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DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SAUSIO 28 D.
SPRENDIMO NR. T1-12 „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. vasario 27 d. Nr. T1-29
Druskininkai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Pakeisti Savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. T1-12 „Dėl
savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija.
„DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO
VIEŠO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS BE KONKURSO ORGANIZAVIMO IR
VYKDYMO BEI NUOMPINIGIŲ UŽ SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO IR
TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMĄ SKAIČIAVIMO TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12, 15 straipsniais, Druskininkų savivaldybės taryba
nusprendžia:
Patvirtinti Druskininkų savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos ir
konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo bei nuompinigių už savivaldybės
ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašą (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Ričardas Malinauskas
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PATVIRTINTA
Druskininkų savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-29

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠO
NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS BE KONKURSO ORGANIZAVIMO IR
VYKDYMO BEI NUOMPINIGIŲ UŽ SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO IR
TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMĄ SKAIČIAVIMO TVARKOS
APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio ilgalaikio materialiojo turto, išskyrus žemę (toliau – turtas), viešo nuomos konkurso
ir nuomos be konkurso organizavimą ir vykdymą bei nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir
trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimą.
1.2. Apraše naudojamos sąvokos apibrėžtos LR Valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme.
II. TURTO NUOMOS PRINCIPAI
2.1. Turtas išnuomojamas vadovaujantis šiais principais:
2.1.1. visuomeninės naudos; šis principas reiškia, kad turtas turi būti valdomas,
naudojamas ir juo disponuojama rūpestingai, siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą;
2.1.2. efektyvumo; šis principas reiškia, kad sprendimais, susijusiais su turto
valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, turi būti siekiama maksimalios naudos visuomenei;
2.1.3. racionalumo; šis principas reiškia, kad turtas turi būti tausojamas,
nešvaistomas ir racionaliai tvarkomas;
2.1.4. viešosios teisės; šis principas reiškia, kad sandoriai dėl turto turi būti sudaromi
tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą turtu, nustatytais atvejais ir būdais.
III. TURTO NUOMOS BŪDAI
3.1. Turtas išnuomojamas turto valdytojo sprendimu:
3.1.1. be konkurso, jeigu:
3.1.1.1. turtas išnuomojamas neatidėliotiniems darbams atlikti (avarijoms, stichinėms
nelaimėms likviduoti ir panašiai) ar trumpalaikiams renginiams (parodoms, sporto varžyboms,
pasitarimams, seminarams, mokymams, šventėms, kultūros renginiams), kurių trukmė ne ilgesnė
kaip 30 kalendorinių dienų, organizuoti;
3.1.1.2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka perkamos
paslaugos, kurioms teikti bus naudojamas turtas;
3.1.1.3. tris kartus neįvyksta turto viešas nuomos konkursas;
3.1.1.4. bendrosios nuosavybės teise valdomas savivaldybės nekilnojamasis turtas
išnuomojamas šio turto bendraturčiams;
3.1.1.5. išnuomojamas savivaldybės nekilnojamasis turtas yra greta šio turto
nuomininkams priklausančių ir (arba) jų naudojamų statinių;
3.1.1.6. turtas išnuomojamas pelno nesiekiantiems subjektams, kurių pagrindinis
veiklos tikslas atitinka bent vieną iš LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio
2 dalyje
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3.1.1.7. turtas išnuomojamas subjektams Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais
atvejais.
3.1.2. viešo konkurso būdu.
3.2. Savivaldybės trumpalaikis materialusis turtas išnuomojamas kartu su ilgalaikiu
materialiuoju turtu, jeigu tuo siekiama užtikrinti efektyvią ilgalaikio materialiojo turto nuomą.
IV. PAGRINDINĖS NUOMOS SĄLYGOS
4.1. Turtas išnuomojamas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui (įskaitant nuomos
termino pratęsimą), išskyrus atvejus, kai turtas išnuomojamas įgyvendinant svarbius socialiniusekonominius projektus laikotarpiui atsižvelgiant į projekto investicijų grąžą ir projekto veiklos
pobūdį. Išnuomojant savivaldybės turtą nuomos sutartis pasirašoma pagal pavyzdinę sutarties
formą (Aprašo 1 priedas), kuri, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį gali būti papildoma ar/ir
keičiama.
4.2. Jeigu turtas nuomojamas ne konkurso būdu, nuomininkas privalo ne vėliau kaip
per mėnesį nuo sprendimo išnuomoti turtą dienos pasirašyti nuomos sutartį
4.3. Turto nuomininkas įgyja teisę subnuomoti turtą, atlikti turto kapitalinio remonto
arba rekonstravimo darbus (pagerinti turtą), pritaikydamas jį savo veiklai, perleisti savo teises ir
pareigas, atsiradusias iš nuomos sutarties, įkeisti nuomos teisę ar kitaip ją suvaržyti tik gavęs
rašytinį turto valdytojo (nuomotojo) sutikimą (jeigu sutartyje nenumatyta kitaip).
4.4. Nuomininkas, sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka 0,05
procento delspinigius nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną;
4.5. Nuomininkas, sudaręs turto nuomos sutartį, privalo:
4.5.1. per 10 kalendorinių dienų raštu kreiptis į valstybinės žemės sklypo valdytoją
dėl Turtui priskirto žemės sklypo (jei nuomojamas nekilnojamasis daiktas) nuomos sutarties
sudarymo, o sudaręs tokią sutartį, per 10 kalendorinių dienų pateikti Nuomotojui žemės sklypo
nuomos sutarties kopiją;
4.5.2. per 20 kalendorinių dienų apdrausti turtą Nuomotojo naudai;
4.6. Pradinis nuompinigių dydis nustatomas turto valdytojo sprendimu remiantis:
4.6.1. turto vertintojų nustatyta Turto nuomos verte (nuompinigių dydžiu);
4.6.2. matematiniais skaičiavimais.
4.7. Nekilnojamojo turto nuompinigių dydis apskaičiuojamas pagal formulę:
N = V x K(v) x K(i) / T x 12, kur:
N - mėnesinis turto vieno kubinio/kvadratinio metro nuompinigių dydis;
V - Turto vieno kubinio/kvadratinio metro vidutinė statybos vertė (tvirtina valstybės įmonės
Registrų centro direktorius);
K(v) - vietovės pataisos koeficientas pagal Turto paskirtį (tvirtina valstybės įmonės Registrų
centro direktorius);
K(i) – koeficientas priklausomai nuo turto būklės:
K(i) = 1,3 - 1, kai nusidėvėjimas neviršija 30 %;
K(i) = 1 - 0,7, kai nusidėvėjimas nuo 30% iki 60%;
K(i) = 0,7 - 0,5, kai nusidėvėjimas didesnis kaip 60 %;
T - maksimalus nusidėvėjimo normatyvas metais (nurodytas Aprašo 2 priede).
4.8. Perskaičiuojant turto vieno kub. m nuompinigių dydį į vieno kv. m nuompinigių
dydį, vieno kub. m nuompinigių dydis dauginamas iš patalpos aukščio.
4.9. Metinis kilnojamojo turto, išskyrus Aprašo 4.11 punkte nurodytą atvejį,
nuompinigių dydis apskaičiuojamas pagal formulę:
N = L x 1/T x K(i), kur:
N – metinis kilnojamojo turto nuompinigių dydis;
L – išnuomojamo kilnojamojo turto įsigijimo kaina;
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T – maksimalus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvas, nurodytas Aprašo 2
priede, parinktas pagal turto grupę;
K(i) – turto valdytojo (nuomotojo) priklausomai nuo turto būklės, nurodytos Aprašo 4.7
papunktyje, parinktas nuompinigių dydžio koregavimo koeficientas.
4.10. Mėnesinis kilnojamojo turto nuompinigių dydis apskaičiuojamas pagal formulę:
N(m) = N /12, kur:
N(m) – mėnesinis kilnojamojo turto nuompinigių dydis;
N – metinis kilnojamojo turto nuompinigių dydis.
4.11. Metinis kilnojamojo turto nuompinigių dydis, esant visiškam normatyviniam
turto nusidėvėjimui, apskaičiuojamas pagal formulę:
N = L x K(i), kur:
N – metinis kilnojamojo turto nuompinigių dydis;
L – esant visiškam normatyviniam turto nusidėvėjimui išnuomojamo kilnojamojo turto
įsigijimo kaina, prilyginta 30 procentų naujo turto įsigijimo kainos;
K(i) – turto valdytojo (nuomotojo) priklausomai nuo turto būklės, nurodytos Aprašo 4.7
punkte, parinktas nuompinigių dydžio koregavimo koeficientas.
4.12. Išnuomojant trumpalaikį materialųjį turtą kartu su ilgalaikiu materialiuoju turtu,
trumpalaikio materialiojo turto nuompinigių dydis apskaičiuojamas turto įsigijimo vertę dauginant
iš koregavimo koeficiento, kurio reikšmės gali būti nuo 0,01 iki 0,06, priklausomai nuo turto
būklės. Koregavimo koeficientas parenkamas turto valdytojo (nuomotojo) argumentuotu
sprendimu.
4.13. Nuomotojo sprendimu pagal formules apskaičiuotas arba turto vertintojų
nustatytas nuompinigių dydis gali būti mažinamas arba didinamas, priklausomai nuo turto būklės,
paklausos rinkoje ar kitų faktorių.
4.14. Turto kapitalinio remonto ar rekonstravimo metu nuomininkas gali būti
atleidžiamas nuo nuompinigių mokėjimo, jei jis tuo metu negali naudotis išsinuomotu turtu.
4.15. Nuomininkui, pagerinusiam išsinuomotą turtą, už pagerinimą - neatlyginama;
4.16. Jei Turto valdytojas yra PVM mokėtojas, prie nuompinigių pridedamas
PVM mokestis.
4.17. Kai turtas išnuomojamas subjektams, organizuojantiems trumpalaikius
renginius, pradinis nuompinigių dydis už dieną/valandą apskaičiuojamas nustatytą pradinį
mėnesinį nuompinigių dydį dalinant iš atitinkamo dienų/valandų skaičiaus.
V. TURTO VIEŠO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
5.1. Turto nuomos viešus konkursus organizuoja ir vykto turto valdytojo sudaryta
turto nuomos komisija (toliau - Komisija).
5.2. Komisija parengia turto nuomos viešo konkurso dokumentus ir skelbia
informaciją apie turto nuomą Savivaldybės tinklapyje. Komisija skelbime apie turto viešą nuomos
konkursą, nurodo:
5.2.1 nuomojamo turto pavadinimą, adresą (buvimo vietą), galimą turto naudojimo
paskirtį, turto nuomos trukmę (terminą);
5.2.2. turto valdytojo nustatytą pradinį nuompinigių dydį;
5.2.3. pagrindines nuomos sutarties sąlygas (investicijų apimtis, naujai steigiamų
darbo vietų skaičių, sankcijas už sutarties sąlygų nevykdymą ir kt.);
5.2.4. banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, numerį, banko
pavadinimą. Pradinis įnašas tūri būti ne mažesnis trijų mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui.
5.2.5. paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminą (ne mažesnį kaip 5
kalendorinės dienos nuo informacijos paskelbimo spaudoje), vietą (adresą, kabineto numerį);
5.2.6. kur ir kaip galima gauti papildomos informacijos apie nuomojamą turtą;
5.2.7. komisijos posėdžio vietą, datą ir tikslų laiką;
5.3. Turto nuomos konkurso organizavimo tiesiogines išlaidas padengia Nuomotojas.
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5.4. Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse
(toliau vadinama - konkurso dalyviai), arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku pateikia komisijos
nariui arba turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio:
5.4.1. turi būti nuoroda „Turto nuomos konkursui“;
5.4.2. turi būti užrašytas nuomojamo turto pavadinimas, adresas (buvimo vieta).
5.5. Voke turi būti pateikta:
5.5.1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas,
adresas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas, adresas arba buveinė (juridiniams
asmenims), telefono numeris, banko pavadinimas, sąskaitos numeris, siūlomas nuompinigių dydis;
5.5.2. fizinio asmens paso (tapatybės kortelės) kopija, juridinio asmens registracijos
pažymėjimo kopija.
5.6. Komisijos narys arba turto valdytojo įgaliotas atstovas:
5.6.1. priimą voką iš jį pateikusio asmens;
5.6.2. registruoja konkurso dalyvį turto nuomos konkurso duomenų registracijos
žurnale, įrašydamas konkurso dalyvio registracijos eilės numerį, voko su paraiška gavimo datą ir
laiką minutės tikslumu;
5.6.3. užrašo ant voko konkurso dalyvio registracijos eilės numerį;
5.6.4. 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;
5.6.5. pasirašytinai supažindina konkurso dalyvius (atstovus) su šiuo aprašu;
5.7. Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti turi įvykti ne
vėliau, kaip sekančią darbo dieną nuo skelbime nurodytos paskutinės dalyvių registravimo dienos.
5.8. Dalyvauti turto nuomos konkurse turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti
atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti komisijai konkurso dalyvio
registracijos bei asmens pažymėjimą ir dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į
Nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo nurodytą pradinį įnašą.
5.9. Komisijos pirmininkas leidžia atvykusiems konkurso dalyviams arba jų
atstovams įsitikinti, kad vokai nepažeisti ir tik tada atplėšia vokus bei skelbia konkurso dalyvių
siūlomus nuompinigių dydžius. Paskelbti nuompinigių dydžiai ir juos pasiūlę konkurso dalyviai
įrašomi protokole. Pirmuoju įrašomas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią nuompinigių sumą.
5.10. Turto nuomos konkursą laimi asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią
nuompinigių sumą. Jeigu tokią pat didžiausią sumą pasiūlo keli dalyviai, laimėtoju pripažįstamas
dalyvis, anksčiau įregistruotas turto nuomos konkurso duomenų registracijos knygoje.
5.11. 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 šios tvarkos 5.19 punkte nurodyto
termino. Konkurso dalyviai, neatvykę į konkursą, apie jo rezultatus informuojami el. paštu (jiems
išsiunčiami pranešimai) sekančią darbo dieną po protokolo pasirašymo dienos.
5.12. Jeigu dalyvauti turto nuomos konkurse užsiregistravo tik vienas dalyvis,
pasiūlęs ne mažesnį už nustatytąjį pradinį nuompinigių dydį, jis laikomas konkurso laimėtoju.
5.13. 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.
5.14. Turto nuomos konkurso rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo
komisijos pirmininkas ir komisijos nariai. Kiekvienas konkurso dalyvis ar jo atstovas turi teisę
susipažinti su protokolu.
5.16. Pradinis turto nuomos konkurso laimėtojo įnašas įskaitomas į nuompinigius.
5.17. Kitiems konkurso dalyviams pradinis įnašas grąžinamas į jų nurodytą sąskaitą
per 7 kalendorines dienas.
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5.18. Turto valdytojas arba jo įgaliotas asmuo ir turto nuomos konkurso laimėtojas
arba jo atstovas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo protokolo pasirašymo dienos
pasirašo nuomos sutartį. Ji sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.
5.19. 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.
5.20. Turto valdytojas arba jo įgaliotas atstovas, pasirašę 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.
5.21. Nuomininkui draudžiama išpirkti nuomojamą ilgalaikį materialųjį turtą. Jis gali
dalyvauti privatizuojant šį turtą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka.
5.22. Nuomos konkurso dalyviai konkurso rezultatus gali apskųsti Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
5.23. Neįvykus turto nuomos konkursui, pradinis nuompinigių dydis turto valdytojo
sprendimu gali būti mažinamas iki 30 procentų. Neįvykus pakartotiniam turto nuomos konkursui,
pradinis nuompinigių dydis gali būti mažinamas iki 50 procentų arba turtas gali būti
išnuomojamas ne konkurso būdu.
VI. TURTO VIEŠO NUOMOS KONKURSO AUKCIONO BŪDU ORGANIZAVIMAS IR
VYKDYMAS
6.1. Turto nuomos viešus aukcionus organizuoja ir vykto turto valdytojo sudaryta
turto nuomos komisija (toliau - Komisija).
6.2. Komisija parengia turto nuomos viešo aukciono dokumentus ir skelbia
informaciją apie turto nuomą Savivaldybės tinklapyje. Komisija skelbime apie turto viešą nuomos
aukcioną, nurodo:
6.2.1 nuomojamo turto pavadinimą, adresą (buvimo vietą), galimą turto naudojimo
paskirtį, turto nuomos trukmę (terminą);
6.2.2. turto valdytojo nustatytą pradinį nuompinigių dydį;
6.2.3. pagrindines nuomos sutarties sąlygas (investicijų apimtis, naujai steigiamų
darbo vietų skaičių, sankcijas už sutarties sąlygų nevykdymą ir kt.);
6.2.4. banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, numerį, banko
pavadinimą. Pradinis įnašas tūri būti ne mažesnis trijų mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui.
6.2.5. aukciono datą (ne anksčiau kaip po 5 kalendorinių dienų nuo informacijos apie
aukcioną paskelbimo), vietą (adresą, kabineto numerį) ir tikslų laiką;
6.2.6. kur ir kaip galima gauti papildomos informacijos apie nuomojamą turtą;
6.3. Turto nuomos aukciono organizavimo tiesiogines išlaidas padengia Nuomotojas.
6.4 Aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens
statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės privalo pateikti Aukciono komisijai šiuos
dokumentus ir informaciją:
6.4.1. prašymą įregistruoti aukciono dalyviu, kuriame nurodyta: aukciono, į kurį
prašoma registruoti, duomenys ir aukciono dalyvio duomenys (pavadinimas / vardas, pavardė,
buveinė / gyvenamoji vieta, sąskaitos, į kurią grąžintinas garantinis įnašas, numeris ir pridedamų
registruoti dokumentų sąrašas);
6.4.2. registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos
pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo
jį turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
6.4.3. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens
registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų
nustatyta tvarka;
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6.4.4. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ar kitų
nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą
turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
6.4.5. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų
nustatyta tvarka;
6.4.6. kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.
6.5. Aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys Aukciono komisijai turi pateikti
Aprašo 6.4.1, 6.4.6 ir 6.4.7 papunkčiuose nurodytus dokumentus (informaciją).
6.6. Asmenis, pateikusius visus Aprašo 6.4 punkte nurodytus dokumentus,
sumokėjusius nustatytą aukciono dalyvio registravimo mokestį ir aukciono dalyvio garantinį
įnašą, jei reikalaujama, protokoluotojas iki aukciono dalyvių registravimo pabaigos įregistruoja
Viešo aukciono dalyvių registravimo knygoje (toliau – Registravimo knyga), kurios forma
nustatyta Aprašo 3 priede. Asmens, pateikusio dokumentus, prašymu protokoluotojas išduoda
savo pasirašytą pažymą, patvirtinančią dokumentų gavimą.
6.7. Jeigu asmenys ar asmenų grupė arba bent vienas grupės narys neatitinka
aukciono dalyviui keliamų reikalavimų, nurodytų aukciono sąlygose, tokie asmenys ar asmenų
grupė aukciono dalyviais neregistruojami
6.8. Pasibaigus aukciono dalyvių registravimo laikui, Registravimo knygoje
padaromas įrašas apie registracijos užbaigimą (laikas), pasirašo aukciono vedėjas (vardas,
pavardė, parašas), Aukciono komisijos narys (nariai) (vardas, pavardė, parašas) ir protokoluotojas
(vardas, pavardė, parašas).
6.9. Aukcionas vykdomas aukciono sąlygose nurodytu laiku ir vietoje, jeigu
dalyvauti jame atvyksta bent vienas įregistruotas aukciono dalyvis.
6.10. Dalyvauti aukcione turi teisę Aprašo nustatyta tvarka įregistruoti aukciono
dalyviai, o aukcioną stebėti gali ir kiti asmenys, aukciono organizatoriaus nustatyta tvarka įsigiję
aukciono žiūrovo bilietą. Aukciono komisija turi teisę iš patalpos (teritorijos), kurioje vyksta
aukcionas, pašalinti trukdančius vykdyti aukcioną asmenis.
6.11. Jeigu iki aukciono pradžios neatvyksta nė vienas įregistruotas aukciono dalyvis,
Aukciono komisija Registravimo knygoje padaro įrašą „Aukcionas neįvyko“ ir pasirašo: aukciono
vedėjas (vardas, pavardė, parašas, data), Aukciono komisijos narys (nariai) (vardas, pavardė,
parašas, data) ir protokoluotojas (vardas, pavardė, parašas, data).
6.12. Įregistruotiems aukciono dalyviams prieš pradedant aukcioną išduodama
aukciono dalyvio kortelė su numeriu, atitinkančiu Registravimo knygoje įrašytą aukciono dalyvio
registravimo eilės numerį. Gavęs aukciono dalyvio kortelę, aukciono dalyvis pasirašo
Registravimo knygoje.
6.13. Prieš pradėdamas vykdyti aukcioną, aukciono vedėjas apibūdina nuomojamą
turtą, paskelbia pradinę nuomos kainą, kainos didinimo intervalą ir pasiūlo aukciono dalyviams
pradėti skelbti siūlomas kainas ir pakelti aukciono dalyvio kortelę taip, kad kainą išgirstų ir
kortelės numerį matytų aukciono vedėjas ir kiti aukciono dalyviai. Pirmoji siūloma kaina turi būti
ne mažesnė už nustatytą pradinę turto pardavimo kainą.
6.14. Aukciono dalyviui paskelbus siūlomą kainą ir pakėlus aukciono dalyvio
kortelę, aukciono vedėjas garsiai pakartoja siūlytą kainą, paskelbia kainą siūlančio aukciono
dalyvio kortelės numerį ir šį pasiūlymą patvirtina 3 plaktuko dūžiais.
6.15. Kitos aukciono dalyvių siūlomos kainos turi būti didesnės už prieš tai pasiūlytą
kainą ne mažiau kaip aukciono sąlygose nustatytu mažiausiu kainos didinimo intervalu. Aukciono
dalyvio pasiūlyta kaina, kuri yra mažesnė nei nustatytas kainos didinimo intervalas, nepriimama.
Apie tokios kainos nepriėmimo faktą aukciono vedėjas balsu įspėja visus aukciono dalyvius, o
aukcionas tęsiamas nuo paskutinės tinkamai pasiūlytos kainos.
6.16. Jeigu iki trečio plaktuko dūžio nė vienas aukciono dalyvis nepasiūlo didesnės
kainos, trečiasis plaktuko dūžis reiškia, kad turtas yra išnuomotas aukciono dalyviui, kurio
pasiūlyta kaina yra didžiausia, ir šis aukciono dalyvis pripažįstamas aukciono laimėtoju.
6.17. Aukcionui pasibaigus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, dviem egzemplioriais
surašomas aukciono protokolas, Nuorašas
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tikras nustatyta Aprašo 4 priede. Protokolą pasirašo

aukciono vedėjas, komisijos nariai, protokoluotojas ir aukciono laimėtojas. Vienas protokolo
egzempliorius lieka aukciono organizatoriui, kitas įteikiamas aukciono laimėtojui.
6.18. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu:
6.18.1. neužregistruotas nė vienas aukciono dalyvis;
6.18.2. dalyvauti aukcione neatvyksta nė vienas užregistruotas aukciono dalyvis;
6.18.3. nė vienas aukciono dalyvis Aprašo nustatyta tvarka nepasiūlo aukciono
sąlygose nustatytos pradinės kainos;
6.18.4. neįvykdytos kitos aukciono sąlygos.
6.19. Aukciono dalyviams, nepripažintiems aukciono laimėtojais, aukcione
nedalyvavusiems asmenims, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet
neįregistruotiems Registravimo knygoje, garantiniai įnašai gražinami per 5 darbo dienas nuo
aukciono dienos.
6.20. Turto nuomos aukciono rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo
komisijos pirmininkas ir komisijos nariai.
6.21. Pradinis turto nuomos aukciono laimėtojo įnašas įskaitomas į nuompinigius.
6.22. Kitiems konkurso dalyviams pradinis įnašas grąžinamas į jų nurodytą sąskaitą
per 7 kalendorines dienas.
6.23. Turto valdytojas arba jo įgaliotas asmuo ir turto nuomos aukciono laimėtojas
arba jo atstovas nuomos sutartį pasirašo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo protokolo
pasirašymo dienos.
6.24. Jeigu turto nuomos aukciono 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.
6.26. Turto valdytojas arba jo įgaliotas atstovas, pasirašę 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.
6.27. Nuomininkui draudžiama išpirkti nuomojamą ilgalaikį materialųjį turtą. Jis gali
dalyvauti privatizuojant šį turtą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka.
6.28. Nuomos konkurso dalyviai konkurso rezultatus gali apskųsti Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
6.29. Neįvykus turto nuomos aukcionui, pradinis nuompinigių dydis turto valdytojo
sprendimu gali būti mažinamas iki 10 procentų.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1. Turto nuomos tvarkos aprašą keičia arba pripažįsta netekusiu galios
Savivaldybės taryba.
________________
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Druskininkų savivaldybės ilgalaikio
materialiojo turto viešo nuomos konkurso
ir nuomos be konkurso organizavimo ir
vykdymo bei nuompinigių už
savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio
materialiojo turto nuomą skaičiavimo
tvarkos aprašo 1 priedas

(Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos pavyzdinė sutarties forma)

SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS PAVYZDINĖ
SUTARTIS
____________________ d. Nr.
(data)
___________________
(sudarymo vieta)
Nuomotojas ____________________________________________________________ ,
(savivaldybės turto valdytojo teisinė forma, pavadinimas, kodas ir registracijos adresas)
atstovaujamas ________________________________________________________________ ,
(atstovo vardas, pavardė, pareigos)
veikiančio pagal _______________________________________________________________ ,
(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)
ir nuomininkas _________________________________________________________________
(teisinė forma, pavadinimas, kodas ir registracijos adresas, jeigu nuomininkas yra juridinis
asmuo,
____________________________________________________________________________ ,
arba vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas, jeigu nuomininkas yra
fizinis asmuo)
atstovaujamas ________________________________________________________________ ,
(atstovo vardas, pavardė, pareigos)
veikiančio pagal _______________________________________________________________ ,
(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)
vadovaudamiesi (nuomos ne konkurso būdu rezultatais / viešojo nuomos konkurso, įvykusio
_____ m. ____________ ___ d., komisijos sprendimu, įformintu protokolu Nr.___________,
sudaro šią savivaldybės turto nuomos sutartį (toliau – Sutartis). Toliau Sutartyje nuomotojas ir
nuomininkas kiekvienas atskirai gali būti vadinami šalimi, o abu kartu – šalimis.
I. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomininkui savivaldybės materialųjį turtą (toliau –
turtas) ________________________________________________________________________
(nuomojamo turto pavadinimas, adresas, kadastro ar inventorizacijos Nr., statinio plotas, tūris,
_____________________________________________________________________________
turto likutinė vertė ir kt.)
naudoti ir laikinai valdyti už nuomos mokestį, o nuomininkas įsipareigoja priimti turtą ir už jį
mokėti nuomos mokestį.
1.2. Turtas skirtas ___________________________________________veiklai vykdyti.
(nurodyti turto naudojimo paskirtį)
II. NUOMOS TERMINAS
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2.1. Turto nuomos terminas nustatomas ____________ nuo turto perdavimo ir priėmimo
(skaičiais ir žodžiais)
akto pasirašymo dienos.
III. NUOMOS MOKESTIS
3.1. Nuomininkas už turto nuomą įsipareigoja mokėti nuomotojui nuompinigius –
__________________________________ per mėnesį / ketvirtį (nereikalingą žodį išbraukti).
(suma skaičiais ir žodžiais)
Jeigu nuomininkas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas, – su PVM
_________________________________.
(suma skaičiais ir žodžiais)
3.2. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už vandenį, energiją ir
komunalines paslaugas. Nuomininkas už kitas jam teikiamas paslaugas atsiskaito pagal atskirą
susitarimą su nuomotoju.
3.3. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki po ataskaitinio einančio
mėnesio 15 (penkioliktos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo
dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.
3.4. Nuomininkas nuomotojo pateiktą sąskaitą už komunalines paslaugas apmoka per 5 darbo
dienas nuo sąskaitos gavimo.
3.5. Nuompinigiai ir mokesčiai už komunalines paslaugas pradedami skaičiuoti nuo turto
perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.
IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Nuomotojas įsipareigoja:
4.1.1. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo perduoti nuomininkui Sutarties 1.1
papunktyje nurodytą turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą;
4.1.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu atlikti nuomojamo turto ar su juo susijusių inžinerinių
sistemų kapitalinio remonto darbus, kai atliekami viso objekto, kurio dalis nuomojama, arba su
tuo objektu susijusių inžinerinių tinklų kapitalinio remonto darbai;
4.1.3. informuoti nuomininką apie išorinių inžinerinių tinklų ir komunikacijų remonto darbus,
kurie trukdytų nuomininko veiklai, per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių sužinojimo;
nuomotojas neatsako už šildymo, vandentiekio ir elektros tinklų sutrikimus, jeigu šie sutrikimai
įvyksta ne dėl nuomotojo kaltės;
4.1.4. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutartį nutraukus prieš terminą, priimti iš
nuomininko turtą.
4.2. Nuomotojas turi teisę Sutarties galiojimo laikotarpiu tikrinti išnuomotą turtą, taip pat turi
kitų teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose.
4.3. Nuomininkas įsipareigoja:
4.3.1. per 20 dienų nuo priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo įregistruoti nuomos sutartį
valstybės įmonėje Registrų centre; savo lėšomis apdrausti Patalpas nuo draudiminių įvykių, kurie
gali atsirasti dėl trečiųjų asmenų veiksmų, gaisro, gamtinių stichijų jėgų, vagystės, nuostolių,
sukeltų komunikacinių-inžinerinių tinklų avarijų ir kitų nevaldomų aplinkybių, pateikiant
nuomotojui draudimo liudijimo kopiją, ir drausti Patalpas visą nuomos laikotarpį.;
4.3.2. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo priimti Sutarties 1.1 papunktyje nurodytą turtą
pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą;
4.3.3. laiku mokėti Sutartyje nustatytą nuomos mokestį ir kitus pagal Sutartį priklausančias
įmokas ir mokesčius;
4.3.4. naudoti turtą pagal paskirtį, nurodytą Sutarties 1.2 papunktyje, vadovautis nustatytais šios
paskirties turto priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitariniais reikalavimais, užtikrinti jo gerą
būklę (atsižvelgdamas į normalų nusidėvėjimą), saugoti turtą nuo sugadinimo, dingimo;
4.3.5. sudaryti nuomotojui sąlygas tikrinti nuomojamo turto būklę;
Nuorašas tikras

4.3.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutartį nutraukus prieš terminą, perduoti turtą
pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą tvarkingą, tokios pat būklės, kokios jis perduotas
nuomininkui, atsižvelgdamas į fizinį turto nusidėvėjimą, su visais padarytais pertvarkymais,
kurių negalima atskirti nepadarant žalos turtui; nuomininkui neatlyginamos turto pagerinimo
išlaidos, todėl nuomininkas, pasibaigus Sutarčiai ar ją nutraukus, neturi teisės reikalauti
kompensacijos už turto pagerinimą.
4.4. Nuomininkas turi ir kitų teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose.
4.5. Nuomininkas neturi teisės (išskyrus tuos atvejus, kai juridinių asmenų veiklą
reglamentuojantys įstatymai nenustato specialios teisių perdavimo ar suteikimo tvarkos)
subnuomoti turto (ar jo dalies) ar suteikti tretiesiems asmenims kokių nors kitų teisių naudotis
turtu (ar jo dalimi). Nuomininkas taip pat neturi teisės perleisti visų ar dalies savo teisių ir (ar)
pareigų, kylančių iš Sutarties, įkeisti turto nuomos teisės ar perduoti jos kaip turtinio įnašo
kuriam nors trečiajam asmeniui ar kitaip suvaržyti Sutartyje nustatytų turto nuomos teisių.
4.6. Sutartis nesuteikia nuomininkui teisės nuomojamo turto adresu registruoti savo ar savo
filialų, atstovybių ar patronuojamųjų įmonių, taip pat klientų ar kitų susijusių asmenų buveinių.
4.7. Nuomininkui draudžiama be rašytinio nuomotojo sutikimo atlikti statinio kapitalinio
remonto ar rekonstravimo darbus. Nuomininkas turi teisę be išankstinio nuomotojo sutikimo
savo lėšomis atlikti turto pertvarkymus, reikalingus tam, kad turtą būtų galima naudoti pagal
paskirtį, nurodytą Sutarties 1.2 papunktyje, su sąlyga, kad tokie pertvarkymai nesusiję su statinio
rekonstravimu ar kapitaliniu remontu, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.
V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5.1. Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų
mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos
nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
5.2. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuomininko nuo pagrindinės prievolės įvykdymo.
5.3. Už turto pabloginimą nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.500
straipsnyje nustatyta tvarka.
VI. SUTARTIES GALIOJIMAS, ATNAUJINIMAS, PAKEITIMAS IR PASIBAIGIMAS
6.1. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja, iki visiškai ir tinkamai įvykdomi
Sutartyje nustatyti įsipareigojimai arba Sutartis nutraukiama Sutartyje ir (ar) teisės aktuose
nustatyta tvarka.
6.2. Nuomininkas, per visą nuomos terminą laikęsis savo įsipareigojimų pagal Sutartį, nuomos
terminui pasibaigus turės pirmenybės teisę prieš kitus asmenis sudaryti naują turto nuomos
sutartį papildomam terminui. Nuomotojas privalo užtikrinti, kad turto nuomos sutarties
atnaujinimo atveju bendra nuomos trukmė nebūtų ilgesnė kaip 10 metų. Nuomotojas ne vėliau
kaip prieš 2 (du) mėnesius iki nuomos termino pabaigos raštu informuoja nuomininką apie
siūlymą sudaryti naują turto nuomos sutartį papildomam terminui, nurodydamas nuomos
terminą, nuomos mokestį ir kitas nuomos sąlygas, kurias nuomotojas laiko esant svarbiomis.
Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo nuomotojo pranešimo gavimo
dienos raštu atsakyti nuomotojui, ar sutinka sudaryti turto nuomos sutartį papildomam terminui.
Nuomininkui raštu neatsakius nuomotojui per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo iš nuomotojo
gavimo dienos, laikoma, kad nuomininkas atsisako sudaryti turto nuomos sutartį papildomam
terminui nuomotojo pasiūlytomis sąlygomis.
6.3. Nuomininkas neturės pirmenybės teisės sudaryti naujos turto nuomos sutarties papildomam
terminui, jeigu nuomotojas iki nuomos termino pabaigos bus pareiškęs nuomininkui bent vieną
pagrįstą rašytinį įspėjimą dėl Sutarties nuostatų pažeidimo. Tokiu atveju, pasibaigus turto
nuomos terminui, nuomotojas turės teisę (tačiau neprivalės) pasiūlyti nuomininkui išsinuomoti
turtą tokiomis pat ar naujomis nuomotojo nuožiūra nurodytomis sąlygomis ir terminais.
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6.4. Visi Sutartis pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti
Sutarties šalių.
6.5. Ši Sutartis pasibaigia arba gali būti nutraukta:
6.5.1. pasibaigus nuomos terminui;
6.5.2. Sutarties šalių susitarimu;
6.5.3. kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais ir tvarka;
6.5.4. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, kai išnuomoto turto reikia
savivaldybių funkcijoms atlikti.
VII. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS
7.1. Nė viena šalis nelaikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal
Sutartį, jeigu įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės,
atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsniu.
7.2. Jeigu kuri nors šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl
kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 kalendorines
dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių
pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jeigu nuomotojas raštu nenurodo kitaip, nuomininkas
toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų,
kaip vykdyti savo įsipareigojimus, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės
netrukdo.
7.3. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių
dienų, viena iš šalių turi teisę Sutartį nutraukti įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių
dienų. Jeigu praėjus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės tęsiasi, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio
Sutarties vykdymo.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. Papildomos sąlygos (nurodyti kitas teisės aktams neprieštaraujančias sąlygas).
8.2. Bet koks ginčas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su Sutartimi, kuris neišsprendžiamas derybų
būdu, turi būti sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8.3. Sutartis surašoma dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.
8.4. Sutarties priedai:
8.4.1. savivaldybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktas;
8.4.2. kiti nuomojamo savivaldybės materialiojo turto dokumentai ir priedai, kurie būtini, kad
būtų galima naudotis šiuo turtu.
IX. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR ADRESAI
Nuomotojas
Pavadinimas
Adresas
Juridinio asmens kodas
Atsiskaitomoji banko sąskaita
Nuomotojo vardu
________________________
A.V.
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Nuomininkas
Pavadinimas (fizinio asmens
pavardė)
Adresas
Juridinio / fizinio asmens kodas
Atsiskaitomoji banko sąskaita
Nuomininko vardu
________________________
A.V.

vardas

ir

Druskininkų savivaldybės ilgalaikio
materialiojo turto viešo nuomos konkurso
ir nuomos be konkurso organizavimo ir
vykdymo bei nuompinigių už
savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio
materialiojo turto nuomą skaičiavimo
tvarkos aprašo 2 priedas

TURTO MAKSIMALUS NUSIDĖVĖJIMO NORMATYVAI

Eil.
Nr.
5.
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

Pastatai
Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio,
gelžbetonio; perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai),
monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdangos ir denginiai –
gelžbetoniniai) pastatai
Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono,
lengvų šlako blokų, perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba
mediniai)
Tašytų rąstų pastatai
Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai
Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens
Metaliniai
Mediniai
Melioracijos statiniai
Magistraliniai grioviai
Apsauginiai grioviai
Statiniai grioviuose (reguliatoriai, tiltai, vandens pralaidos, greitvietės,
slenksčiai, lieptai ir kiti)
Drenažas ir jo statiniai
Pylimai
Tvenkinių užtvankos ir vandens nuleistuvai
Siurblinės
Drėkinimo vamzdynai ir įrenginiai
Kiti statiniai
Mašinos ir įrenginiai
Gamybos mašinos ir įrenginiai
Medicinos įranga
Apsaugos įranga
Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai
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Turto
nusidėvėjimo
(amortizacijos)
normatyvai
(metais)
100

75

40
15

60
40
15
40
30
60
60
50
60
40
30
15
10
7
6
3

Eil.
Nr.
7.5.
7.6.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo
įrenginiai ir įranga
Kitos mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Lengvieji automobiliai ir jų priekabos
Specialieji automobiliai
Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės
Kitos transporto priemonės
Baldai ir biuro įranga
Baldai
Kompiuteriai ir jų įranga
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės
Kita biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Scenos meno priemonės
Muzikos instrumentai
Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys
Specialieji drabužiai ir avalynė
Kitas ilgalaikis materialusis turtas

________________________
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Turto
nusidėvėjimo
(amortizacijos)
normatyvai
(metais)
8
10
7
7
7
10
10
4
4
8
10
20
10
2
5

Druskininkų savivaldybės ilgalaikio
materialiojo turto viešo nuomos konkurso
ir nuomos be konkurso organizavimo ir
vykdymo bei nuompinigių už
savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio
materialiojo turto nuomą skaičiavimo
tvarkos aprašo 3 priedas
TURTO NUOMOS VIEŠO AUKCIONO KOMISIJA
20 m ____________ d.
Druskininkai

Nr.

VIEŠO AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAVIMO KNYGA
Turto - _____________________________ aukcionas Nr. , vyksiantis 20 m. ___________________ val. Vilniaus al. 18, Druskininkuose, ___ kabinete.

Eil.
Nr.

Įregistravimo
data

Viešo aukciono
dalyvis
(pavadinimas,
kodas (vardas ir
pavardė)

Viešo
aukciono
dalyvio
adresas

Viešo
aukciono
dalyvio
atstovas

Įgaliojimas
(data,
numeris)

Kiti dokumentai
(data, numeris),
kuriuos reikia
pateikti
registruojant

Viešo aukciono dalyvių registravimas baigtas 20 m. _____________ d. ___ val. ____ min.
Komisijos pirmininkas - aukciono vedėjas ____________________
(parašas)

Komisijos nariai:

____________________
(parašas)

____________________
(parašas)

____________________
(parašas)

Komisijos sekretorius - protokoluotojas

____________________
(parašas)

––––––––––––––––––––

Registravimo
mokestis ir
garantinis
įnašas įmokėti
(data,
rekvizitai)

Sąskaitos, į
kurią
grąžinamas
garantinis
įnašas,
rekvizitai

Išduotas
viešo
aukciono
dalyvio
kortelės
numeris

Viešo aukciono
dalyvio kortelę
gavau (dalyvio
parašas)

Druskininkų savivaldybės ilgalaikio
materialiojo turto viešo nuomos konkurso
ir nuomos be konkurso organizavimo ir
vykdymo bei nuompinigių už
savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio
materialiojo turto nuomą skaičiavimo
tvarkos aprašo 4 priedas

(Viešo aukciono protokolo forma)
____________________________________________________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

TURTO VIEŠO NUOMOS AUKCIONO, ĮVYKUSIO _______________________________,
(viešo aukciono data, laikas ir vieta)

PROTOKOLAS
______________________________________ Nr. ____________
(surašymo data)
_____________________________
(surašymo vieta)

Dalyvauti viešame aukcione užsiregistravusių dalyvių skaičius – ______ . Dalyvavusių viešo
aukciono dalyvių skaičius – ______ .

Eil.
Nr.

Didžiausia viešame
aukcione pasiūlyta
nuomos kaina

Pradinė turto nuomos kaina

Viešo aukciono vedėjas ____________________

Viešo
aukciono
dalyvio
kortelės
numeris

Viešo aukciono laimėtojas
(pavadinimas, adresas,
įmonės kodas arba vardas
ir pavardė, asmens kodas,
namų adresas)

_____________________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Aukciono komisijos narys (nariai) __________________

_____________________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

__________________ _____________________________
(parašas)

Protokoluotojas ______________________

(vardas ir pavardė)

_______________________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

A. V.
Viešo aukciono laimėtojas

_____________________

_____________________________

(parašas)

––––––––––––––––––––
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