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VILNIAUS AGROEKOLOGIJOS MOKYMO CENTRO 

NEGYVENAMŲ PATALPŲ, ESANČIŲ PARKO G.2 ,  

BALTOSIOS VOKĖS K., VILNIAUS RAJONE,  

VIEŠO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus agroekologijos mokymo centras, juridinio asmens kodas 191142619, kurios 

registruota buveinė yra Parko g. 2, LT-14147 Baltosios Vokės k., Vilniaus raj., duomenys 

apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 

vadovaudamasis Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos 

ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo 

turto nuomos“, vykdo negyvenamų patalpų nuomos viešą konkursą (toliau – Konkursas). 

2. Turto nuomos konkursą organizuoja ir vykdo Vilniaus agroekologijos mokymo centro 

direktoriaus įsakymu sudaryta laikinoji turto nuomos komisija (toliau Komisija). 

3. Turto nuomos konkursas skelbiamas viešai centro internetinėje svetainėje: www.vamc.lt ir 

skelbimų portale „Alio.lt“. 

4. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys. 

5. Suinteresuoti asmenys gali apžiūrėti nuomojamą turtą tokia tvarka: 2021 m. birželio 8,9,10 

dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val. Asmuo kontaktams 

praktinio mokymo vadovas – Marius Mackevičius, tel. Nr. +37065944455, el.p.: 

m.mackevicius@vamc.lt  

 

II. PATALPŲ APRAŠYMAS IR NUOMOS SĄLYGOS 

 

6. Vilniaus agroekologijos mokymo centras viešo nuomos konkurso būdu išnuomotų valstybei 

nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Vilniaus agroekologijos mokymo centrui 

patikėjimo teise valdomas patalpas:  

6.1. Informacija apie patalpas: dalis pastato – patalpos, esančios Parko g. 2, Baltosios Vokės 

k. Vilniaus raj., unikalus pastato numeris – : 4400-0421-5229, nuomojamų patalpų 

indeksai – 1-38;1-36;1-74 , nuomojamų patalpų plotas – 328,93 m 2. 

6.1.2. Turto naudojimo paskirtis: leidžiama užsiimti ūkine veikla, stambiagabaričių 

transporto priemonių remonto veiklai vykdyti, užtikrinant Automobilių 

mechaniko ir Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinių profesinių 

programų įgyvendinimą, suteikiant mokiniams galimybę tobulinti kompetencijas 

stambiagabaričių transporto priemonių remonto srityje bei galimybę atlikti 

praktikas, 

6.1.3. Nuomos terminas: 5(penkių) metų laikotarpis, 

6.1.4. Pradinis nuompinigių dydis už 1 mėnesį: 800.00 Eur. PVM nesįskaičiuojamas, 

nes Vilniaus agroekologijos mokymo centras nėra PVM mokėtojas. 

6.2.  

 

7. Nuomininkas įsipareigoja papildomai, be nuompinigių negyvenamoms patalpoms, apmokėti 

už suteiktas komunalines paslaugas 6.1 papunktyje nurodytose patalpose. 

http://www.vamc.lt/


8. Nuomininkui draudžiama: 

8.1.  subnuomoti išsinuomotas Patalpas, kitaip perleisti jas naudoti tretiesiems asmenims; 

8.2. be atskiro Nuomotojo leidimo daryti Patalpų pakeitimus. 

9. be šiose Konkurso sąlygose nurodytų reikalavimų į Nuomos sutartį gali būti įrašytos ir kitos 

sąlygos. 

 

III. PARAIŠKŲ DALYVAUTI KONKURSE PATEIKIMAS 

 

10. Vokai su paraiškomis pateikiami ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 15 d. 8.45 val Vilniaus 

agroekologijos mokymo centre, adresu: Parko g. 2, Baltosio Vokės k., Vilniaus raj., 209 

kabinete, nuomotojo įgaliotos atstovas – viešųjų pirkimų organizatoriaus, darbo dienomis 9.00 

– 16.00 val. Pavėluotai gautas vokas su paraiška neatplėštas grąžinamas jį pateikusiam 

asmeniui. 

11. Paraiškos turi būti pateikiamos lietuvių kalba, užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta: 

Vilniaus agroekologijos mokymo centro patalpų viešas nuomos konkursas. Neatplėšti iki 2021 

m. birželio 15 d. 9.00 val.“ Ant voko taip pat privalo būti nurodytas Konkurso dalyvio 

pavadinimas bei adresas. 

12. Voke turi būti: 

12.1. Užpildyta paraiškos forma (priedas Nr.1); 

12.2. Dalyvio teisę verstis/teikti paslaugas įrodančių dokumentų kopijos; 

12.3. Banko išduotas kvitas (ar mokėjimo pavedimo kopija), kuriame pažymėta, kad 

konkurso dalyvis sumokėjo pradini įnašą – 400,00 Eur pagal šiuos rekvizitus:  

Vilniaus agroekologijos mokymo centras 

Įstaigos kodas 191142619 

A.s. LT76 4010 0441 0004 0022, Luminor bankas AS Lietuvos sk., banko kodas 40100 

            12.4 Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems Konkurso, pradinis įnašas yra grąžinimas per 5 

darbo dienas. Laimėjusiam dalyviui pradinis įnašas bus užskaitomas kaip pirmoji nuompinigių 

įmoka, jei nebus pareiškiama kitaip. 

IV. VOKŲ SU PARAIŠKOMIS ATPLĖŠIMAS, VERTINIMAS IR NUOMOS SUTARTIE 

SUDARYMAS 

13. Vokai bus atplėšiami 2021 m. birželio 15 d. 9 val. Vilniaus agroekologijos mokymo centro, 

Parko g. 2, Baltosios Vokės k., Vilniaus raj., kabinete 200. 

14. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja bent vienas Konkurso dalyvis. Jeigu 

dalyvauti Patalpų nuomos konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis. Konkursas laikomas 

neįvykusiu. 

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

16. Konkurso dalyviams, dalyvaujantiems voką atplėšimo procedūroje, leidžiama įsitikinti, kad 

vokai nepažeisti. 

17. Vokų atplėšimo procedūros metu skelbiama: Konkurso dalyvio pavadinimas ir siūloma 

nuomos kaina. 

18. Paraiškas Komisija nagrinėja ir vertina uždarame posėdyje. Vertinamos tik tos paraiškos, 

kurios atitinka šių Konkurso sąlygų reikalavimus. 

19. Konkurso laimėtoju pripažįstamas dalyvis, pasiūlęs didžiausią nuompinigių dydį. Jeigu tokį 

pat (didžiausią) nuompinigių dydį pasiūlo keli dalyviai, konkurso laimėtoju pripažįstamas 

dalyvis, anksčiau įregistruotas Dalyvių registracijos žurnale. 

20. Įvertinus pateiktų Konkurso dalyvių paraiškos, nustatomas dalyvių eiliškumas siūlomos 

kainos mažėjimo tvarka. 

21. Konkurso rezultatai įforminami protokolu. Apie Konkurso rezultatus visiems Konkurso 

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



22. Nuomotojas ir Konkurso laimėtojas arba jo įgaliotas atstovas ne ankščiau kaip per 3 darbo 

dienas ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos pasirašo nuomos 

sutartį. 

23. Turto nuomos sutartis kartu yra ir Turto perdavimo – priėmimo aktas. 

24. Nuomotas bet kurio metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti Konkursą, jeigu: 

24.1.  Atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant Konkursą; 

24.2.  Paskelbus Konkursą paaiškėja, kad Turto nuoma negalima. 

25. Jei Konkurso laimėtojas per nuomotojo nustatytą laiką neatvyksta pasirašyti Nuomos 

sutarties arba atsisako ją sudaryti, nuomotojas gali kviesti sudaryti Nuomos sutartį kitą po 

Konkurso laimėtojo eilėje esantį Konkurso dalyvį. 

25. Nuomotojo ir Konkurso dalyvių ginčiai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka. 

26. Dalyvis įsipareigoja pasirašyti Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos pavyzdinę 

sutartį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                               Priedas Nr.1. 

 

VILNIAUS AGROEKOLOGIJOS MOKYMO CENTRO 

NEGYVENAMŲ PATALPŲ VIEŠO NUOMOS KONKURSO PARAIŠKA 

 

2021-06-15 Nr. 1 

 
................................................... 

(Sudarymo vieta) 

 

Konkurso dalyvio pavadinimas  

Konkurso dalyvio adresas  

Asmens, įgalioto bendrauti pateiktos 

paraiškos klausimais, vardas, pavardė, 

pareigos 

 

Telefono numeris  

El. pašto adresas  

 

1. Šia paraiška pažymime ir patvirtiname, kad sutinkame su Visomis Viešojo nuomos 

konkurso sąlygomis, nustatytomis: 

1) Konkurso sąlygose; 

2) Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties projekte; 

3) Kituose nuomos dokumentuose. 

 

Patvirtiname, kad nuomos sutarties vykdymo metu užtikrinsime visus Konkurso sąlygų 

nustatytusreikalavimus ir siūlome: (nereikalingas lenteles pašalinti) 

 

1 dalis. Patalpų, esančių adresu Parko g. 2, Baltosio Vokės k., Vilniaus raj., nuoma 

Eil. Nr. Paslaugų pavadinimas Patalpų plotas m
2 

1 (vieno) mėnesio 

patalpų nuomos 

kaina EUR 

1. Negyvenamųjų patalpų nuoma: 

užsiimti ūkine veikla, 

stambiagabaričių transporto 

priemonių remonto veiklai 

vykdyti, užtikrinant 

Automobilių mechaniko ir 

Technikos priežiūros verslo 

darbuotojo modulinių profesinių 

programų įgyvendinimą, 

suteikiant mokiniams galimybę 

tobulinti kompetencijas 

stambiagabaričių transporto 

priemonių remonto srityje bei 

galimybę atlikti praktikas.  

 

328,93 m
2
  

Iš viso suma  

 

 

Bendra kaina - .......... EUR (skaičiais ir žodžiais).  



PVM neišskiriamas, nes Vilniaus agroekologijos mokymo centras nėra PVM mokėtojas. 


