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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centras, juridinio asmens kodas 188730135, buveinës adresas Subaðiaus g. 2l ,Vilnius 01300
(toliau - Turto valdytojas), organizuoja valstybei nuosavybès teise priklausanðio ir turto valdytojo
patikejimo teise valdomo ilgalaikio rnaterialiojo turto (toliau - Turtas) nuomos konkurs4
vadovaudamasis Valstybes ilgalaikio materialiojo turto vie5ojo nuomos konkurso ir nuomos ne
konkurso büdu organizavimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos 2001 m. gruodZio
14 d. nutarimu Nr. 1524 ,,Dël Valstybes ilgalaikio turto nuomos", Siomis Turto nuomos s4lygomis
ir kitais teises aktais. Vieno ménesio nuompinigiq dydis paskaiðiuotas vadovaujantis Nuompinigiq
uZ valstybes ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomos skaiðiavimo taisyklemis,
patviftintomis Lietuvos Respublikos finansq ministro 2014 m. rugsejo 30 d. isakymu Nr. lK-306
,,Del nuompinigiq uZ valstybes ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomq skaiðiavimo
taisykliq patvirtinimo" .

2. Turtas i5nuomojamas vie5o konkurso büdu.
3. Jeigu Siq konkurso s4lygq 23 punkte nustatytais atvejais konkursas du kartus

paskelbtas neivykusiu, skelbiant to paties turto nuomos konkurs4 treði4 kartq, pradinis turto
nuompinigiq dydis gali buti sumaZintas, bet ne daugiau kaip 30 procentq. Skelbiant to paries turto
nuomos konkurs4 ketvirt4 ar daugiau kartq, pradin! turto nuompinigiq dydi nustato sprendimE del
valstybês turto nuomos priimantis valstybes tufto valdytojas.

4. Turto vald¡ojas i5nuomoja valgyklos su iranga patalpas, 59,00 kv. m bendro ploto,
bütinas Mokymo centro kursantq, darbuotojq, kitq lankytojq maitinimui, esanðias adresu: Subáðiaus
g.2lA, Vilnius, pastate, kurio unikalus Nr.:1094-0365-8011 (bendras pastato plotas - 381,28 kv.
m), 2 (dviejq) metq laikotarpiui, su galimybe pratçsti nuomos termin4 dar 12 menesiq. planuojama
nuomos termino pradäa-2020 m, rugpjUðio I d.

II. ISNUOMOJAMAS TURTAS
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5. Turto valdytojas iSnuomoja 5j nekilnojamqji ir kilnojam4ji turt4 (toliau kartu - Turtas):
5.1. Valgyklos patalpas, kuriq bendras plotas 59,00 kv. m, susidedanðias i5 patalpq,

planepaLymetqindeksais: 1-l (2,19kv. m),1-2(9,68kv.m), l-3 (12,90kv.m), l-4(ll,7l kv.m),
l-6 (11,85 kv. m), l-21 (12,38 kv. m), 1-22 (5,77 kv. m), l-23 (4,70 kv. m). PaZymetina, kad
patalpos, paZymetos indeksais l-1, l-2 ir l-21yra nuomininko ir Turto valdytojo bendro naudojimo
ir nuomojamos Sios jq dalys: patalpa plane paäymeTa indeksu l-1 - l,l0 kv. m; patalpa plane
paLymeta indeksu l-2- 4,84 kv. m; patalpa plane pazymêta indeksu l-21 - 6,13 kv. m.

5.2. Patalpose esanti trumpalaiki materialqji turtE - valgyklos jrang4:
5.2.1 Elektros virvkle:
5.2.2 SaIdytuvas iu Sal¿ittiu - 3 vnt.;
5.2.3 Garq surinktuvas;
5.2.4 Mesmale;
5.2.5 DarZoviq pjaustykle;
5.2.6 Platformines svarstykles;
5.2.7 Elektrinis marmiras - 2 vnt.:
5.2.8 Elektrinè gruzdintuve
5.2.9 Konvekcinekrosnis;
5.2.10 Stalai valgymo 1600x800x25, meralinemis kojomis - 6 vnr.;
5.2.11 Kedês su metalinemis kojomis - 24 vnt.;
5.2.12 Stalai su kriauklemis 1200x900x600x - 5 vnr.;
5.2.13 Stalas be kriaukles 600x900x600x - 2 vnt.;
5.2.14 Stalas be kriaukles 1200x900x600x - I vnr.:
5.2.15 Stalas be kriauklès su lentynomis 1200x900x600x - I vnt.;
5.2.16 Stalas be kriaukles su lentynomis 600x900x600x - I vnt.;
5.2.17 Stalas be kriaukles 600x900x600x - 2 vnt.;
5.2.18 StelaZas su lenrynomis 1200x1800x500 - I vnt.
6. Turto naudojirno paskirtis maitinimo paslaugq teikimas Mokymo centro

kursantams, darbuotojams, kitiems lankytojanis.
7. Dèl papildomos informacijos ir Turto apZiüros kreiptis i Veiklos organizavimo ir tuflo

valdymo skyriaus turto valdymo specialist4 Vladimir Kostogriz adresu Subaðiaus g.21, Vilnius.
tel. (8 5)2718526, el. pa5tas vladimir.kostosrizll,¡kdmc.lt. Turto apZiüra gali vykti darbo dienomis
nuo 7.30 val. iki 15.00 val., ne vèliau kaip likus 3 darbo dienoms iki konkurso dalyviq registravimo
pradZios.

III. NUOMPINIGIU DYDIS IR KITI MOKESCIAI

8. Pradinis nuompinigiq dydis uZ Turto nuom4 nustatytas vadovaujantis Nuompinigiq uZ
valstybes ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuom4 skaiðiavimo taisyklemis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos fînansq ministro 2014 m. rugsèjo 30 d. isakymu Nr. 1K-306
,,Dél nuompinigiq uZ valstybes ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuom4 skaiðiavimo
taisyklir¿ patvirtinimo" ir sudaro 312,15 Eur per ménesi. Turto valdytojas nera PVM moketojas.
Nuompinigiai mokami kiekvien4 menesj pagal Turlo valdytojo nuomininkui pateikt4 s4skait4.

9. Nuomininkas papildomai kiekvien4 menesi moka pagal Turto valdytojo pateiktas
s4skaitas ui. komunalinius patarnavimus (Sildymas, Siuk5liq iSveZimas, kitos paslaugos)
proporcingai naudojamam plotui, o uZ elektr4 ir Saltq/kar5t4 vandeni - pagal skaitiklio parodymus.

10. Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokejçs nuompinigiq ir (ar) kitq
mokesðiq ir imokq, privalo mokèti nuomotojui 0,05 procento dydZio delspinigius nuo visoi
nesumokêtos sumos uZ kiekvien4 paveluot4 dien4.

IV. VIESOJO NUOMOS KONKURSO DALYUU REGISTRAVIMAS



l l.Konkurso dalyviai registruojami 2020 m.liepos 28 dien4, nuo 10.00 val. iki 14.00
val., adresu Subaõiaus g. 2l Vilniuje. UZ konkurso dalyviq registracijq atsakinga komisijos nare
Alicja Nekro5iene, tel. (8 5) 2718537, el. p. alic.ia.nekrosìene@kchnc.lt. Arvykç registruotis
konkurso dalyviai pateikia komisijos nariui arba Turto valdytojo !galiotam arstovui uZklijuõt4 vok4,
ant kurio turi büti uZra5yta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas
buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda ,,Turto nuomos konkursui". Kartu su voku
pateikiami finansq istaigos i5duoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis ina5as, kuris yra lygus
3 menesiq pradinio turto nuompinigiq dydZio sumai (936,45 EUR) sumokétas i Turro vald¡ojo
atsiskaitomqj4 s4skait4. Voke turi buti pateikti Sie dokumentai:

I I .l . Parai5ka (Siq konkurso s4lygq Priedas Nr.3), kurioje nurodomas konkurso dalyvio
ar jo igalioto asmens vardas, pavardè, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (Sie
reikalavimai taikomi frziniams asmenims) arba asmens teisine forma, pavadinimas, kodas ir
buveinès adresas, steigimo dokumentq ar kitq steigimo fakt4 patvirtinanðiq dokumentq kopijos (Sie
reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio
pa5to adresas;

11.2. Nustatyta tvarka patvirtintas lgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse
atstovauja jo igaliotas asmuo;

I 1.3. Pasiülymas, kuriame nurodytas siülomas konkretus nuompinigiq dydis;
11.4. Konkurso dalyvio ar jo igalioto asmens s4skaitos, i kuri4 komisij4 turi pervesto

gr qäinamq pradini ina54, rekv izitai ;

I 1.5. Paai5kinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojam4 turt4;
1 I '6. Dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka vie5ojo

turto nuomos konkurso s4lygose nustatyto pobüdZio veikl4.
12. Konkurso dalyviai registruojami turto (nurodomas pavadinimas ir adresas) nuomos

konkurso dalyviq paZymoje. Pasibaigus konkurso dalyviq registravimo laikui, registracijos
paZymoje ira5oma, kada baigta registracija,palymEturi vizuoti dalyvius registravçs komisijos naiys
ar turto valdytojo igaliotas atstovas ir komisijos pirmininkas. Konkurso dalyviui iSduodamas, jeigu
konkurso dalyvis pats dalyvauja registruojant dokumentus, arba pa5tu i5siunðiamas konkurio
dalyvio paZymejimas, kuriame nurodytas registracijos eilés numeris, voko gavimo data ir laikas
(minuðiq tikslumu), komisijos posedZio vieta (adresas), data ir tikslus laikas.

13. Asmenys konkurso dalyviais neregistruojami, jeigu jie nesumokejo pradinio lnaso ir
nepateike finansq istaigos i5duotq dokumentq, patvirtinanõiq, kad Sis jna5as sumoketas, jeigu
pateike neuZklijuot4 vok4 arba pasibaigus skelbime nurodytam dokumentq registravimo lãitùi,
jeigu pagal uZra54 ant gauto uZklijuoto voko neimanoma identifikuoti norimo iSsinuomoti valstybes
turto, jeigu nurodyti trükumai nei5taisomi, kol dokumentai registruojami. Asmenims, del nuroâ¡q
prieZasðiq neregistruotiems konkurso dalyviais, ne vèliau kaip kit4 darbo dien4 po dokumentq
gavimo dokumentai iSsiunðiami registruotu laiSku.

14. [registruotas konkurso dalyvis iki skelbime nurodyto dokumentq registravimo
termino pabaigos turi teisç atSaukti pateikt4 paraiSk4 ir pateikti nauj4 parai5k4 ir kitus Siq konkurso
sQlygq nurodytus dokumentus. Tokiu atveju konkurso dalyviq registrácijos paZymoje ira5oma, kad
ankstesnè parai5ka at5aukta ir, jeigu pateiktas naujas vokas, nurodoma nurjo voko pateikimo data
ir laikas Konkurso dalyviui, pateikusiam vok4 su naujais dokumentais, suteiiiamas naujas
registracijos numeris. DraudZiama pateikti nauj4 parai5k4, neat5aukus ankstesniosios. Konkuiso
dalyviui, at5aukusiam pateikt4 paraiSk4, jo pateikti dokumentai gr4Zinami ivykus konkursui arba,
jeigu dalyvauti konkurse neisiregistruoja nè vienas kitas asmuo, pásibaigus dokumentq registravimo
terminui.

15. Iki komisijos posedZio pradZios konkurso dalyviq vokai su dokumentais
neatplèSiami, kiti asmenys su duomenimis apie iregistruotus konkurso áalyvius nesupaZindinami.

v. vIESoJo NUoMos KoNKURSo vyKDyMAS (voKU su rARATSKoMIS ATnLESIMA5,
KONKURSO LAIMÉTOJO NUSTATYMAS, NUoMoS SUTARTIES SUDARYMAS)



l6.Turto vie5asis nuomos konkursas bus vykdomas per komisijos posedi, kuris ivyks
2020 m.liepos 28 d., 14.30 val., Mokymo centro buveineje, adresu Subaðiaus g.21, Vilniuje,
kabineto Nr. 214.

17 . Dalyvauti konkurse turi teisç lregistruoti konkurso dalyviai, turintys konkurso
dalyvio registracijos paZyméjim4 ir pateikç asmens tapatybç patvirtinanti dokument4.

18. Per komisijos posedi konkurso dalyviai isitikina, kad vokai su dokumentais
nepaZeisti, komisijos pirmininkas atple5ia vokus, nepaZeisdamas voko uZklijavimo juostos.
Komisijos nariai, nustatç, kad konkurso dalyviq vokuose yra visi konkurso sqlygrì I I punkte
nurodyti dokumentai, i5skyrus dokumentus, nurodytus I 1.4 papunktyje, o parai5kose nurodyta visa
reikiama informacija, skelbia konkurso dalyviq siülomus valstybes turto nuompinigiq dydZius.

19. Konkurso laimetoju pripaZistamas konkurso dalyvis, pasiulçs didZiausi4 valstybes
turto nuompinigiq dydi. Jeigu toki pat (didZiausi4) dydi pasiulo keli konkurso dalyviai, konkurso
dalyviu pripaZistamas dalyvis, anksðiau iregistruotas paZymoje.

20.Kai konkurs4 laimi didZiausi4 valstybes turto nuompinigiq dydi pasiülçs, bet i
komisijos posedi neatvykçs konkurso dalyvis, jam ne veliau kaip per 3 darbo dienasnuo komisijoi
protokolo pasira5ymo komisija registruotu laiðku i5siunðia prane5im4, kuriame nurodomi tikslüs
nuomos sutarties pasira5ymo data ir laikas, taip pat nurodoma galimybe konkurso laimetojui
suderinti kit4 nuomos sutarties pasira5ymo dat4. Konkurso dalyviai, neatvykç ! komisijos posêdi,
apie konkurso rezultatus informuojami raStu (iems iSsiunöiami praneSimai) per 3 darbo dienas nuo
komisij os protokolo pasira5ymo.

21. Konkurso laimètojas, negalintis atvykti nurodytu laiku pasira5yti nuomos sutarties,
turi ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo prane5imo gavimo apie tai informuoti komisij4 ir suderinti
kit4 nuomos sutarties pasira5ymo dat4. Jeigu konkurso dalyvis, pripaZintas konkurso laimètoju,
atsisako sudaryti nuomos sutarti arba neprane5çs, kad negali nurodytu laiku atvykti pasira5yti
nuomos sutarties, neatvyksta pasira5yti nuomos sutarties, pradinis ina5as jamnegr¡Linamas. Tokiu
atveju komisijos sprendimu konkurso laimètoju pripaZlstamas kitas pagal eilç konkurso s4lygas
atitinkanðius dokumentus pateikçs konkurso dalyvis, pasiulçs didZiausi4 valstybes iu.to
nuompinigiq dydi.

22. Jeigu dalyvauti konkurse uZsiregistruoja tik vienas konkurso dalyvis, jo pateikti
dokumentai atitinka 5iq konkurso s4lygq 1 I punkto reikalavimus, iSskyrus reikalavimus, nuiodytus
I1.4 papunktyje, ir jis pasiulo valstybés turto nuompinigiq dydi, ne maZesn! uZ nustatyt4 pradinj
nuompinigir¿ dydi, konkurso dalyvis pripaZistamas konkurso laimetoju.

23. Jeigu dalyvauti turto nuomos konkurse neuZsiregistruoja nè vienas dalyvis arba visi
konkurso dalyviai pasiülo nuompinigiq dydi, maZesni uZ nustatyt4 pradini nuompinigiq dydi, ir (ar)
pateikiami ne visi konkurso s4lygq l l punkte nurodyti dokumentai, iSskyrus dokumentus,
nurodytus I 1.4 papunktyje, konkursas skelbiamas neivykusiu.

24. Konkurso dalyviams, nelaimejusiems konkurso, arba Siq konkurso sqlygìì 22 punkte
nurodytu atveju konkurs4 paskelbus neivykusiu, turto valdytojas per 5 darbo dienas po komisijos
protokolo pasira5ymo grqLina pradinius ina5us i s4skaitas, nurodytas konkurso dalyviq
dokumentuose.

25. Konkurso laimetojo pradinis ina5as iskaitomas i valstybes turto nuompinigius.
26. Valstybes turto valdytojas bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teise

nutraukti konkurso proceduras, jei gu:
26'1. arsitanda aplinkybiq, kuriq nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkurs4;
26.2. paskelbus konkurs4 paaiSkeja, kad valstybes turto nuoma negalima.
27. Konkurso dalyviai apie sprendim4 nutraukti konkurso procedüras informuojami ra5tu

fiiems i5siunðiami prane5imai), ir pradinis ina5as jiems gr4Zinamas per 5 darbo dienas nuo
sprendimo nutraukti konkurs4 priemimo.

28. Paskelbti valstybês turto nuompinigiq dydZiai, juos pasiülç konkurso dalyviai,
konkurso rezultatai ira5omi komisijos protokole, kuri ne veliáu kaþ kitE dien4 po komìsijos
posèdZio pasira5o komisijos pirmininkas ir komisijos nariai. Konkurso dãlyviai arjq ighioti atstovai
turi teisç susipaZinti su komisijos protokolu.



29.Turto nuomos sutartis (Priedas Nr. 1) tarp Turto valdytojo ir konkurso laimetojo
pasira5oma ne anksðiau kaip po 5 darbo dienq ir ne veliau kaip per 10 darbo dienq nuo laimetojo
paskelbimo dienos, nebent tarp Saliq bus suderintas kitas sutarties pasira5ymo terminas.

30. Valstybès turtas perduodamas nuomininkui per 3 darbo dienas nuo sutarties
pasira5ymo ir iforminamas valstybes ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priemimo aktu
(Priedas Nr. 2),

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3 l.Valstybès turto nuomininkas neturi teises:
31.1. ikeisti nuomos teisés, perduoti jos kaip turtinio fnaSo ar kitaip jos suvarZyti;
31.2. be valstybès turto valdytojo raSytinio sutikimo atlikti statinio kapitalinio remonro

ar rekonstravimo darbq;
31.3. i5pirkti nuomojam4 valsrybes rurt4.
32. Nuomininkui, pagerinusiam valstybes turtq, turetos iSlaidos neatlyginamos.
33. Nuomininkas, sutaftyje nustatytu laiku nesumokejçs nuompinigiq, moka uZ kiekvien4

pradelst4 dien4 jstatymq nustatytus delspinigius.
34. Ginðai, kilç del valstybes tufto nuomos organizavimo ar jo rezultatq, nuomos

sutarties vykdymo, sprendZiami istatymq nustatyta tvarka.
35. Pradinis ina5as turi büti sumokètas iTurto valdytojo s4skait4 Nr. LTll 7300 0100

0246 0069, Swedbank AB prie5 atvykstant registruotis konkurso dalyviu, iki voko pateikimo, o t4
fakt4 patvirtinantis finansq istaigos i5duotas dokumentas pateikiamas kartu su voku.

36. Priedai:
36.1 . Priedas Nr. I ,,Valstybes ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutaftis";
36'2' Priedas Nr. 2 ,,Valstybes ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priemimo

aktas".
36.3. Priedas Nr. 3 ,,Parai5kos forma"
36.4. Priedas Nr. 4 ,,Patalpq planas"



Kalej imq departanrento prie
Lietuvos Respubl i kos teisingumo mi nisterijos
Mokymo centro patalpq su iranga vie5ojo
nuomos konkurso s4lygq
1 priedas

VALSTYBBS II.CNIAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIS

2020 m.liepos d. Nr.

Vilnius
Nuomotojas biudZetine istaiga Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos

asmens kodas 188730135, buveinés adresasteisingumo ministerijos Mokymo centras, juridinio
Subaðiaus g. 21 Vilnius I 1350 , atsrovaujamas (-a)

(atstovo vardas, pavaldè, pareigos)
veikianõio (-ios) pagal

ir nuomininkas
(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

(teisine fo*u, puuu
ir gyvenamosios vietos adresas, jeigu nuomininkas yra frzinis asmuo)

atstovaujamas (a)
(atstovo vardas, pavarde, pareigos)

veikianðio (-ios) pagal
(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

Vadovaudamiesi nuomos vie5ojo konkurso, ivykusio 2020 m.rresr nuomos vtesoJo KonKurso, lvyl$slo '2U'ZU m. _ d.,
rezultatais, sudaro 5i4 valstybes turto nuomos sutarti (toliau - Sutartis). fonull Sutart¡.rtuo*oto¡ut

)

,

ir nuomininkas kiekvienas atskirai gali buti vadinami Salimi, o abu kartu - Salimis.

I. SUTARTIES DALYKAS

1' 1. Nuomotojas isipareigoja perduoti nuomininkui ði valstybes materialqji turt4 (toliau -Turtas) naudoti ir laikinai valdyti uZ nuomos mokesti, o nuomininkas isipareigoja priimii'fintqir ui.ji moketi nuomos mokesti:
1.1.1. 59 kv. m bendro ploto (türis - 144,55 kub. m) valgyklos patalpas, esanðias pastate adresu

Subaöiaus g. 21 Vilniuje, kurio unikalus Nr. 1094-0365-S01 1, bèndras pastato plotas 381,2g
kv. m., viso pastato likutinè verte - lI0 943,89 Eur, nuomojamq patalpq likutine vertê -17167,67 Eur. Nuomojamos patalpos, plane (Priedas Nr. 2) paZymèìos indeksais: l-l (Z,lg
kv. m), r-2(9,68 kv. m), r-3 (12,90kv. m), r-4 (rr,7lkv. m), r-o (r 1,g5 kv. m),r-2r (12,3g
kv. m), l-22 (5,77 kv. m), I-23 (4,70 kv. m). PaZymêtina, kad pataipos, paZymétos indeksais
l-1, I-2 ir I-21 yra nuomininko ir nuomotojo bendro nauOò¡imo ir nuomojamos Sios jq
dalys: patalpaplane patymetaindeksu 1-1 - 1,10 kv. m; patalpaplane paùymètaindeksui-
2 - 4,84 kv. m; patalpa plane paùymëtaindeksu I-2I _ O,tg lff. m.

I.T.2. Valgyklos patalpq irange (detalizavimas pateikiamas priemimo-perdavimo akte, priede Nr.
1, kuris yra neatskiriama Sios Sutarties dalis).
1.2. Turtas skirtas Nuomotojo kursantq, darbuotojq ir kitq asmenq maitinimo veiklai

vykdyti.

II. NUOMOS TERMINAS



2.1' Turto nuomos terminas nustatomas 2 (dviem) metams nuo turto perdavimo ir prièmimo

akto pasira5ymo dienos, su galimybe pratçsti nuomos termin4 12 (dvylikai) mènesir¡.

III. NUOMOS MOKESTIS

3.1. Nuomininkas uZ turto nuom4 isipareigoja moketi nuomotojui nuompinigius -
per menesl

mokesðio (toliau - PVM) moketojas, - su pVM

(suma skaiõiais ir ZodZiais)

3'2. Nuomininkas, be nuompinigiq, kas menesi apmoka s4skaitas ui,salt¡ir kar5t4 vandeni,
elektros energij4, Silumos energij4 ir komunalines pasiaúgas (Siuksliq isveZim4, tendro naudojimã
patalpq ir teritorijos valym4 ir kitas).

3.3. NuomininkSs moka nuompinigius kas ménesi, bet ne veliau kaip iki einamojo ménesio
10 (deSimtos) dienos (eigu tai ne darbo diena, - iki kiìos po jos einanðiãs darbo dienos) pagal
nuomotojo pateikt4 s4skait4.

3.4. Nuomininkas nuomotojo ir (arba) paslaugq teikejq pateiktas s4skaitas uZ Sutarties 3.2
papunktyje nurodytas paslaugas apmoka per 5 darbo ãi.nur nuoì4skaitq gavimo arbapagalatskir4
susitarim4.

3'5' Nuompinigiai ir mokejimaiuZ Sutarties 3.Zpapunktyje nurodytas paslaugas pradedami
skaiõiuoti nuo turto perdavimo ir priemimo akto pasirasymo dienos.

IV. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4. 1. Nuomotojas isipareigoja:
4'I'1. per 3 darbo dienas nuo Sutarties pasira5ymo perduoti nuomininkui Sutarties 1.1

papunktyje nurodyt4 turt4 pagal turto perdavimo ii priemimo akt4;
4'I'2. Sutarties galiojimo laikotarp_iu_atlikti nuomojamo turto ar su juo susijusiq inZineriniq

sistemq kapitalinio remonto darbus, kai a-tliekami viso objåkto, kurio dalis nuomojama, arba su tuo
objektu susijusiq inzineriniq tinklq kapitalinio remonto därbai;

4'l'3' informuoti nuominink4 apie iðoriniq inZineriniq tinklq ir komunikacijr¿ remonto
darbus, kurie trukdytq nuomininko veiklai, per 3 darbo dienas nuo tokiq aplinkybiq suzino¡imo;
nuomotojas neatsako uZ Sildymo, vandentiekio ir elektros tinklq sutrikimus, jeigu sìe sutriËimaí
ivyksta ne del nuomotojo kaltes;

. 4'I'4. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutarti nutraukus pries termin4, priimti
i5 nuomininko turt4,

4'I'5. per 5 (penkias) darbo dienas nuo turto perdavimo ir priemimo akto pasirasymo dienos
$e]qJis i valstybes imonç Registrq centr4 del Sutarties ir perdavimo ir priemimo akto iregistravimoNekilnojamojo turto registre ir apmoketi su Sutarties ir perdavimo irþriemimo akto'relistravimu
susijusias i5laidas;

4'2. Nuomotojas turi teisç Sutarties galiojimo laikotarpiu tikrinti isnuomot4 int6, taip pat
turi kitq teisir¿ ir pareigq, nustatytq sutartyjeìr teisès aktuose.

4.3. Nuomininkas isipareigoja:
4'3 '1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties ir perdavimo ir priemimo akto iregistravimoNekilnojamojo turto registre dienos kompensuoti nuomotåjui su Sutarties ir perdavimo ir priemimo

akto iregistravimu susijusias iðlaidas;
4'3 '2. per 3 darbo dienas nuo Sutarties pasira5ymo priimti Sutarties 1.1 papunktyje nurody4

turt4 pagal turto perdavimo ir prièmimo akt4;

(suma skaiðiais ir ZodZiais)
Jeigu nuomininkas yra pridetines vertes



4 '3 .3 . laiku moketi Sutartyj e nustatyt4 nuomos mokesti ir kitus pagal Sutarti priklausanðias
imokas ir mokesðius;

4.3'4. naudoti turt4 pagal paskirti, nurodyt4 Sutarties 1.2 papunktyje, vadovautis nustatytais
Sios paskirties turto prieZiuros, priesgaisrines saugos ir sanitariniaiJreikalávimais, u¿tikrinti jo ger*
bfül9 (atsiZvelgdamas inormalq nusidevejim4), saugoti turt4 nuo sugadinimo, dingimo;

4.3.5. sudaryti nuomotojui s4lygas tikrinti nuomojamo turto bfülg;
4.3.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutarti nutraukus prie5 termin4, perduoti

turt4 pagal turto perdavimo ir priömimo akt4 tvarking4, tokios pat bükles, kokios jis pårduotas
nuomininkui, atsiZvelgdamas i fizini turto nusidevejim4, su visais padarytais pertvarkymãis, kuriq
negalima atskirti nepadarant Zalos turtui; nuomininkui neatlyginamos iurto þagerinimo i5iaidos,
todel nuomininkas, pasibaigus Sutarðiai ar j4 nutraukus, neturi teises reikalauti Lo*p"nru.ijos uj
turto pagerinim4.

4.4. Nuomininkas turi ir kitq teisiq ir pareigq, nustatytq Sutartyje ir teises aktuose.
4.5. Nuomininkas neturi teises (i5skyrus Valstybes ilgalaikio materialiojo turto nuomos

vie5ojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos apraso 48 punkte
nustatytus atvejus) subnuomoti turto (ar jo dalies) ar suteikti tretiesiems asmenimr tot iq nors kitq
teisiq naudotis turtu (ar jo dalimi). Nuomininkas taip pat neturi teisés perleisti visq ar dalies savo
teisiq ir (ar) pareigq, kylanðiq i5 Sutarties, ikeisti tuftò nuomos teises ar perduoti jos kaip turtinio
ina5o kuriam nors treðiajam asmeniui ar kitaip suvarZyti Sutartyje nustatytq turto nuomos teisiq.

4.6. Sutartis nesuteikia nuomininkui teises nuomojamo turto adresu registruoti savo ar savo
filialq, atstovybiq arpatronuojamqjq imoniq, taip pat klientq ar kitq susijusir¿ãsmenq buveiniq.

4.7. Nuomininkui draudZiama be raS¡inio nuomotojo sutikimo atliÈti statinio kapitaiinio
remonto ar rekonstravimo darbus. Nuomininkas turi teisç be isankstinio nuomotojo sutikimo savo
le5omis atlikti turto pertvarkymus, reikalingus tam, kad turt4 bütq galima naudoii pagal paskirti,
nurodyt4 Sutarties 1.2 papunktyje, su s4lyga, kad tokie pertvãrkymai nesusijç su statiniä
rekonstravimu ar kapitaliniu remontu, kaip jie aplbreùfilietuvós Resput[kos statybãs istatyme.

v. Saur¿ ATSAKoMvBE

5.1. Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokejçs nuompinigiq ir (ar) kitq
mokesðiq ir imokq, privalo moketi nuomotojui 0,05 procento dydzio delspìnigiuJ r* ïiro,
nesumokètos sumos uZ kiekvienE paveluot4 dien4.

5.2. Delspinigiq sumokejimas neatleidùianuomininko nuo pagrindines prievoles ivykdymo.
5'3. Ui' turto pabloginim4 nuomininkas atsako Lietuvos Rèspublikos civilinio kodekso

6. 500 straipsnyj e nustatyta tvarka.

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS, ATNAUJINIMAS, PAKEITIMAS IR PASIBAIGIMAS

6.1. Si Sutartis isigalioja jos pasira5ymo dien4 ir galioja, iki visiskai ir tinkamai ivykdomi
Sutartyje nustatyti isipareigojimai arba Sutartis nutraukiarna Sutarty¡e ir (ar) teisês aktuose'nus tatyla
tvarka.

6.2. Nuomininkas, per vis4 nuomos termin4 laikçsis savo isipareigojimq pagal Sutarti,
nuomos terminui pasibaigus turès pirmenybes teisç prie5 kitus asmenis zudaryti naujqturto nuornoï
sutarti papildomam terminui. Nuomotojas privalo uitikrinti, kad turto ,r,ro*o, sutarties atnaujinimo
atveju bendra nuomos trukme nebutq ilgesnè kaip 3 metai. Nuomotojas ne vèliau kaip prie5 2 (du)
mènesius iki nuomos termino pabaigos ra5tu informuoja nuomininka apie siulym4 sudar¡i nà"já
turto nuomos sutartipapildomam terminui, nurodydamas nuomos termin4, nuomos mokesi¡ ir kiú;
nuomos s4lygas, kurias nuomotojas laiko esant svarbiomis. Nuomininkas privalo ne veliau laip perI (vienfl menesi nuo nuomotojo pranesimo gavimo dienos ra5tu atsak¡i nuomotojui, ar ,,rtinku
sudaryti turto nuomos sutartipapildomam terminui. Nuomininkui ra5tu neatsakius nuomotojui per
1 (vien4) menesi nuo pranesimo i5 nuomotojo gavimo dienos, laikoma, kad nuomininkas atsisako
sudaryti turto nuomos sutartipapildomam terminui nuomotojo pasiülytomis s4lygomis.



6'3' Nuomininkas neturès pirmenybés teises sudaryti naujos turto nuomos sutarties
papildomam terminui, jeigu nuomotojas iki nuomos termino pabaigos bus parei5kçs nuomininkui
bent vien4 pagrist4 ra5ytini ispejim4 del Sutarties nuostatq paZeidimo. Tokiu àtveju, pasibaigus turto
nuomos terminui, nuomotojas turés teisç (taðiau neprivales) pasiùlyti nuomininkui iSsinuori-otiturtq
tokiomis par ar naujornis nuomotojo nuoZiüra nu.odytornii iAlygomis ir terminais.

6'4. Visi Sutartis pakeitimai, papildymai ir priedaì 
-gãlio¡u, 

jeigu jie sudaryri raStu ir
pasira5yti Sutarties Saliu.

6.5. Si Sutartis pasibaigia arba gali buti nutraukta:
6.5. 1. pasibaigus nuomos terminui;
6.5.2. Sutarties Saliq susitarimu,
6-5.3' kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais ir tvarka;
6'5'4' Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, kai isnuomoto turto reikia

valstybes funkcijoms atlikti.

VII. NENUGALIMOS JËGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBÉS

7'l' Nè viena.Salis nelaikoma paZeidusi Sutart! arba nevykdanti savo isipareigojimq pagal
Sutarti, jeigu isipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybès,
atsiradusios po Sutarties isigaliojimo dienos, vadovaujaãtis Lietuvðs Réspublikos civilinio kodekso6'212 straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybës esant nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybems taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos V-yriausybês"1996 m. liepos l5 d.
nutarimu Nr. 840.

7'2' Jeigu kuri nors Salis mano, kad atsirado nenugalimos jêgos Çforce majeure)aplinkybiq,
del kuriq ji negali vykdyti savo isipareigojimq, ji nedelJdama, neieliâu kaip per 3 kalendorines
dienas nuo tokiq aplinkybiq atsiradimo, infornìuoja apie tai kitE Salj, pranesdäma apie aplinkybiq
pobudi, galim4 trukmç ir tiketin4 poveiki. Jeigu nuomotojas rastu nenurodo kitaip, nuomininkas
toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutart¡ tiek, kiek jÅanoma, ir iesko alternatyviq budq, kaipvykdyti savo isipareigojimus, kuriq vykdyti nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes
netrukdo.

7'3' Jeigu nenugalimos jégos (force ntajeure) aplinkybes rrunka ilgiau kaip 90 kalendoriniq
dienq, viena i5 Saliq turi teisç Sutarti nutrar-rkti ispedåma àpie tai r<it4 sãt¡ pries 30 kalendoriniqdi:l! Jeigu praejus Siam 30 kalendoriniq dienq íaikotarpiui nenugalimos jegos Qforce majeure)
aplinkybes tçsiasi, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties s4lygas sãlys atleiaãiu-o, nuo tolesnio
ùutanles vvKdvmo.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8'1' Papildomos. s4lygos (nurodyti kitas teisës aktams neprieitaraujanðias sqlygas).
8'2' Bet koks ginðas, kylantis i5 Sutarties ar susijgs su Sutartimi, kuris neissp.ena ùiamas

derybq büdu, turi buti sprendZiamas teisme Lietuvos nespuUtit os istatymq nustatyta tvarka.
8'3' Sutartis sura5oma dviem egzemplioriais - poìi*rr4 kieivienai'sutarties Saliai.
8.4. Sutarties priedai:
8'4' 1' Priedas Nr' 1 ,,Valstybes materialiojo turto perdavimo ir priemimo aktas..;
8.4.2. Priedas Nr. 2 ,,patalpq planas,,

IX. SUTARTIES SAIIu REKVIZITAI IR ADRESAI

Nuomotojas
Kalejimq departamento prie
LR teisingumo ministerijos
Mokymo centras

Nuomininkas
Pavadinimas (fizinio asmens vardas ir pavarde)



Subaðiaus g.2I,Vilnius 11350 Adresas
Juridinio asmens kodas 188730135 Juridinio asmens kodas
A/s. Nr. LTl1 7300 0100 0246 0069 Atsiskaitomoji banko s4skaira
Swedbank AB

Nuomotojo vardu Nuomininko vardu

A.V. A.V.



Kalejimq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro patalpq su iianga vie5ojo
nuomos konkurso s4lygq
2 priedas

VALSTYBNS TT,CAT,AIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO
AKTAS

2020 m.liepos Nr.
Vilnius

veikianðio pagal
(atstovo pareigos, uardar, pavaøe¡

Nuomotoja' biudZetiné istaiga ]<a]9jimu departamento prie Lietwos Respublikos teisingumo

;iäl|i|,oìiá:ãäîïï$,,h*'i¿inioãsmens kodas feez:orgs, uuv"in"s a¿,.sas subaöiaus g

perduod4 o nuomininkas
(atstovavimopagrina@

(teisine furma, pav

veikianðio pagal
(atstovo p areigo s, varaas, p avarde¡-

(atstovavimopag.in@remdamiesi m.-d,ua*¡uuãi,ffi;,iffiärüätriïå'åliii,l,à,,n,*,
perduoda ir priima valstybes materiarqji turt4: 

ruL\r rtuur'us suraru

Nekilnojam4¡iturt4- 59 kv' m bendro ploto (türis - 144,55 kub. m) valgyklos pataþas, esanðiaspastate adresu subaðiaus g. 21 vilniuie, kurio riikul* Nr. loq+-o zøí-g0íí,'u"n¿ru, pastato plotas3 8 1 
'28 

kv' m" Perduodarnos patalpos, plane lsutarties lìiedas Nr.2) p"zy-¿i; indeksais: r-r (2,rgkv' m), l-2 (9,68 kv..m), t-i çz,boiu. -;, r-4 (,,7rkv,.m), r-6 (r1,g5 kv. m), r_2r (r2,3gkv.m)' 1-22 (5'77 kv' m)' l-23 ç+,lokv.m). fazymetilr;ù paraþos, pazymetos indeksais r-r, r-2it l-21yra nuomininko ir nuòmotojo bendro ry¿":i'ä-i, n.ro,no¡*os sios jq dalys: patalpaplanepaùvmëtaindeksul-1 -1,10kv.ml pa,*lpapt^p^iiÁåråirr¿.r.ru l-z-.q-díuv.m;paralpaplanepaùymëtaindeksu r-2r - 6,13 kv. n'. p.øuå¿u-* p-á,-ulpos yra geros bükles

Kilnojamdi-turt4 - valgyklos !rang4:Elektros virvkle:
Saldytuvas su Sat¿iHiu - 3 vnt.:
Gan¿ surinktuvas;
Mesmale;
DarZoviq pjaustykle;
Pl atformines svarstyklös :
Elektrinis marmitas - 2 ínt.:
Elektrine gruzdintuvè;
Konvekcine krosnis:
Stalai valgymo 1600xg00x25, metalinemis kojomis _ 6 vnt.;Kedès su metalinemis kojomi, _ Z+ 

"nt 
.

Stalai su kriauklêmis 120óx900x600x _ i'rrnt.;
Stalas be kriaukles 600x900x600x _ i vnt.;
Stalas be kriaukles 1200x900x600x _-l vnt.l



t2

Stalas be kriaukles su lentynomis r200x900x600x - 1 vnt.;
Stalas be kriaukles su lentynomis 600xé00x600x _ f uni.; 

'
Stalas be kriaukles 600x9ó0x600x _ Z int.;
StelaZas su lentynomis 1200x1g00x500 _ I vnt.
Perduodam a ir anga yra veikianti, gero s bùkles.

Perdave

(nuomotojo arsrovo pu..Ç[luuaainimur)
(vardas ir pavarde)

(paraSas)

A.V.
Priemè

(nuomininko ar jo atstovo pareigq pavadinirnas)
(vardas ir pavarde)

(para5as)

A'Y ' (Jeigu reikalavimas rureti antspaudq nustatytas istatymuose.)



Kalejimq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro patalpq su iranga vieSojo nuomos
konkurso s?lygq
3 priedas

(Valstybés ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso paraiðkos pavyzdinè sutarties forma)

PARAISKA

DEL KALÉ.INUq DEPARTAMENTO PRIE LIETUVoS RESPUBLIKoS TEISINGUMo
MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO PATALPV SU IRANGA VIESOJO NUoMoS

2020 m.liepos d. Nr.
Vilnius

Konkurso da yvio pavadinimas ir teisiné forma
Konkurso da yvio buve nès adresas
Konkurso da yvio iurid nio asmens kodas
Konkurso dalyvio kontaktinio asmens telefono
numeris
Konkurso dalyvio kontaktinio asmens
elektroninio pa5to adresas
Konkurso dalyvio atsiskaitomoji s4skaita,
banko rekvizitai
Siülomas nuompinigiq dydis uZ 59 kv. m
valgyklos patalpq su iranga nuomq per
mènesi
Konkurso dalyvis naudos patalpas Siam
tikslui

Maitinimo paslaugq Mokymo centro
kursantams, darbuotoiams ir kitiems
lankytojams

Kartu su paraiSka pateikiame Siuos dokumenrus:
l. steigimo dokumentq (ar steigimo fakt4 patvirtinanðiq dokumentq) kopijas;
2' dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka Siose Tufto

nuomos konkurso s4lygose nustatyto pobüdZio veikl4.
3. Nustatyta tvarka patvirlintas igaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja

jo jgaliotas asmuo.

Konkurso dalyvio arba jo igalioto
Asmens pareigq pavadinimas

:

(para5as) (Vardas ir pavarde)




