėjimai pradedami skaičiuoti nuo Turto perdavimo 

Nuomininkui dienos. 
8. Sankcijos už sutarties nevykdymą - sutartis gali būti nutraukta nesikreipiant į teismą 

vienašališka Nuomotojo iniciatyva negrąžinant sumokėtų nuompinigių, apie tai raštu pranešus 
Nuomininkui prieš 10 dienų, nekompensuojant „Nuomininkui“ jo turėtų išlaidų ar patirtų nuostolių 
(kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose), jeigu: 

8.1. nustatoma, kad nuomininkas naudoja turtą ne pagal paskirtį ar pažeidinėja darbų 
saugos, sanitarijos ir higienos, priešgaisrinės saugos, ekologijos normų, elektros įrenginių, 

vandentiekio ir kanalizacijos, telefono ir kitų tinklų bei įrengimų eksploatacijos taisyklių ir 
reikalavimų, techninio eksploatavimo taisyklių reikalavimus; 

8.2. nuomininko skola viršija dviejų mėnesių nuompinigių sumą. 

9. Nuomininkas, laiku nesumokėjęs Sutartyje numatytų mokėjimų, privalo mokėti 
Nuomotojui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 

Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Nuomininko nuo pagrindinės prievolės įvykdymo. 
10. Nuomininkas privalo atlyginti Nuomotojui visus nuostolius, kuriuos Nuomotojas 

patiria dėl šioje Sutartyje numatytų Nuomininko įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. 

Nuomininkas atsako už žalą, padarytą Turtui dėl jo, jo darbuotojų, klientų ar svečių kaltės. 
11. Sutarties nutraukimo sąlygos: 

11.1. Sutartis pasibaigia: 
11.1.1. kai pasibaigia Sutarties galiojimo terminas arba kai Sutartis nutraukiama anksčiau 

laiko ir kai visos joje numatytos Šalių prievolės yra pilnai ir tinkamai įvykdomos; 

11.1.2. rašytiniu šalių susitarimu; 
11.1.3. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.497 ir 6.498 straipsniuose numatyta is 

atvejais. 
11.2. Sutartis gali būti nutraukta nesikreipiant į teismą vienašališka „Nuomotojo“ 

iniciatyva raštu paraginus „Nuomininką“ pašalinti pažeidimus ir apie Sutarties nutraukimą įspėjus 

„Nuomininką“ prieš 14 dienų, negrąžinant „Nuomininkui“ sumokėtų nuompinigių, nekompensuojant 
jo turėtų išlaidų ar patirtų nuostolių (kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose), jeigu: 

11.2.1. nustatoma, kad „Nuomininkas“ nevykdo veiklos, kuriai išnuomotas turtas; 
11.2.2. nustatoma, kad „Nuomininkas“ naudoja turtą ne pagal paskirtį ar pažeidinė ja 

darbų saugos, sanitarijos ir higienos, priešgaisrinės saugos, ekologijos normų, elektros įrenginių, 



vandentiekio ir kanalizacijos, telefono ir kitų tinklų bei įrengimų eksploatacijos taisyklių ir 
reikalavimų, techninio eksploatavimo taisyklių reikalavimus; 

11.2.3. „Nuomininkas“ nemoka nuompinigių (delspinigių), o priskaičiuotų nuompinigių 
ir delspinigių suma viršija 2 (dviejų) mėnesių nuompinigių dydį, jei po įspėjimo apie sutarties 

nutraukimą „Nuomininkas“ nesumoka visos skolos. Šiuo atveju visos „Nuomininko“ turėtos išlaidos 
ar patirti nuostoliai (kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose) „Nuomininkui“ 
nekompensuojami;  

12. Jeigu: 
12.1. „Nuomininkas“ vienašališkai ir nepagrįstai (be LR norminiuose aktuose arba 

Sutartyje nustatyto pagrindo) prieš laiką nutraukia Sutartį, „Nuomininkas“ per 10 (dešimt) 
kalendorinių dienų nuo „Nuomotojo“ pareikalavimo raštu sumoka vieno mėnesio nuompinigių dydžio 
baudą, pervedant lėšas į „Nuomotojo“ nurodytą sąskaitą; 

12.2. „Nuomotojas“ vienašališkai nepagrįstai (be Lietuvos Respublikos teisės 
norminiuose aktuose arba Sutartyje nustatyto pagrindo) prieš laiką nutraukia Sutartį, „Nuomotojas“ 

įsipareigoja atlyginti „Nuomininkui“ jo investicijas į Turtą, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, bei 
sumoka vieno mėnesio Nuompinigių dydžio baudą. 

 

II. NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS: 

 

13. Nuomos konkursas vykdomas vadovaujantis Druskininkų savivaldybės tarybos              
2013 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-12 patvirtintu Druskininkų savivaldybės turto nuomos tvarkos 
aprašu. 

14. Informacija apie Savivaldybės turto nuomos konkursą skelbiama Švietimo centro 
tinklapyje. 

15. Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, komisijos 
nariui pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas nuomojamo turto pavadinimas ir adresas 
bei nuoroda „Turto nuomos konkursui“. 

16. Voke turi būti pateikta: 
16.1. paraiška (priedas 2), kurioje nurodomi konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens 

kodas, adresas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas, buveinė (juridiniams asmenims), 
telefono numeris, banko pavadinimas, sąskaitos numeris, nuomojamas turtas ir siūlomas nuompinigių 
dydis (eurais/litais už visą nuomos laikotarpį su PVM); 

16.2. fizinio asmens paso (tapatybės kortelės) kopija, juridinio asmens registracijos 
pažymėjimo ir įstatų kopijos; 

17. Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 2016 m. sausio 11-15 d. nuo 13.00 iki 14.00 
val. Druskininkų švietimo centre M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai, ūkio skyriaus kabinete. 

18. Viešųjų pirkimų komisijos narys (turto valdytojo įgaliotas atstovas): 

18.1. priimą voką iš jį pateikusio asmens; 
18.2. registruoja konkurso dalyvį registracijos žurnale, įrašydamas konkurso dalyvio 

registracijos eilės numerį, voko su paraiška gavimo datą ir laiką minutės tikslumu; 
18.3. užrašo ant voko konkurso dalyvio registracijos eilės numerį; 
18.4. išduoda konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą, kuriame nurodytas 

registracijos eilės numeris, voko gavimo data bei laikas minutės tikslumu, komisijos posėdžio vieta 
(adresas), data ir tikslus laikas; 

18.5. pasirašytinai supažindina konkurso dalyvius (atstovus) su Savivaldybės turto 
nuomos tvarkos aprašu (skelbiamas savivaldybės tinklapyje); 

19. Vokai su pasiūlymais atplėšiami 2016 m. sausio 15 d. 14.05 val. Druskininkų 

švietimo centre M.K.  Čiurlionio g. 80, Druskininkai, ūkio dalies kabinete. 



20. Konkurso dalyviai (jų įgalioti atstovai) turi teisę dalyvauti turto nuomos konkurso 
vokų atplėšimo procedūroje tik pateikę komisijai konkurso dalyvio registracijos, asmens pažymėjimą 

ir dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą 
sumokėjo nurodytą pradinį įnašą. 

21. Pradinis įnašas (3 mėn. nuompinigių dydžio): 

21.1.   714,63 Eur (be PVM) – už sporto salės nuomą; 

21.2.   261,48 Eur (be PVM) – už mokymo klasės pirmame pastato aukšte nuomą; 

21.3.   224,70 Eur (be PVM) – už mokymo klasės trečiame pastato aukšte nuomą; 

21.4.   241,83 Eur (be PVM) – už bufeto patalpų nuomą. 

22. Turto nuomos konkurso laimėtojas nustatomas vadovaujantis Paraiškų vertinimo 
kriterijumi, t. y. – nuompinigių dydžiu (konkurso laimėtoju skaitomas didžiausią kainą pasiūlęs 
dalyvis). 

23. Pradinis nuomos konkurso laimėtojo įnašas įskaitomas į nuompinigius. Kitiems 
konkurso dalyviams pradinis įnašas grąžinamas į jų nurodytą sąskaitą per 7 kalendorines dienas.  

24. Turto nuomos konkurso laimėtojas, neatvykęs į komisijos posėdį, apie konkurso 
rezultatus informuojamas el. paštu ne vėliau, kaip sekančią dieną po protokolo pasirašymo dienos. Jam 
išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodomas laikas, kada bus pasirašoma nuomos sutartis. Konkurso 

laimėtojas, negalintis atvykti nurodytu laiku pasirašyti nuomos sutarties, privalo apie tai informuoti 
komisiją, laikydamasis šių nuomos konkurso sąlygų 28 punkte nurodyto termino. Konkurso dalyvia i, 

neatvykę į konkursą, apie jo rezultatus informuojami el. paštu (jiems išsiunčiami pranešimai) sekančią 
darbo dieną po protokolo pasirašymo dienos. 

25. Jeigu dalyvauti turto nuomos konkurse užsiregistravo tik vienas dalyvis, pasiūlęs ne 

mažesnį už nustatytąjį pradinį nuompinigių dydį, jis laikomas konkurso laimėtoju. 
26. Jeigu dalyvauti turto nuomos konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba visi 

konkurso dalyviai pasiūlė mažesnius už nustatytąjį pradinį nuompinigių dydį, ar buvo pateikti ne visi 
šiose taisyklėse nurodyti dokumentai, konkursas skelbiamas neįvykusiu. 

27. Turto nuomos konkurso rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo komisijos 

pirmininkas ir komisijos nariai. Kiekvienas konkurso dalyvis ar jo atstovas turi teisę susipažinti su 
protokolu. 

28. Nuomos sutartį Turto valdytojo atstovas ir turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo 
atstovas pasirašo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo konkurso protokolo pasirašymo dienos. 
Sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu. 

29. Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas neatvyko pasirašyti nuomos 
sutarties per 10 kalendorinių dienų nuo protokolo pasirašymo dienos, konkurso rezultatai komisijos 

sprendimu anuliuojami ir konkursas laikomas neįvykusiu. Pradinis įnašas konkurso laimėtojui tokiu 
atveju negrąžinamas. 

30. Švietimo centro atstovas, pasirašęs nuomos sutartį, privalo ne vėliau kaip per 5 

kalendorines dienas perduoti turto nuomos konkurso laimėtojui arba jo atstovui nuomojamą turtą pagal 
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktą. 

31. Nuomos konkurso dalyviai konkurso rezultatus gali apskųsti Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

32. Papildomos informacijos apie šį ir kitus Druskininkų savivaldybės nuomos 

konkursus galima gauti kreipiantis į Švietimo centro viešųjų pirkimų komisijos pirmininką Arūną 
Večkį el. paštu arunas@dsc.lt ar telefonais: (8 313) 51 762; (8 698) 02370 darbo dienomis nuo 8 iki 

17 val. 
33. Druskininkų Švietimo centro, įmonės kodas 300035075, PVM kodas LT 

100008803818, sąskaita pradiniam įnašui sumokėti: Nr. LT72 7300 0101 2923 5740, AB Swedbank. 

34. Esant poreikiui, gali būti organizuojama nuomojamo turto apžiūra. 

  



 
 IŠTRAUKA IŠ ŠVIETIMO CENTRO  NUOSTATŲ : 

 
18. Pagrindinė veiklos sritis: švietimas, 

19. Pagrindinės švietimo veiklos rūšys: 
19.1. pradinis ugdymas; 
19.2. pagrindinis ugdymas; 

19.3. vidurinis ugdymas. 
20. Kitos veiklos rūšys: 

20.1. kultūrinis švietimas; 
20.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas; 
20.3. švietimui  būdingų paslaugų veikla; 

20.4. reklama ir rinkos tyrimas; 
20.5. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa; 

20.7. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas; 
20.8. leidyba; 
20.8.1.  knygų , periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla; 

20.8.2.  laikraščių leidyba; 
20.8.3.  žurnalų ir periodinių leidinių leidyba; 

20.8.4.  kita leidyba. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
TREČIO AUKŠTO  KLASĖJE ESANTIS ILGALAIKIS IR TRUMPALAIKIS TURTAS IR JO 

VERTĖ  
2016-01-04 

 
 

1. Ilgalaikis turtas: 
 

 
 

2. Trumpalaikis turtas: 

 

 
 Kainos paskaičiuotos be PVM 

 
 

 
 

El. 

Nr. 

Ilgalaikio turto pavadinimas Įsigijimo 

metai 

 Įsigijimo 

 kaina  

(eurais) 

Metinis 

nusidėvė-  

jimas  

(2015 m.), 
eur. 

Likutinė 

 vertė  

2015-12-31 

 Mėnesinis 

 Nuompi-  

nigių dydis 

(eurais) 
 

1. Kompiuteris DEL PRecision T1600 Intel Heron E3-

12453.36H/2X4GB1333MHZDD3  

 2012-05  1830,69  305,16  737,33 39,12 

2.  Nešiojamas kompiuteris Dell Inspiron Q15Ri-2430Mn Vidia GF GT 525M/1GB, 

2x4GB DDR3,750GB 

 2012-05  1296,92  216,12  522,41 27,71 

3. Nešiojamas kompiuteris Dell Inspiron Q15Ri-2430Mn Vidia GF GT 525M/1GB, 

2x4GB DDR3,750GB 

 2012-05  1296,92  216,12  522,41 27,71 

4.  Kompensuojamoji klaviatūra Intelli Keys su programine įranga ir kompensuojamoji 

pelė Kid Track 

 2012-10   553,69  92,28  261,49 11,83 

5. Nešiojamas kompiuteris Dell 15 (3542) i3 4030U,4GB,500GB,NVIDIA Ge Force 

820 M2GB DDRRi-2430Mn Vidia GF GT 525M/1GB, 2x4GB DDR3,750GB 

 2014-10   744,32  248,04  454,93 15,90 

6 Nešiojamas kompiuteris Dell Inspiron 15300  

Pentium 3805U/15,62430Mn Vidia GF GT 525M/1GB, 2x4GB DDR3,750GB 

2015-04  513,92 114,16  399,76 10,98 

7. Licencija Adobe Design STd CS5  2012-02  471,39  0,00  0,00 10,07 

8. Licencija Adobe Premiere Pro CS5.5  2012-02  415,43  0,00  0,00 8,88 

9. Licencija Adobe Audition SC5.5  2012-02  155,28  0,00  0,00 3,32 

Viso: - 7278,56 1191,88   2898,33 - 

Viso:    vienas šimtas penkiasdešimt penki eurai ir 42 cnt.. 155,52 

   El. Nr. Trumpalaikio turto pavadinimas Kiekis Įsigijimo 
metai 

Vieneto  
įsigijimo 

 kaina (eurais) 

Suminė 
įsigijimo 

 kaina 

(eurais) 

Mėnesinis 
nuompinigių 

dydis (eurais) 

1. Spausdintuvas “Epson Work Foerce W F-7515” 1   2012 247,33 247,33 5,28 

2. Kabineto baldai (trijų dalių sekcija) 1   1996 288,46 288,46 3,08 

3. Rašomasis stalas 1   2006 160,74 160,74 1,72 

4. Mokykliniai rašomieji stalai 6   2006 34,75 280,50 2,22 

5. Mokykliniai rašomieji staliukai 8   2006 28,00 224,00 2,40 

6. Mokyklinė pakabinama lenta 1   2006 97,93 97,93 1,05 

7. Kėdės „ISO“ 11   2006 14,19 156,09 1,65 

8. Šaldytuvas „ Snaigė“ 1   2008 175,22 175,22 1,87 

Viso: 30 - 1046,62 1630,27 - 

Viso:    devyniolika eurų ir 27 cnt. 19,27 



 

PIRMO AUKŠTO  KLASĖJE ESANTIS ILGALAIKIS IR TRUMPALAIKIS TURTAS IR JO 
VERTĖ  

 
 
 

1. Ilgalaikis materialusis turtas: 

El. 

Nr. 

Ilgalaikio turto pavadinimas Kiekis Įsigijimo 

metai 

Vieneto  

įsigijimo 

  kaina (eurais) 

 Likutinė 

 vertė  

 2015-12-31 

 Mėnesinis 

nuompinigių 

dydis (eurais 

1. Stacionarus kompiuteris Lenovo  1 2006 853,39 0   18,23 

2.  Multimedia 1 2012 809,49 303, 59   17,30 

Viso: 2 - 1662,88 303,59 - 

Viso:    trisdešimt penki eurai ir 35 cnt.   35,53 

 

 

2. Trumpalaikis turtas: 

El. Nr. Trumpalaikio turto pavadinimas Kiekis Įsigijimo 

metai 

Vieneto  

įsigijimo 

 kaina (eurais) 

  Suminė įsigijimo 

 kaina (eurais 

Mėnesinis 

nuompinigių 

dydis (eurais 

1. Rašomasis stalas 1 2006   160,74 160,74 1,72 

2. Mokykliniai rašomieji staliukai 20 2006    28,00 560,00 6,00 

3. Mokyklinė pakabinama lenta 1 2006    97,93 97,93 1,05 

4. Kėdės „ISO“ 20 2006    14, 19 283,80 3,00 

Viso: 42 - 286,67 1102,47 - 

Viso:    vienuolika eurų ir 77 cnt. 11,77 

 
 Kainos paskaičiuotos be PVM 
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_________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono Nr. (fiziniams asmenims) arba juridinio asmens pavadinimas, kodas 

Juridinių asmenų registre, buveinė, telefono Nr., el. pašto adresas, atsiskaitomoji sąskaita, banko pavadinimas) 

 

 

Druskininkų švietimo  centrui 

M.K. Čiurlionio g. 80, LT-66144 Druskininkai 

 
PARAIŠKA 

     2016 m. sausio      d. 
 

Už Druskininkų švietimo centro patikėjimo teise valdomo turto M.K. Čiurlionio g. 80, 

Druskininkuose (rašyti turtą, kurį pageidaujama išsinuomoti): 
1. sporto salės, bendras plotas – 128,07 kv. m; 

2. mokymo klasės pastato pirmame aukšte, bendras plotas – 46,86 kv. m; 
3. mokymo klasės pastato trečiame aukšte, bendras plotas – 40,27 kv. m; 
4. bufeto, bendras plotas – 43,34 kv. m; 

nuomą švietimo, švietimui būdingų paslaugų, reklamos ir rinkos tyrimo,  bei laikraščių ir kitų 
periodinių leidinių leidybos veiklai vykdyti ( kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose) 5 metų terminui siūlome (rašyti kainą, siūlomą už pageidaujamą nuomoti turtą): 
_________________________    Eur    dydžio nuompinigius (su PVM) už sporto salės nuomą; 
(suma skaičiais ir žodžiais) 

 
_________________________    Eur    dydžio nuompinigius (su PVM) už klasės patalpų pirmame 

(suma skaičiais ir žodžiais)           aukšte nuomą; 
 
_________________________    Eur    dydžio nuompinigius (su PVM) už klasės patalpų trečiame  

(suma skaičiais ir žodžiais)           aukšte  nuomą; 
 

_________________________    Eur    dydžio nuompinigius (su PVM) už bufeto nuomą; 
(suma skaičiais ir žodžiais) 

 

Patvirtiname, kad esame susipažinę su Druskininkų švietimo centro turto nuomos tvarkos 
aprašu bei aukščiau išvardyto turto nuomos konkurso dokumentais. 

Nepripažinus mūsų pasiūlymo laimėjusiu, prašome grąžinti pradinį įnašą į mūsų sąskaitą 
Nr. _____________________________________________ . 

 

PRIDEDAMA: 
1. Potencialaus pirkėjo - juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo kopija, 1 lapas. 

2. Potencialaus pirkėjo - juridinio asmens įstatų kopija, __ lapas. 
3. Potencialaus pirkėjo - fizinio asmens paso (tapatybės kortelės) kopija, 1 lapas. 

 

 
 

Potencialus pirkėjas ___________________________    _________________________ 
                                                                          (parašas)                                                  (vardo raidė, pavardė) 

 
                                         A.V. (tik juridiniams asmenims) 


