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II SKYRIUS 
KONKURSO DALYVIŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 
12. Konkurse gali dalyvauti tik tie suinteresuoti juridiniai asmenys, kurie turi ne mažiau kaip vienerių 

metų patirties knygyno (mažmeninės knygų prekybos stacionariose patalpose) ar knygų leidybos 
versle ir kurių įstatuose numatyta veikla – mažmeninė prekyba knygomis specializuotose 
parduotuvėse arba knygų leidybos paslaugos, ir atitinkantys visus Konkurso sąlygų reikalavimus 
(toliau – Konkurso dalyviai). Paraišką konkursui gali pateikti ir šiame punkte nurodytų asmenų 
įgalioti atstovai, kartu su paraiška pateikdami Konkurso dalyviui išduotą įgaliojimą.  

13. Pateikdamas paraišką Konkurso dalyvis sutinka su šiomis Konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad 
jo paraiškoje pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tam, kad Sutartis būtų 
vykdomos tinkamai. 

14. Konkurso dalyvis turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus ir kartu su paraiška privalo pateikti 
tai įrodančius dokumentus (jei konkurso dalyvis negali pateikti žemiau nurodytų dokumentų, jis 
turi pateikti kitus dokumentus, patvirtinančius jo atitikimą keliamiems kvalifikaciniams 
reikalavimams): 

Eil. 
Nr. 

Minimalūs kvalifikaciniai 
reikalavimai 

Konkurso dalyvio atitikimą 
minimaliems kvalifikaciniams 
reikalavimams patvirtinantys 
dokumentai 

1. Konkurso dalyvis turi teisę verstis 
mažmenine prekyba knygomis 
specializuotose parduotuvėse arba 
knygų leidybos paslaugų veikla. 

Įstatų kopija arba kiti dokumentai 
patvirtinantys Konkurso dalyvio teisę 
verstis nurodyta veikla. 

2.  Konkurso dalyvis nėra bankrutavęs, 
likviduojamas, su kreditoriais sudaręs 
taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs 
savo veiklos. Jam nėra iškelta bankroto 
byla arba nėra vykdomas bankroto 
procesas ne teismo tvarka, nėra 
siekiama priverstinio likvidavimo 
procedūros ar susitarimo su kreditoriais.

2.1. Valstybės įmonės Registrų 
centro išduotas dokumentas, 
patvirtinantis, kad Konkurso dalyvis 
nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam 
nėra iškelta bankroto byla arba nėra 
vykdomas bankroto procesas ne 
teismo tvarka, nėra siekiama 
priverstinio likvidavimo procedūros 
ar susitarimo su kreditoriais, arba 
išrašas iš teismo sprendimo, išduotas 
ne anksčiau kaip likus 1 mėnesiui iki 
paraiškos pateikimo termino 
pabaigos. 
2.2. Konkurso dalyvio deklaracija, 
patvirtinanti, kad Konkurso dalyvis 
nėra su kreditoriais sudaręs taikos 
sutarties,  sustabdęs ar apribojęs savo 
veiklos. 

3.  Įmokėtas konkurso dalyvio depozitas, 
kuris sudaro 6 (šešių) mėn. patalpų 
minimalų nuomos mokesčio dydį be 
PVM, t.y. 24.900 EUR (dvidešimt 
keturi tūkstančiai devyni šimtai eurų), 
kuris ne vėliau kaip paskutinę konkurso 
dieną turi būti įskaitytas į Bendrovės 
banko sąskaitą 
Nr. LT607300010146655507 

Konkurso dalyvio depozito pavedimo 
kopija, patvirtinta konkurso dalyvio 
vadovo. 
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4.  Konkurso dalyvis turi turėti ne mažesnę 
kaip 1 (vienerių) metų nepertraukiamą 
mažmeninės prekybos knygomis 
specializuotose parduotuvėse arba 
knygų leidybos paslaugų verslo patirtį. 

Konkurso dalyvio raštiška deklaracija 
su pateiktais konkrečiais pavydžiais 
ir įrodymais dėl nurodytos veiklos 
(dokumentai, fotografijos, išrašai ir 
pan. dokumentai). 

5. Paskutinių metų Konkurso dalyvio 
veikla nėra nuostolinga. 

Paskutinių metų Balanso ir pelno 
(nuostolio) ataskaitos su VĮ Registrų 
centras įregistravimo žyma arba 
pažyma dėl įregistravimo. 

 
Pastaba. Dokumentų kopijos yra tvirtinamos dalyvio vadovo ar jo įgaliotojo asmens parašu, nurodant 
žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą, pavardę, datą ir antspaudą (jei tokį turi 
Konkurso dalyvis). Bendrovė pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų. 
 
KONKURSO SĄLYGŲ REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIUI VISU SUTARTIES 
GALIOJIMO LAIKOTARPIU 

 
15. Sutarties terminas: 10 m. (dešimt metų). 
16. Įsipareigojimas pagal LR norminių aktų reikalavimus saugoti ir valdyti Patalpas ir Turtą, esantį 

pastate Laisvės al. 81, Kaune, kurio vertingosios savybės yra įtrauktos į Kultūros vertybių registrą 
Nr. 38400. 

17. Įsipareigojimas nepertraukiamai vykdyti knygyno ir su mažmenine knygų prekyba susijusią veiklą 
ne mažiau nei 80 % (aštuoniasdešimtyje procentų) Patalpų ploto, nekeičiant Patalpų pavadinimo 
„CENTRINIS KNYGYNAS“, reklaminės iškabos pastato fasade „KNYGOS KNYGOS 
KNYGOS“, ir žodžių junginį „CENTRINIS KNYGYNAS“ naudoti visose reklamos kanaluose, 
rinkodaros akcijose ir kitose programose. 

18. Įsipareigojimas įdarbinti ne mažiau nei 50 proc. (penkiasdešimt procentų) Bendrovės darbuotojų 
ne blogesnėmis darbo sutarčių sąlygomis, savanoriškai perimant visas įdarbinamų Bendrovės 
darbuotojų turimas socialines garantijas (darbo stažą, išeitines kompensacijas ir pan.). 

19. Įsipareigojimas per vieną kalendorinį mėnesį surengti ne mažiau nei 1 (vieną) nemokamą kultūrinį 
renginį ar knygų pristatymą miesto gyventojams ir svečiams. 

20. Įsipareigojimas skirti ne mažiau nei 5 % (penkis procentus) prekybinių lentynų ploto Lietuvos 
rašytojų sąjungos raštiškai rekomenduojamiems leidiniams eksponuoti ir prekiauti. 

21. Įsipareigojimas nevykdyti jokios viešajai tvarkai ir moralei prieštaraujančios veiklos ar verslo 
Patalpose, įskaitant, bet neapsiribojant, maisto, alkoholinių gėrimų, galanterijos, drabužių, 
avalynės, namų apyvokos daiktų ir pan. mažmeninės prekybos. 

22. Įsipareigojimas neperleisti jokių teisių ar įsipareigojamų trečiajai šaliai be Bendrovės raštiško 
sutikimo. 

23. Įsipareigojimas nesubnuomoti Patalpų ir Turto bet kokios dalies trečiajai šaliai be Bendrovės 
raštiško sutikimo. 

24. Įsipareigojimas apdrausti vykdomą veiklą civilinės atsakomybės draudimu. 
25. Įsipareigojimas apdrausti Turtą visų rizikų draudimu, naudos gavėju numatant Bendrovę. 
 
III SKYRIUS 
PARAIŠKŲ PATEIKIMAS 

 
26. Vokai su paraiškomis pateikiami nuo 10 val. iki 17 val. darbo dienomis ne vėliau kaip iki           

2016 m. birželio 1 d. 13.00 (tryliktos) val. adresu Laisvės al. 81, Kaunas. Pavėluotai gautas vokas 
su paraiška neatplėštas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui. 

27. Paraiškos turi būti pateikiamos lietuvių kalba, užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašytas 
konkurso pavadinimas: „Negyvenamų patalpų nuomos konkursui" ir nuomojamų patalpų adresas: 
Laisvės al. 81, Kaunas. Šiame voke turi būti pateikta: 
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1. Paraiška UAB „Centrinis knygynas“ negyvenamųjų patalpų mažmeninei prekybai 
knygomis viešajame konkurse, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens 
vardas, pavardė, juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, 
steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos, kontaktinio 
asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kartu su pasiūlymu, kuriame nurodyta 
siūloma konkreti nuomos kaina eurais už 1 kv. m. (vieną kvadratinį metrą) neįskaitant 
PVM (priedas Nr. 1); 

2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu Konkurso dalyviui Konkurse atstovauja jo 
įgaliotas asmuo, o ne Konkurso dalyvio vadovas; 

3. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią Bendrovė turės pervesti 
grąžinamą depozitą, rekvizitai; 

4. Dokumentai, pagrindžiantys, kad Konkurso dalyvis turi teisę verstis mažmenine prekyba 
knygomis specializuotose parduotuvėse arba knygų leidybos paslaugų veikla; 

5. Dokumentai, pagrindžiantys, kad Konkurso dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas, su 
kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos. Jam nėra iškelta 
bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama 
priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais. 

6. Dokumentai, pagrindžiantys, kad yra įmokėtas Konkurso dalyvio depozitas. 
7. Dokumentai, pagrindžiantys, kad Konkurso dalyvis turi ne mažesnę kaip 1 m. (vienerių 

metų) nepertraukiamą mažmeninės prekybos knygomis specializuotose parduotuvėse arba 
knygų leidybos paslaugų verslo patirtį; 

8. Paskutinių metų Konkurso dalyvio balansai ir pelno (nuostolio) ataskaitos, pateiktos           
VĮ Registrų centras; 

9. Juridinių asmenų registro išrašas. 
28. Su voku kartu papildomai (ne voko viduje) turi būti pateikiama Konkurso depozito banko 

pavedimo kopija, patvirtinta Konkurso dalyvio. 
29. Konkurso dalyviai registruojami Patalpų ir Turto nuomos konkurso dalyvių registracijos pažymoje 

(priedas Nr. 2). Konkurso dalyvius registruoja Bendrovės direktorius arba jo įgaliotas atstovas. 
Pasibaigus Konkurso dalyvių registravimo laikui, registracijos pažymoje įrašoma, kada baigta 
registracija, pažymą turi vizuoti Bendrovės direktorius arba jo įgaliotas atstovas. 

30. Konkurso dalyvių registracijos pažymoje įrašomi šie rekvizitai: Konkurso dalyvio registracijos 
eilės numeris, voko gavimo data ir tikslus laikas (minučių tikslumu), Konkurso dalyvio 
pavadinimas. Konkurso dalyvio registracijos eilės numeris užrašomas ant Konkurso dalyvio 
pateikto užklijuoto voko. 

31. Konkurso dalyviui išduodamas, jeigu Konkurso dalyvis pats dalyvauja registruojant dokumentus, 
arba paštu išsiunčiamas Konkurso dalyvio pažymėjimas, kuriame nurodytas registracijos eilės 
numeris, voko gavimo data ir laikas (minučių tikslumu), komisijos posėdžio vieta (adresas), data 
ir tikslus laikas (priedas Nr. 3). 

32. Asmenys Konkurso dalyviais neregistruojami, jeigu jie nesumokėjo pradinio įnašo ir nepateikė 
finansų įstaigos išduotų dokumentų, patvirtinančių, kad šis įnašas sumokėtas, arba/ir jeigu pateikė 
neužklijuotą voką arba/ir pasibaigus skelbime nurodytam dokumentų registravimo laikui. 

33. Asmenims, dėl Aprašo 32 punkte nurodytų priežasčių neregistruotiems Konkurso dalyviais, ne 
vėliau kaip kitą darbo dieną po dokumentų gavimo dokumentai išsiunčiami registruotu laišku. 

34. Iki 2016 m. birželio 3 d. 10.00 val. Konkurso dalyvių vokai su dokumentais neatplėšiami, o 
saugomi rakiname seife, jokie kiti asmenys su duomenimis apie įregistruotus Konkurso dalyvius 
nesupažindinami. 

 
IV SKYRIUS 
VOKŲ ATPLĖŠIMAS IR PARAIŠKŲ VERTINIMAS 
 
35. Konkurso dalyvių paraiškų vertinimą vykdo Bendrovės sudaryta komisija (toliau – Komisija). 

Komisijos posėdžių eiga fiksuojama garso įrašu. Vokai su Konkurso dalyviu paraiškomis bus 
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atplėšiami Komisijos posėdyje 2016 m. birželio 3 d. 10.00 (dešimtą) val. UAB „Centrinis 
knygynas“, Laisvės al. 81, Kaunas. 

36. Dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje turi teisę įregistruoti Konkurso dalyvių vadovai arba 
asmenys, pateikę patvirtintą įgaliojimą dalyvauti Konkurse ir turintys Konkurso dalyvio 
registracijos pažymėjimą bei pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.  

37. Per Komisijos posėdį Konkurso dalyviai įsitikina, kad vokai su dokumentais nepažeisti, Komisijos 
pirmininkas atplėšia vokus, nepažeisdamas voko užklijavimo juostos. Komisijos nariai, nustatę, 
kad Konkurso dalyvių vokuose yra visi Konkurso sąlygų 27 punkte nurodyti dokumentai, o voke 
esančiuose dokumentuose nurodyta visa reikiama informacija, skelbia Konkurso dalyvių siūlomus 
nuompinigių dydžius. 

38. Tuo atveju jeigu Konkurso dalyvio pateikti kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai yra 
neišsamūs arba netikslūs, Komisija turi teisę prašyti dalyvio juos patikslinti. Šiam dalyviui dėl 
kokių nors priežasčių per Komisijos nustatytą terminą nepatikslinus minėtų dokumentų, Konkurso 
dalyvio pateikta paraiška nevertinama. 

39. Konkurso laimėtoju pripažįstamas Konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią Patalpų nuompinigių 
dydį per mėnesį už 1 kv. m. (vieną kvadratinį metrą) be PVM. Jeigu tokį pat (didžiausią) dydį 
pasiūlo keli Konkurso dalyviai, Konkurso dalyviu pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas 
Konkurso vokų registracijos pažymoje. 

40. Komisija, įvertinusi pasiūlymus, pirmuoju įrašo Konkurso dalyvį, kuris atitinka keliamus 
kvalifikacinius reikalavimus, pateikė Konkurso sąlygų 27 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlė 
didžiausią Patalpų nuompinigių sumą. 

41. Kai Konkursą laimi didžiausią Patalpų nuompinigių dydį pasiūlęs, bet į Komisijos posėdį 
neatvykęs Konkurso dalyvis, jam ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos protokolo 
pasirašymo Komisija registruotu laišku išsiunčia pranešimą, kuriame nurodomi tikslūs nuomos 
sutarties pasirašymo data ir laikas, taip pat nurodoma galimybė Konkurso laimėtojui suderinti kitą 
nuomos sutarties pasirašymo datą. Konkurso dalyviai, neatvykę į Komisijos posėdį, apie Konkurso 
rezultatus informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai) per 3 darbo dienas nuo komisijos 
protokolo pasirašymo. 

42. Konkurso laimėtojas, negalintis atvykti nurodytu laiku pasirašyti Sutarties, turi ne vėliau kaip per 
5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo apie tai informuoti Bendrovę ir suderinti kitą nuomos 
sutarties pasirašymo datą. Jeigu Konkurso dalyvis, pripažintas Konkurso laimėtoju, atsisako 
sudaryti Sutartį arba nepranešęs, kad negali nurodytu laiku atvykti pasirašyti Sutarties, neatvyksta 
pasirašyti Sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas. Tokiu atveju Komisijos sprendimu 
Konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę Konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus 
pateikęs Konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią Patalpų nuompinigių dydį. 

43. Jeigu dalyvauti nuomos Konkurse neužsiregistravo nei vienas dalyvis arba visi Konkurso dalyviai 
pasiūlė nuompinigių mažiau už nustatytą pradinį Patalpų nuompinigių dydį arba buvo pateikti ne 
visi 27 punkte nurodyti dokumentai, arba jie neatitiko 14 punkte nurodytų keliamų kvalifikacinių 
reikalavimų, Konkursas skelbiamas neįvykusiu. 

44. Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems Konkurso, arba Konkursą paskelbus neįvykusiu, Bendrovė 
per 5 darbo dienas po Komisijos protokolo pasirašymo grąžina Konkurso dalyvio depozitą į 
sąskaitas, nurodytas Konkurso dalyvių dokumentuose. 

45. Konkurso laimėtojo Konkurso dalyvio depozitas nėra įskaitomas į nuomojamų Patalpų ir Turto 
nuompinigius ir laikomas kaip garantas visu Sutarties galiojimo laikotarpiu. 

46. Bendrovė bet kuriuo metu iki Sutarties sudarymo turi teisę nutraukti Konkurso procedūras, jeigu: 
1. atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant Konkursą; 
2. paskelbus Konkursą paaiškėja, kad Patalpų ir Turto nuoma negalima. 

47. Konkurso dalyviai apie sprendimą nutraukti Konkurso procedūras informuojami raštu (jiems 
išsiunčiami pranešimai), ir Konkurso dalyvio depozitai jiems grąžinami per 5 darbo dienas nuo 
sprendimo nutraukti Konkursą priėmimo. 

48. Paskelbti Patalpų nuompinigių dydžiai, juos pasiūlę Konkurso dalyviai, Konkurso rezultatai 
įrašomi komisijos protokole, kurį ne vėliau kaip kitą dieną po Komisijos posėdžio pasirašo 
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komisijos pirmininkas ir komisijos nariai. Konkurso dalyviai ar jų įgalioti atstovai turi teisę 
susipažinti su komisijos protokolu. 

V SKYRIUS 
NUOMOS SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR TURTO PERDAVIMAS 

49. Bendrovė Patalpų ir Turto nuomos Sutartį, sudarytą pagal Konkurso sąlygų priede Nr. 4 numatytą
formą, pasirašo su Patalpų nuomos Konkurso laimėtoju arba jo įgaliotu atstovu - ne anksčiau kaip
per 5 kalendorines dienas ir ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo komisijos protokolo
pasirašymo, išskyrus tuos atvejus, kai Konkurso laimėtojui informavus, kad jis negali nurodytu
laiku atvykti pasirašyti nuomos sutarties, suderinama kita nuomos sutarties pasirašymo data.

50. Bendrovės Patalpų ir Turto perdavimas įforminamas perdavimo ir priėmimo aktu, parengtu pagal
Patalpų ir Turto nuomos Sutarties 4 priede nustatytą formą.

VI SKYRIUS 
KITOS SĄLYGOS 

51. Nuomojamų Patalpų ir Turto subnuoma negalima, išskyrus tuos atvejus, kai juridinių asmenų
veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustato specialios teisių perdavimo ar suteikimo tvarkos.

52. Nuomininkas neturi teisės:
1. įkeisti nuomos teisės, perduoti jos kaip turtinio įnašo ar kitaip jos suvaržyti;
2. be Nuomotojo rašytinio sutikimo atlikti statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbų;
3. išpirkti nuomojamas Patalpas ir Turtą.

53. Nuomininkui, pagerinusiam nuomojamas Patalpas ir Turtą, turėtos išlaidos nebus atlygintos.
54. Nuomininkas, nuomos sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka už kiekvieną

pradelstą dieną Sutartyje nustatytus delspinigius.
55. Ginčai, kilę dėl Patalpų ir Turto nuomos organizavimo ar jo rezultatų, nuomos sutarties vykdymo,

sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teisę
Kauno apylinkės arba Kauno apygardos teisme.

************************* 

PRIEDAI: 

1. UAB „Centrinis knygynas“ negyvenamųjų patalpų mažmeninei prekybai knygomis teikti viešojo
nuomos konkurso paraiškos forma, 1 lapas;

2. UAB „Centrinis knygynas“ negyvenamųjų patalpų mažmeninei prekybai knygomis teikti viešojo
nuomos konkurso vokų registracijos pažymos pavyzdys, 1 lapas;

3. Konkurso dalyvio registracijos pažymėjimo formų pavyzdys, 1 lapas;
4. Negyvenamų patalpų nuomos sutarties projektas su priedais, viso 17 lapų :

4.1. Priedas Nr. 1 – Patalpų nuosavybės pažymėjimas, 2 lapai;
4.2. Priedas Nr. 2 – Patalpų planai, 1 lapas.
4.3. Priedas Nr. 3 – Turto aprašai, 1 lapas;
4.4. Priedas Nr. 4 – Patalpų ir Turto priėmimo – perdavimo aktas, 2 lapai;
4.5. Priedas Nr. 5 – Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registro Nr. 38400 išrašas, 2 lapai.
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UAB „Centrinis knygynas“ negyvenamųjų patalpų mažmeninei prekybai knygomis viešojo nuomos konkurso sąlygų 
priedas Nr. 1 

PARAIŠKOS FORMA 
UAB „CENTRINIS KNYGYNAS“ 

NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ  
MAŽMENINEI PREKYBAI KNYGOMIS TEIKTI 

VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO PARAIŠKA 

2016 m. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,d. 
(data) 

................................. 
(surašymo vieta) 

Konkurso dalyvio pavadinimas 
Adresas (buveinė)
Įmonės kodas 
Įmonės vadovo vardas, pavardė
Telefono numeris 
EI. pašto adresas 
Kredito įstaigos pavadinimas ir 
adresas, sąskaitos numeris ir kodas 

Šia paraiška pažymime ir patvirtiname, kad sutinkame su visomis Viešojo nuomos 
konkurso sąlygomis, nustatytomis: 

1) UAB „Centrinis knygynas“ negyvenamųjų patalpų mažmeninei prekybai knygomis
viešojo nuomos konkurso sąlygose; 

2) Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties (toliau – nuomos sutartis) projekte;
4) kituose nuomos dokumentuose.

Patvirtiname, kad nuomos sutarties vykdymo metu užtikrinsime visus Konkurso sąlygų 
nustatytus reikalavimus ir visu Sutarties galiojimo laikotarpiu nuomojamas Patalpas ir Turtą 
naudosime Konkurso sąlygose numatytai veiklai vykdyti ir siūlome: 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Nuomojamų 

patalpų 
plotas, kv. m. 

1 kv. m 
nuompinigių 

dydis per 
mėnesį,  

EUR be PVM 

Nuomojamų 
patalpų nuomos 
kaina per mėnesį 

iš viso, 
EUR be PVM 

1. 
Negyvenamųjų patalpų Laisvės al. 81, 
Kaune, nuoma 

415,60

Kartu su paraiška pateikiame šiuos dokumentus: 

Eil. Nr. 
Pateiktų dokumentų 

pavadinimas 
Dokumento puslapių skaičius 

____________________________________         ________________......._____________________ 
(Konkurso dalyvio arba jo įgalioto asmens (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

pareigų pavadinimas) 
A.V. 
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UAB „Centrinis knygynas“ negyvenamųjų patalpų mažmeninei prekybai knygomis viešojo nuomos konkurso sąlygų 
priedas Nr. 2 

UAB „CENTRINIS KNYGYNAS“ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ 
MAŽMENINEI PREKYBAI KNYGOMIS TEIKTI VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO 

VOKŲ REGISTRACIJOS PAŽYMA 

Reg. 
Nr. 

Voko 
pateikimo 

data 

Voko 
pateikimo 

laikas 
(minutės 
tikslumu) 

Konkurso dalyvis 

Prašymą 
užregistravo 

(vardas, 
pavardė, 
parašas) 

Voką pateikė, 
registracijos pažymėjimą 

gavo, su Konkurso 
sąlygomis susipažino: 

(vardas, pavardė, 
parašas) 

Registracija baigta 2016 m. ............................ d.    ___________________ val. ____________min. 

________________________ 
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UAB „Centrinis knygynas“ negyvenamųjų patalpų mažmeninei prekybai knygomis viešojo nuomos konkurso sąlygų 
priedas Nr. 3 

KONKURSO DALYVIO REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO FORMOS PAVYZDYS 

UAB „CENTRINIS KNYGYNAS“ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ 
MAŽMENINEI PREKYBAI KNYGOMIS TEIKTI VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO 

DALYVIO REGISTRACIJOS PAŽYMA 

Konkurso dalyvio registracijos pažymėjimas išduotas  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
(konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas ir kodas) 

Registracijos numeris: _________________. 
Voko gavimo data bei laikas (minutės tikslumu) _________________________ . 
Komisijos posėdžio vieta (adresas): UAB „Centrinis knygynas“, Laisvės al. 81, Kaunas. 
Komisijos posėdžio data ir tikslus laikas 2016 m. ............................................ d., 10 val. 
Konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą išdavė       _________________________ 

(vardas, pavardė parašas, išdavimo data) 
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UAB „Centrinis knygynas“ negyvenamųjų patalpų mažmeninei prekybai knygomis viešojo nuomos konkurso sąlygų 
priedas Nr. 4 

NEGYVENAMŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIS NR. ................... 

Kaunas, du tūkstančiai .................................................................................... 

UAB „Centrinis knygynas“, įmonės kodas 133607044, registruota buveinė Laisvės al. 81, Kaunas, 
pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, duomenys apie bendrovę 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Auksuolės Kudirkienės, 
veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas NUOMOTOJU, iš vienos pusės,  

ir 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………., 
toliau vadinama NUOMININKU, iš kitos pusės,  

toliau kartu vadinamos Šalimis, sudarė šią Negyvenamų patalpų nuomos sutartį, toliau vadinamą 
Sutartimi; 

1. Sutarties dalykas
Nuomotojas įsipareigoja už užmokestį perduoti Nuomininkui šioje Sutartyje nustatyta 

tvarka ir sąlygomis valdyti ir naudotis: 

1.1. 415,60 kv. metrų bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas – knygyną, unikalus numeris 
1989-2000-3019:0027 (25-1 (228,92 kv. m), 25-2 (4,78 kv. m), 25-3 (4,78 kv. m), 25-4 
(3,10 kv. m), 25-5 (15,01 kv. m), 25-6 (13,06 kv. m), 25-7 (5,63 kv. m), 25-8 (4,46 kv. m), 25-9 
(2,39 kv. m), 25-10 (1,72 kv. m), 25-11 (1,08 kv. m), 25-12 (19,47 kv. m), 25-13 (5,52 kv. m), 
25-14 (2,47 kv. m), 25-15 (25,84 kv. m), 25-16 (17,10 kv. m), 25-17  (21,87 kv. m), 25-18              
(12,06 kv. m), 25-19 (26,34 kv. m) ), esančias Laisvės al. 81, Kaune, kurio vertingosios savybės yra 
įtrauktos į Kultūros vertybių registrą Nr. 38400 (toliau – Patalpos), kurių nuosavybės pažymėjimas 
ir planas pridėti prie šios Sutarties kaip 1 ir 2 priedai. 
1.2. visą Patalpose esantį ilgalaikį materialųjį turtą (toliau – Turtą) pagal sąrašą, kuris yra nurodytas 
Sutarties 3 priede,  

o Nuomininkas įsipareigoja priimti Patalpas ir Turtą ir mokėti nuomos mokestį bei kitus Sutartyje
nurodytus mokėjimus. 

1.3. Kiti išnuomojamas Patalpas ir Turtą charakterizuojantys duomenys: 
1.3.1. Patalpos: 

1.3.1.1.registro Nr.: 20/227882; 
1.3.1.2.unikalus Nr.: 1989-2000-3019:0027; 
1.3.1.3. paskirtis: prekybos 
1.3.1.4. pastatas, kuriame yra Patalpos – Laisvės al. 81, Kaunas, 1A5p; 
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1.3.1.5. aukštas: pirmas. 
1.3.2. Turtas: 

1.3.2.1. ilgalaikis materialusis turtas, kurio vertingosios savybės kartu su pastatu 
Laisvės al. 81, Kaunas, įtrauktos į Kultūros vertybių registrą Nr. 38400. 

1.4. Patalpos ir turtas apskaitomas Nuomotojo balanse ir perduodamas Nuomininkui pagal Patalpų 
ir Turto priėmimo – perdavimo aktą, kuris yra nurodytas Sutarties 4 priede. 

1.5. Šalys susitaria, kad išnuomotos Patalpos ir Turtas bus naudojamos mažmeninei prekybai 
knygomis, laikantis tokių įsipareigojimų ir apribojimų: 

 1.5.1. įsipareigojama nepertraukiamai vykdyti ne mažiau kaip 80 % (aštuoniasdešimt 
procentų) darbo laiko knygyno ir su mažmenine knygų prekyba susijusią veiklą ne mažiau 
nei 80 % (aštuoniasdešimtyje procentų) Patalpų ploto, nekeičiant Patalpų pavadinimo 
„CENTRINIS KNYGYNAS“ iškabos Patalpų pastato fasade ir Patalpose, ir pavadinimą 
„CENTRINIS KNYGYNAS“ naudoti visose reklamos kanaluose, rinkodaros akcijose ir 
programose; 
 1.5.2. įsipareigojama per vieną kalendorinį mėnesį surengti ne mažiau nei 1 (vieną) 
nemokamą kultūrinį renginį ar knygų pristatymą miesto gyventojams ir svečiams; 
 1.5.3. įsipareigojama skirti ne mažiau nei 5 % (penkis procentus) prekybinių lentynų ploto 
Lietuvos rašytojų sąjungos raštiškai rekomenduojamiems leidiniams eksponuoti ir prekiauti; 
1.5.4. įsipareigojama nevykdyti jokios viešajai tvarkai ir moralei prieštaraujančios veiklos 
ar verslo Patalpose, įskaitant, bet neapsiribojant, maisto, alkoholinių gėrimų, galanterijos, 

drabužių, avalynės, namų apyvokos daiktų ir pan. mažmeninės prekybos. 

2. Šalių pareiškimai ir garantijos
2.1. Nuomotojas pareiškia ir garantuoja, kad, vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės norminiais 
aktais, turi pilną teisę sudaryti šią Sutartį bei vykdyti visus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus 
visą Sutarties galiojimo laiką ir tai nepažeis bet kokių kitokių įsipareigojimų ar trečiųjų asmenų 
teisių ar teisėtų interesų. 
2.2. Nuomininkas pareiškia ir garantuoja, kad, vadovaudamasis galiojančiais įstatymais ir kitais 
teisės normos aktais, turi pilną teisę, o jo atstovas - reikiamus įgaliojimus sudaryti šią Sutartį bei 
vykdyti visus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus visą Sutarties galiojimo laiką ir tai nepažeis 
Nuomininko steigimo dokumentų, valdymo organų sprendimų, sutartinių ar bet kokių kitokių 
įsipareigojimų ar trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų, Nuomininko esama finansinė būklė 
nekelia jokių abejonių dėl Nuomininko galimybės tinkamai vykdyti šios Sutarties įsipareigojimus. 
2.3. Nuomininkas prieš sudarydamas šią Sutartį apžiūrėjo Patalpas ir Turtą, susipažino su Patalpų 
ir Turto dokumentais ir Patalpų planu bei duomenimis. Nuomininkas įvertino Patalpų ir Turto teisinį 
ir techninį statusą, taip pat faktinę būklę ir patvirtina, kad Patalpos ir Turtas visiškai atitinka jo, kaip 
Nuomininko, keliamus reikalavimus ir nei dėl Patalpų ir Turto teisinio ar techninio statuso, nei dėl 
jo faktinės būklės jokių pretenzijų Nuomotojui jis neturi ir ateityje neturės. 
2.4. Kiekviena Šalis patvirtina, kad šios Sutarties 2.1 - 2.3 punktuose nurodyti jų pareiškimai ir 
garantijos yra teisingi ir tikslūs, bei pripažįsta suvokiančios, kad kita Šalis šią Sutartį sudaro 
remdamasi būtent šiais pareiškimai ir garantijomis. 

3. Nuomos terminas ir Patalpų bei Turto priėmimas bei perdavimas
3.1. Patalpos ir Turtas išnuomojami 10 (dešimties) metų terminui, kuris pradedamas skaičiuoti 
nuo 2016 m. liepos 1 d. 
3.2. Perdavimo-priėmimo aktą pasirašo abi šalys perdavimo-priėmimo akte nurodant 
perduodamas Patalpas, Turtą, apskaitos prietaisų duomenis ir pan. 
3.3. Nuomininkas per 10 (dešimt) dienų nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo 
įregistruoti šią Sutartį VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre ir pateikti Nuomotojui tai 
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patvirtinantį dokumentą. 
3.4. Šalys susitaria, kad pasibaigus šiai Sutarčiai arba Šalims nutraukus ją prieš terminą, 
Nuomininkas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šios Sutarties pasibaigimo 
ar jos nutraukimo prieš terminą dienos, atlaisvinti Patalpas nuo visų Nuomininkui ar tretiesiems 
asmenims priklausančių daiktų bei perduoti Nuomotojui Patalpas ir Turtą pagal abiejų Šalių 
pasirašomą Patalpų ir Turto perdavimo-priėmimo aktą ne blogesnės būklės, kokios jos buvo 
pridavimo Nuomininkui metu, atsižvelgiant į normalų Patalpų ir Turto nusidėvėjimą, o Nuomotojas 
privalo priimti Patalpas ir Turtą. 
3.5. Bet kokios Šalių pretenzijos viena kitai dėl žalos atlyginimo turi būti pateiktos raštu. 
Nuomininkas turi leisti Nuomotojui likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki išsikėlimo 
iš Patalpų dienos apžiūrėti ir įvertinti grąžinamas Patalpas ir Turtą. 
3.6. Nuomininkui perdavus Nuomotojui nešvarias Patalpas ir Turtą, kurie sugadinti ar kitaip 
pažeisti dėl ko yra sumažėjusi jų vertė, Nuomotojas turi teisę išvalyti Patalpas ir Turtą ir juos 
suremontuoti Nuomininko sąskaita. 
3.7. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Nuomininkas ilgiau nei 15 (penkiolika) kalendorinių 
dienų vėluoja perduoti Patalpas ir Turtą Nuomotojui šios Sutarties 3.4 punkte nustatyta tvarka, 
Nuomotojas turi teisę be išankstinio įspėjimo bet kada įeiti į Patalpas, pašalinti visus jose esančius 
daiktus, taip pat naudoti, valdyti Patalpas ir Turtą ir jais disponuoti savo nuožiūra. 
3.8. Šalys susitaria, kad Nuomininkas, tvarkingai ir tinkamai vykdęs šia Sutartimi priimtus 
įsipareigojimus, gali turėti pirmenybės teisę, palyginti su kitais asmenimis, sudaryti Patalpų ir Turto 
nuomos sutartį naujam terminui tik atsižvelgus ir laikantis Nuomotojo naujų sąlygų. 

4. Nuomos mokestis ir kiti mokėjimai pagal Sutartį
4.1. Nuomininkas įsipareigoja už kiekvieną kalendorinį mėnesį, pradedant skaičiuoti nuo 
2016 m. liepos 1 d., mokėti po .................................. (........................................ eurų) už vieną 
kalendorinį mėnesį, Nuomininkas taip pat įsipareigoja nuo 3.1. punkte numatytos datos mokėti visus 
valstybės nustatytus mokesčius, rinkliavas, mokesčius už komunalines, administravimo, saugos, 
draudimo, taršos, galios ir kt. paslaugas, kurių tarifai ar/ir įkainiai nustatomi valstybės ar 
savivaldybės institucijų norminiais galiojančiais aktais arba Nuomotojo ir vėliau Nuomininko 
pasirašytų sutarčių pagrindu. 
4.2. Nuomos mokestis gali būti perskaičiuojamas pasibaigus kiekvieniems kalendoriniams 
metams atsižvelgiant į panašių patalpų nuomos mokestį. Jei paminėtas Patalpų mokesčio 
perskaičiavimo būdas netenkins nors vienos šalies, tai nuomos mokestis bus perskaičiuojamas 
atsižvelgiant į VKI (vartotojų kainų indekso, skelbiamo LR statistikos departamento prie 
LR Vyriausybės) pakitimus. 
4.3. Nuomos mokestis už Patalpas ir Turtą ir kiti mokėjimai pagal šią Sutartį yra mokami banko 
pavedimu į Nuomotojo nurodytą banko sąskaitą.  
4.4. Nuomos mokesčio ir kitų mokėjimų sumokėjimo data yra laikoma nuomos mokesčio sumos 
sumokėjimo data. 
4.5. Nuomininkas įsipareigoja nuo 3.1. punkte nurodytos datos per 30 (trisdešimt) kalendorinių 
dienų savo vardu sudaryti sutartis su energijos, ryšio, priežiūros ir komunalinių paslaugų tiekimo 
įmonėmis (elektra, ryšiai, dujos, šiltas-šaltas vanduo, šiluminė energija, teritorijos priežiūra, 
valymas, apsauga, daugiabučio namo savininkų bendrija ir pan.).  
4.6. Nuomininkas papildomai (atskirai) be Patalpų ir Turto nuomos mokesčio moka mokesčius 
už elektrą, ryšio paslaugas, šaltą ir karštą vandenį, apsaugą ir komunalines paslaugas (bendro 
naudojimo patalpų ir teritorijos priežiūrą, valymą ir apsaugą, namo bendrijos mokesčiai) ir pan., 
pagal paslaugų tiekimo įmonių pateiktas sąskaitas. 
4.7. Nuomininkas iki šios Sutarties pasirašymo yra įmokėjęs Nuomotojui 24.900 EUR (dvidešimt 
keturių tūkstančių ir devynių šimtų eurų) depozitą galimai žalai atlyginti, kuris nėra įskaitomas į 
nuomos kainą, o laikomas Nuomotojo sąskaitoje. Jeigu Nuomininkas ar jo teisių perėmėjas 
nutraukia Sutartį savo iniciatyva anksčiau nei 3.1. punkte nurodytas nuomos terminas, 24.900 EUR 
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(dvidešimt keturių tūkstančių ir devynių šimtų eurų) depozitas yra Nuomininkui negrąžinamas, o 
lieka Nuomotojui kaip žalos už nutrauktą Sutartį atlyginimas. Ši suma pasibaigus šiai Sutarčiai 
grąžinama Nuomininkui, jeigu Nuomininkas tinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus pagal šią 
sutartį, nepadarė žalos patalpoms ir jas grąžino tvarkingas ir laiku. 
4.8. Tuo atveju, jei Nuomotojas, ar jo teisių perėmėjas, nutrauks Sutartį savo iniciatyva, anksčiau 
nei 3.1. punkte nurodytas nuomos terminas nesant Nuomininko kaltės, jis grąžina Nuomininkui 
24.900 EUR (dvidešimt keturių tūkstančių ir devynių šimtų eurų) depozitą per 5 (penkias) darbo 
dienas nuo Sutarties nutraukimo. 

5. Patalpų įrengimas, remontas ir naudojimas
5.1. Nuomotojas sutinka, kad Nuomininkas savo lėšomis pagal Nuomininko pageidavimus ir 
poreikius laikantis visų įstatymų reikalavimų paruoštų Patalpų ir Turto rekonstrukcijos projektą 
išsaugant vertingąsias Patalpų ir Turto savybes, dėl kurių pastatas Laisvės al. 81, Kaune, yra 
įtrauktos į Kultūros vertybių registrą Nr. 38400, pradėtų vykdyti ir apmokėtų statybos/ 
rekonstrukcijos/ remonto darbus tik gavus Nuomotojo raštišką sutikimą.  
5.2. Nuomininkas įsipareigoja pateikti Patalpų ir Turto rekonstrukcijos projektą Nuomotojui 
susipažinimui, siekiant gauti raštišką suderinimą 5.1 punkte nurodytiems statybos/ rekonstrukcijos/ 
remonto darbams. Nuomininkas atlieka statybos/ rekonstrukcijos / remonto darbus savo lėšomis, 
taip pat turi teisę sudaryti statybos rangos sutartis bei privalo kontroliuoti jų vykdymą.  
5.3. Jei Nuomininkas ilgą laiką nepabaigia rekonstrukcijos darbų ir/ar nepradeda vykdyti veiklos 
tai neatleidžia nuo prievolės mokėti sutartą nuomos mokestį ir kitus mokėjimus pagal šios Sutarties 
nuostatas. 
5.4. Nuomininkas pagal paruoštą Patalpų ir Turto rekonstrukcijos projektą savo vardu sudaro su 
rangovu, kuris atliktų Patalpų ir Turto vidaus ir išorės pertvarkymo darbus, sutartį, kontroliuoja 
atliekamų darbų kokybę, informuoja Nuomotoją apie nekokybiškai atliktus darbus bei prieš 
Nuomotoją už juos atsako. Nuomininkas turi teisę Patalpų viduje ir išorėje, suderinęs su Nuomotoju 
projektą, įrengti iškabas su savo pavadinimu bei kita su jo veikla susijusia informacija. 
5.5. Nuomininkas įsipareigoja reklaminės iškabos pastato išorėje įrengimą nustatyta tvarka 
suderinti su Nuomininku bei su pastatą, kuriame yra Patalpos, administruojančia namo savininkų 
bendrija. 
5.6. Šalys susitaria, kad bet kokie šiame Sutarties punkte nurodyti darbai turi būti atliekami 
laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 
5.7. Nuomininkas įsipareigoja be atskiro raštiško Nuomotojo sutikimo neatlikti Patalpų ir Turto 
rekonstrukcijos, pertvarkymo ar kapitalinio remonto darbų (nekeisti laikančių konstrukcijų, 
negriauti ir nestatyti naujų pertvarų, nekeisti langų, durų, stogo, grindų dangos, lubų, neįrenginėti 
įrangos, kurią išmontavus Patalpoms ir Turtui būtų padaryta žala, ir kt.), o einamąjį remontą atlikti 
pagal Nuomotojo raštišką pareikalavimą., nevėliau kaip per 2 mėnesius nuo pareikalavimo 
pateikimo. 
5.8. Nuomininkas savo sąskaita vykdo ir apmoka Patalpų ir Turto eksploatacines ir einamojo 
remonto išlaidas. Vykdo Patalpų vidaus ir fasado einamojo remonto darbus (apdaužytų, išteptų sienų 
dažymas, sanitarinių mazgų remontas ir keitimas, išdužusių ir įskilusių stiklų keitimas, pažeistų 
grindų, lubų dangos keitimas ir remontas, elektros (elektros lempučių) ir santechnikos, šildymo ir 
vėdinimo įrangos aptarnavimą ir remontą, bendrastatybinius darbus ir kitų panašių darbų atlikimas); 
vykdo Turto priežiūrą. 
5.9. Nuomininkas įsipareigoja leisti Nuomotojui patikrinti Patalpų ir Turto eksploatavimo sąlygas 
ir nekliudomam patekti į Patalpas. Įvykus Patalpose avarijai, nedelsiant pranešti apie tai Nuomotojui 
ir savo lėšomis pašalinti avarijos padarinius informavus apie tai draudimo kompaniją. 
5.10. Nuomininkas įsipareigoja naudoti Patalpas ir Turtą tik pagal šioje Sutartyje nurodytą 
tiesioginę paskirtį, savo sąskaita ir rizika gauti visus leidimus ir licencijas, reikalingas veiklai 
nuomojamose Patalpose vykdyti, laikytis darbų saugos, sanitarijos ir higienos, priešgaisrinės 
saugos, ekologijos normų, elektros, šilumos sistemos, vandentiekio ir nuotekų, telefono, kitų tinklų 
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bei įrenginių eksploatacijos taisyklių ir reikalavimų, užtikrinti, kad būtų visos būtinos priemonės ir 
sąlygos reikalingos šių normų taisyklių ir reikalavimų vykdymui ir atsakyti už jų pažeidimus. 
5.11. Įvykus gaisrui, sprogimui, vandens išsiliejimui, avarijai ar atsiradus kitoms nepaprastoms 
aplinkybėms Patalpose ar Patalpų pastate, siekiant išsaugoti Patalpose ar Patalpų pastate esantį Turtą 
ir kitą Turtą, Nuomotojas ar jo paskirti asmenys turi teisę įeiti į patalpas bet kuriuo metu, bet tik su 
Nuomininko atstovu. Nuomininko atstovo atsisakymas, neatvykimas ar uždelsimas, atleidžia 
Nuomotoją nuo atsakomybės už Nuomininko prarastą ar sugadintą turtą tokių avarijų atvejais. 
5.12. Šalys susitaria, kad Nuomininkui baigus Patalpų ir Turto statybos/ rekonstrukcijos/ remonto 
darbus, jis įsipareigoja pakviesti Patalpų ir Turto apžiūrai Nuomotojo atstovą.  
5.13. Šalys susitaria, kad Nuomotojas jokia forma nekompensuos Nuomininkui pastarojo atliktų 
Patalpų ir Turto įrengimo, rekonstrukcijos, pertvarkymo ar Patalpų ir Turto pagerinimo darbų 
išlaidų, nepriklausomai nuo to, ar Nuomininkui buvo pateiktas Nuomotojo sutikimas tokių darbų 
atlikimui, ar ne. Nuomotojui lieka bet kokie Nuomininko padaryti Patalpų ir Turto pagerinimai, 
kurių neįmanoma atskirti be žalos Patalpoms ar Turtui. Šalys taip pat susitaria, kad Nuomotojas 
jokia forma nekompensuos Nuomininkui atliktų Patalpų ir Turto įrengimo, remonto, 
rekonstrukcijos, pertvarkymo ar Patalpų ir Turto pagerinimo darbų išlaidų net ir tais atvejais, kai 
šiuos darbus už Nuomininko lėšas atliks Nuomotojas, ir kad Nuomotojui lieka bet kokie tokiu būdu 
padaryti Patalpų ir Turto pagerinimai, kurių neįmanoma atskirti be žalos Patalpoms ir Turtui. 

6. Draudimas
6.1. Nuomininkas įsipareigoja per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo sudaryti Patalpų 
ir Turto valdytojo civilinės atsakomybės draudimo (ne mažesnei nei 300 000 EUR (trys šimtai 
tūkstančių eurų)) draudimo sutartį ir atlikti visus reikalingus mokėjimus, kad jos įsigaliotų ir galiotų 
visą nuomos terminą, ir pateikti draudimo polisų ir mokėjimų nurodymų kopijas Nuomotojui per 5 
(penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo. 
6.2. Nuomininkas įsipareigoja per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo sudaryti Turto 
draudimo (ne mažesnei nei 100 000 EUR (vieno šimto tūkstančių eurų) sumai) nuo visų rizikų 
sutartį ir atlikti visus reikalingus mokėjimus, kad jos įsigaliotų ir galiotų visą nuomos terminą, ir 
pateikti draudimo polisų ir mokėjimų nurodymų kopijas Nuomotojui per 5 (penkias) dienas nuo 
Sutarties pasirašymo. 
6.3. Nuomininkas įsipareigoja sudaryti Patalpų ir Turto statybų ir/ar rekonstrukcijos draudimo 
(ne mažesnei nei 1.500.000 EUR (vieno milijono ir penkių šimtų tūkstančių eurų)) sutartį ir atlikti 
visus reikalingus mokėjimus, kad jos įsigaliotų ir galiotų visą statybos ir rekonstrukcijos laikotarpį, 
ir pateikti draudimo polisų ir mokėjimų nurodymų kopijas Nuomotojui. 

7. Nuostoliai
7.1. Tuo atveju, jei gaisro, sprogimo ar kitos analogiškos aplinkybės pasėkoje Patalpos ir Turtas 
6 (šešis) mėnesius tampa visiškai netinkamos eksploatuoti ši Sutartis gali būti nutraukiama  Lietuvos 
Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka. Jei abi Šalys kartu arba Nuomininkas nusprendžia 
nenutraukti šios Sutarties dėl aukščiau išvardintos priežasties, tai šiuo atveju nuomos terminas yra 
pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam Patalpos ir Turtas buvo visiškai netinkamos eksploatuoti. 
7.2. Tuo atveju, jei Patalpos ir Turtas tik iš dalies tampa netinkamos eksploatacijai, ši Sutartis 
nebus nutraukiama ir išliks pilnoje galioje. Tokiu atveju Nuomotojas (tik esant jo kaltei ar pareigai) 
įsipareigoja per raštu su Nuomininku suderintą terminą atstatyti Patalpas, Turtą ar atitinkamą pastato 
dalį, grąžinant Patalpas ir Turtą į ankstesnę būklę. 
7.3. Jeigu išnuomotos Patalpos ir Turtas dėl Nuomininko tyčinių veiksnių ar aplaidumo 
(neatsargumo) tampa netinkami toliau eksploatuoti, tai šiuo atveju Nuomininkas privalo savo 
jėgomis ir lėšomis sutvarkyti nuomojamas Patalpas ir Turtą bei mokėti visus mokesčius už minėtą 
laikotarpį šioje sutartyje numatytomis sąlygomis. 
7.4. Nuomotojas neatsako už Patalpose ir/ar aplink/šalia pastato esančio Nuomininkui ar kitiems 
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asmenims priklausančio turto (dokumentų) sugadinimą ar praradimą, taip pat už žalą, padarytą 
nuomojamam Nuomininko bei trečiųjų asmenų turtui arba Nuomininko verslui, ir kilusią dėl avarijų 
pastato elektros, vandentiekio, kanalizacijos, vėdinimo, bei kitose sistemose ar jų veiklos sutrikimų. 
7.5. Nuomininkas atsako už žalą, padarytą Patalpoms, Turtui ar pastatui, įskaitant inžinerinių, 
komunalinių tinklų (sistemų) saugios eksploatacijos taisyklių pažeidimus, ir/ar juose esančioms 
elektros, vandentiekio, apšildymo, vėdinimo, kondicionavimo bei kitoms sistemoms ar elementams 
dėl Nuomininko kaltės, aplaidumo, nerūpestingumo, įskaitant Nuomininko darbuotojų, svečių, 
klientų, lankytojų padarytą žalą. Taip pat nuomos termino metu Nuomininkas atsako už bet kokią 
žalą, kuri dėl jo ir/ar jo svečių, klientų bei darbuotojų kaltės ar neatsargumo, aplaidumo padaroma 
asmenims, pastatui, Patalpoms, Turtui ir /ar kitam Nuomotojo ir/ar trečiosios šalies turtui. 

8. Šalių atsakomybė
8.1. Jeigu Nuomininkas nesumoka nuomos mokesčio ar jo dalies ir kitų mokėtinų sumų, ar 
neatlieka kitų Sutarties 4.1 ir 4.6 punktuose nurodytų mokėjimų nustatytais terminais, Nuomotojui 
pareikalavus, jis privalo sumokėti Nuomotojui 0,09% (devynių šimtųjų procento) neapmokėtos 
sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 
8.2. Jeigu Nuomininkas ne dėl Nuomotojo kaltės vėluoja perduoti patalpas, Sutarties 3.4 punkto 
nustatyta tvarka, jis įsipareigoja mokėti dvigubą dienos nuomos kainą už kiekvieną pradelstą 
perduoti dieną. 
8.3. Šalys susitaria, kad Nuomininkui nevykdant šioje Sutartyje nustatytų mokėjimų, Nuomotojas 
turi teisę kreiptis į teisininkus dėl skolos iš Nuomininko išieškojimo, pateikti šią Sutartį ir kitą 
informaciją, susijusią su Sutarties vykdymu, o Nuomininkas įsipareigoja padengti Nuomotojui visas 
su skolos ieškojimu susijusias išlaidas. 
8.4. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo arba pažeidimų 
pašalinimo bei nuostolių atlyginimo. 
8.5. Jeigu Nuomininkas nevykdo šios Sutarties 6.1, 6.2. ir 6.3. punktuose nustatytų 
įsipareigojimų, Nuomotojui pareikalavus, Nuomininkas įsipareigoja mokėti dvigubą dienos nuomos 
kainą už kiekvieną pradelstą dieną. 

9. Force majeure
9.1. Bet kuri šalis yra atleidžiama nuo atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų pagal šią Sutartį 
visišką ar dalinį nevykdymą, jei ji įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti 
ir negalėjo jų išvengti (užkirsti kelio šios aplinkybės ar jos pasekmių atsiradimui), nei kuriomis nors 
priemonėmis pašalinti (nenugalimos jėgos aplinkybės arba force majeure).  Nenugalima jėga (force 
majeure) nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba jos kontrahentai pažeidžia 
savo prievoles. 
9.2. Šalis prašanti atleisti nuo atsakomybės dėl force majeure ne vėliau kaip per 3 (tris) 
kalendorines dienas turi pranešti kitai Šaliai raštu apie force majeure, pateikdama įrodymus, kad ji 
ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių bei dėjo visas pastangas, siekdama sumažinti išlaidas ar 
neigiamas pasekmes, taipogi pranešti apie įsipareigojimų įvykdymo galimą terminą. Šalis, prašiusi 
atleisti nuo atsakomybės dėl force majeure ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas turi 
pranešti raštu kitai Šaliai, kada išnyko pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. 
9.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo force majeure atsiradimo momento 
arba, jei nebuvo laiku apie tai pranešta, nuo pranešimo momento. Jei Šalis laiku neišsiunčia 
informacijos ar nepraneša, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai patirtus nuostolius, kurie atsirado dėl 
ne laiku išsiųstos informacijos ar pranešimo. 
9.4. Jeigu aplinkybės, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalis atleidžiama nuo 
atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties 
įvykdymui. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius, ir Šalys 
nesutaria, kokiu pagrindu, pasibaigus force majeure, bus vykdomi įsipareigojimai, tada bet kuri iš 
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Šalių, jei force majeure vis dar egzistuoja, raštu pranešusi kitai Šaliai ne mažiau, kaip prieš 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti šią Sutartį. 
10. Sutarties galiojimas ir nutraukimas
10.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 3.1. punkte numatytą terminą. 
Šalių teisės ir pareigos baigiasi baigus galioti Sutarčiai ir pilnai atsiskaičius tarpusavyje. Šalys 
susitaria, kad Patalpų savininko pasikeitimas nėra pagrindas Nuomininkui nutraukti šią Sutartį, 
išskyrus atvejus, jeigu naujas Patalpų savininkas ir Nuomininkas susitaria kitaip. 
10.2. Nuomotojo iniciatyva Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai ne teismine tvarka ankščiau 
nustatyto termino laikant, kad yra Nuomininko kaltė, ir tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, 
jeigu: 
10.2.1. Nuomininkas naudojasi nuomojamomis Patalpomis ne pagal Sutarties p.1.5. numatytą 
paskirtį ir įsipareigojimus, ir, raštu įspėtas apie tai Nuomotojo, šio pažeidimo nepašalino per 15 
(penkiolika) kalendorinių dienų. 
10.2.2. Nuomininkas Sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo nuompinigių ar neatliko kitų šioje 
Sutartyje aptartų mokėjimų ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, buvo Nuomotojo raštu 
apie tai įspėtas ir šio pažeidimo nepašalino per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Nuomotojo rašytinio 
įspėjimo dienos. 
10.2.3. Nuomininkas blogina nuomojamų Patalpų būklę. 
10.2.4. Nuomininkas atlieka Patalpų pakeitimus ar remontą pažeisdamas šios Sutarties p. 5.1. ir 
5.2., ir 6.3. reikalavimus. 
10.2.5. Nuomininkas nedaro patalpų einamojo remonto, kurį jis privalo daryti ir jeigu apie tai 
raštu Nuomotojas įspėjo, o Nuomininkas per 10 (dešimt) dienų nuo įspėjimo gavimo nepradėjo 
vykdyti einamojo remonto darbų. 
10.2.6. Paaiškėjus aplinkybėms, kad Nuomininkas pateikė žinomai melagingus duomenis 
vykdant Patalpų ir Turto viešą nuomos konkursą. 
10.3. Nuomininko iniciatyva Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, ne teismine tvarka, anksčiau 
nustatyto termino, jeigu: 
10.3.1. patalpos dėl aplinkybių, už kurias Nuomininkas neatsako, pasidaro netinkamos naudotis, 
ir jeigu apie tai raštu Nuomininkas įspėjo, o Nuomotojas pažeidimo nepašalino per 60 (šešiasdešimt) 
kalendorinių dienų. 
10.3.2. Nuomotojas trukdo naudotis nuomojamomis patalpomis ir jeigu apie tai Nuomininkas 
raštu įspėjo, o Nuomotojas per protingą terminą pažeidimo nepašalino. 
10.3.3.  Raštiškai įspėjus Nuomotoją prieš 12 (dvylikos) mėnesių terminą. Tokiu atveju, 
remiantis šios Sutarties p. 4.8. nuostatomis, Nuomininkui nėra grąžinamas šios Sutarties p. 4.8 
numatytas depozitas. 
10.4. Sutartis gali būti nutraukiama abiejų Šalių iniciatyva šalių raštišku sutikimu. 
10.5. Apie Sutarties nutraukimą 10.2. ir 10.3. punktuose nustatytais pagrindais nutraukiančioji Šalis 
gali informuoti kitą šalį, jei prieš tai ji įspėjo apie pažeidimo pašalinimą, o pažeidimas nebuvo 
pašalintas per nustatytą protingą terminą. Apie Sutarties nutraukimą nutraukiančioji Šalis privalo 
pranešti kitai Šaliai raštu pagal aptartus terminus. Šis pranešimas ir šio termino pasibaigimas yra 
juridiniai faktai, nutraukiantys Sutartį. 
10.6. Sutarčiai pasibaigus, lieka galioti joje nustatyta atsiskaitymo, baudų ir delspinigių skaičiavimo 
ir mokėjimo tvarka, nuostolių atlyginimo, ginčų, kylančių dėl Sutarties sprendimo tvarka ir kitos 
nuostatos, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir sutarčiai pasibaigus. 
10.7. Tuo atveju, jei ši Sutartis nutraukiama vienos šalies iniciatyva dėl kitos šalies kaltų veiksmų, 
Nuomininko kaltės atveju bus panaudota šios Sutarties 4.8 punkte numatyta deponuojama suma 
(depozitas), ir kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai visas tiesiogines išlaidas bei nuostolius dėl 
šios Sutarties netinkamo vykdymo, kurie nepadengia aukščiau nurodytos sumos, ne vėliau kaip per 
10 (dešimt) kalendorinių dienų. 
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11. Nuomininko teisių ir pareigų perleidimo, ar suvaržymo tvarka ir subnuoma
11.1. Šalys susitaria, kad Nuomininkas, gavęs Nuomotojo raštišką sprendimą, turi teisę perleisti 
visas teises ir pareigas trečiajam asmeniui. Tokiu atveju Nuomininko deponuoti pinigai Nuomotojo 
sąskaitoje nėra grąžinami, o laikomi kaip depozitas pagal šią sutartį su naujuoju Nuomininku. Esant 
šiai aplinkybei šalys įsipareigoja pasirašyti priedą prie šios Sutarties, patikslinant šalį (Nuomininką). 
11.2 Nuomininkas be atskiro raštiško Nuomotojo sutikimo taip pat neturi teisės įkeisti nuomos teisės 
ar perduoti ją kaip turtinį įnašą, ar kitaip ją suvaržyti. 
11.3. Nuomininkas be atskiro raštiško Nuomotojo sutikimo taip pat neturi teisės subnuomoti 
patalpų, suteikti jas panaudos, jungtinės veiklos ar kitokių sutarčių ar aktų pagrindu tretiesiems 
asmenims. 
11.4. Nuomininkas be atskiro raštiško Nuomotojo sutikimo taip pat neturi teisės patalpų adresu 
steigti ar registruoti bet kokius juridinius asmenis ar kitos formos įmones ar organizacijas. 

12. Ginčų sprendimas
12.1. Nesutarimai, kylantys tarp Šalių iš Sutarties arba kitų, su ja susijusių teisinių santykių, arba 
ryšium su jais, sprendžiami derybomis. Sutarčiai galioja Lietuvos Respublikos teisė. 
12.2. Jeigu Šalims nepavyksta ginčo išspręsti derybų keliu, tai jis perduodamas spręsti Kauno 
apylinkės arba Kauno apygardos teismui. 

13. Pranešimai
13.1. Siunčiami pagal Sutartį arba susiję su ja pranešimai (informacija) privalo būti įforminami 
raštu ir laikomi įteiktais tinkamai, jeigu jie išsiųsti registruotu arba įvertintu laišku, telegrafu, 
faksimiliniu aparatu (patvirtinant gavimą), elektroniniu paštu (patvirtinus gavimą) arba pristatyti 
Šalių Sutarties 15 p. nurodytu adresu, įteikiant pasirašytinai, arba kitomis priemonėmis, 
leidžiančiomis fiksuoti pranešimo išsiuntimą. 
13.2. Kiekviena Šalis, pakeitusi adresą, nedelsdama apie tai privalo informuoti kitą Šalį. Laikoma, 
kad Šalies adresas yra nepakitęs, koks yra nurodytas Sutarties p. 15, išskyrus atvejus, kai yra 
tinkamai informuojama pagal Sutarties nuostatas, apie jo pakeitimą. 

14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Ši Sutartis gali būti keičiama tik rašytiniu abiejų Sutarties Šalių susitarimu. 
14.2. Sutarties Šalių nuomos santykiai grindžiami šia Sutartimi ir Lietuvos Respublikos įstatymais. 
14.3. Sutartis turi neatsiejamus priedus:  

Priedas Nr. 1 – Patalpų nuosavybės pažymėjimas (2 lapai); 
Priedas Nr. 2 – Patalpų planai (1 lapas); 
Priedas Nr. 3 – Turto aprašai (1 lapas); 
Priedas Nr. 4 – Patalpų ir Turto priėmimo – perdavimo aktas (2 lapai); 
Priedas Nr. 5 – Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registro Nr. 38400 išrašas, 2 lapai. 

14.4. Jei dėl kokios nors priežasties bet kuri Sutarties nuostata bus paskelbta ar laikoma 
negaliojančia, netinkama arba neturinčia teisinės galios, dėl to Sutartis netaps negaliojančia, 
netinkama arba neturinčia teisinės galios, jei, nepaisant to, kad negaliojanti nuostata yra pašalinama, 
Sutartis gali būti įgyvendinama ir patenkinami pagrindiniai Šalių tikslai. Negaliojanti, netinkama 
arba neturinti teisinės galios Sutarties nuostata Šalių turi būti pakeista artimiausia pagal prasmę 
nuostata. 
14.5. Jei kuri Šalis kokiu nors atveju griežtai nesilaikys kokios nors šios Sutarties nuostatos, tai 
nebus laikoma teisės pagal Sutartį atsisakymu ir dėl to tai Šaliai nebus atimta teisė po to griežtai 
laikytis tos nuostatos ir reikalauti delspinigių, baudų ar nuostolių, atsiradusių dėl įsipareigojimų 
nevykdymo ar netinkamo vykdymo, atlyginimo. 
14.6. Šalys įsipareigoja neatskleisti jokios informacijos, susijusios su šios Sutarties turiniu ar 
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Sutarties nuostatų vykdymu, tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus, kai 
informaciją pateikti yra privaloma. 
14.7. Sutartis sudaryta keturiais egzemplioriais, kurių du lieka Nuomotojui, trečias – Nuomininkui, 
ketvirtas – VĮ Registrų centras. 

15. Šalių adresai, rekvizitai ir parašai

NUOMOTOJAS::        NUOMININKAS: 

Laisvės al. 81, Kaunas, tel. 8 37 223101 ___________________________________) 

(adresas, telefono numeris) 

____________________________________ ___________________________________ 

____________________________________ ___________________________________ 
(banko pavadinimas, kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris)  (banko pavadinimas, kodas,  atsiskaitomosios sąskaitos numeris) 

____________________________________ ___________________________________ 
(kodas)  (kodas) 

____________________________________ ___________________________________ 
(PVM mokėtojo kodas) (PVM mokėtojo kodas) 

Direktorė ___________________________________  
A. V. (atstovo pareigos) A. V. 

____________________________________ ___________________________________ 
(parašas)        (parašas) 
Auksuolė Kudirkienė  ___________________________________ 

(vardas ir pavardė)     
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Negyvenamų patalpų nuomos sutarties priedas Nr. 1

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt  

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS 

2016-05-02 16:08:39 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 20/227882 

Registro tipas: Patalpos/butai 
Sudarymo data: 1996-02-02 

Adresas: Kaunas, Laisvės al. 81 
Pastaba. Patalpai nesuteiktas pilnas adresas  

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas 

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Negyvenamoji patalpa - Knygynas 

Adresas: Kaunas, Laisvės al. 81 
Pastaba. Patalpai nesuteiktas pilnas adresas  

Aprašymas / pastabos: patalpos pažymėtos:25-1(228,92kv.m), 25-2(4,78kv.m), 25-
3(4,78kv.m), 25-4(3,10kv.m), 25-5(15,01kv.m), 25-
6(13,06kv.m), 25-7(5,63kv.m), 25-8(4,46kv.m), 25-
9(2,39kv.m), 25-10(1,72kv.m), 25-11(1,08kv.m), 25-
12(19,47kv.m), 25-13(5,52kv.m), 25-14(2,47kv.m), 25-
15(25,84kv.m), 25-16(17,10kv.m), 25-17(21,87kv.m), 25-
18(12,06kv.m), 25-19(26,34kv.m) 

Unikalus daikto numeris: 1989-2000-3019:0027 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos 

Pastato, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. 
ir pažymėjimas plane: 1989-2000-3019, 1A5p 

Statybos pabaigos metai: 1954 
Baigtumo procentas: 100 % 

Aukštas: 1 
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų 

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis 
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas 

Dujos: Gamtinės 
Bendras plotas: 415.60 kv. m 

Pagrindinis plotas: 362.57 kv. m 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 160010 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 38 % 
Atkuriamoji vertė: 99206 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 148809 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2002-04-26 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1993-11-16 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1.  Nuosavybės teisė 

Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Centrinis knygynas", a.k. 
133607044 

Daiktas: patalpa Nr. 1989-2000-3019:0027, aprašyta p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 1994-04-05 Miesto (rajono) valdybos potvarkis Nr. 508-v 

2001-09-27 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 228 
2002-04-08 Rejestro tvarkytojo įsakymas Nr. 292 

Įrašas galioja: Nuo 2002-05-23 

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

mailto:info@registrucentras.lt
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8. Žymos: įrašų nėra 

 
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 

 
12. Kita informacija: 

Archyvinės bylos Nr.: 19/14998 

 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 

 
2016-05-02 16:08:39 

 

Dokumentą atspausdino  
 

AUKSUOLĖ KUDIRKIENĖ 

 

 



21

Negyvenamų patalpų nuomos sutarties priedas Nr. 2



22 
 

Negyvenamų patalpų nuomos sutarties priedas Nr. 3 
 
 

TURTO APRAŠAI 
 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Inventorinis 

numeris 

Nuotraukos Nr. 
pagal Kultūros 

vertybių registrą 
Nr. 38400 (FF) 

Kiekis, vnt. Balansinė 
vertė, Eur Būklė 

1. Patalpų architektūrinės detalės 
1.1. keturkampės kolonos 

knygyno patalpose 12303 FF Nr.14; 25 9 0,14 gera 

1.2. medinė knygyno 
interjero konstrukcija 12303 FF Nr.23; 24 3 0,15 gera 

1.3. 
vidaus dekoras – 
Liucijos Banaitienės 
sukurtas gobelenas 
knygyno patalpose 

12322 FF Nr.9 1 0,29 gera 

2. Įvairios paskirties baldai knygyno patalpose 

2.1. 
medinės sieninės 
lentynos ir spintos 
knygoms 

12306 FF Nr.10 - 16 40 0,29 gera 

2.2. mediniai stovai 
knygoms 12305 FF Nr.18 - 20 14 0,29 gera 

2.3. mediniai kasos baldai 12302; 
12304 FF Nr.17; 20 2 0,29 

0,29 gera 

3. Oda mušti baldai knygyno patalpose 

3.1. 
suoliukai ir atlošai 
apkalti oda (atlošai 
pritvirtinti prie 
palangių) 

12307 FF Nr.21  13 0,25 gera 

3.2. prekystaliai apkalti 
oda 12307 FF Nr.22 2 0,04 gera 

4. Apšvietimo įranga 
4.1. apvalūs, kabantys 

šviestuvai 12309 FF Nr.26-27 54 0,14 gera 
5. Lubų, sienų, kolonų apdaila 

5.1. medinės kesoninės 
lubos 12309 FF Nr.26-27 2 dalys 0,15 gera 

6. Grindų dangos medžiaga 

6.1. 
teraco grindų 
geometrinis piešinys 
knygyno patalpose 

 FF Nr.28   gera 
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Negyvenamų patalpų nuomos sutarties priedas Nr. 4 
 

 
NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO 

PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS 
 
 
 

2016 m. _____________ d.    Nr.___ 
Kaunas 

 
Nuomotojas – UAB „Centrinis knygynas, įmonės kodas 133607044, atstovaujama 

direktorės Auksuolės Kudirkienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, perdavė, o nuomininkas – 
________________________________________________________________________________
_,  

(juridinio asmens pavadinimas, kodas) 
atstovaujamas 
_____________________________________________________________________ 

(atstovo vardas, pavardė, pareigos) 
veikiančio pagal 
___________________________________________________________________, 

(juridinis pagrindas) 
remdamiesi 2016 m. ............................. d. sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi                   
Nr. ........,  
 
priėmė  
 

1. nekilnojamąjį turtą – 415,60 kv. metrų bendrojo ploto negyvenamosios patalpas – knygyną, 
unikalus numeris 1989-2000-3019:0027, pažymėjimas plane 25-1, 25-2, 25-3, 25-4,            25-
5, 25-6 6, 25-7, 25-8, 25-9, 25-10, 25-11, 25-12, 25-13, 25-14, 25-15, 25-16, 25-17, 25-18,                
25-19, esančias pastate Laisvės al. 81, Kaune, kurio vertingosios savybės yra įtrauktos į 
Kultūros vertybių registrą Nr. 38400 (nuomojamų patalpų duomenys nurodyti Sutarties 1 
priede), nekilnojamojo turto būklė gera, 

 
ir  
 

2. ilgalaikį materialųjį turtą, esantį aukščiau nurodytose nuomojamose negyvenamosiose 
patalpose:  

 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Inventorinis 

numeris 

Nuotraukos Nr. 
pagal Kultūros 

vertybių registrą 
Nr. 38400 (FF) 

Kiekis, vnt. Balansinė 
vertė, Eur Būklė 

1. Patalpų architektūrinės detalės 
1.1. keturkampės kolonos 

knygyno patalpose 12303 FF Nr.14; 25 9 0,14 gera 

1.2. medinė knygyno 
interjero konstrukcija 12303 FF Nr.23; 24 3 0,15 gera 

1.3. 
vidaus dekoras – 
Liucijos Banaitienės 
sukurtas gobelenas 
knygyno patalpose 

12322 FF Nr.9 1 0,29 gera 
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2. Įvairios paskirties baldai knygyno patalpose 

2.1. 
medinės sieninės 
lentynos ir spintos 
knygoms 

12306 FF Nr.10 - 16 40 0,29 gera 

2.2. mediniai stovai 
knygoms 12305 FF Nr.18 - 20 14 0,29 gera 

2.3. mediniai kasos baldai 12302; 
12304 FF Nr.17; 20 2 0,29 

0,29 gera 

3. Oda mušti baldai knygyno patalpose 

3.1. 
suoliukai ir atlošai 
apkalti oda (atlošai 
pritvirtinti prie 
palangių) 

12307 FF Nr.21  13 0,25 gera 

3.2. prekystaliai apkalti 
oda 12307 FF Nr.22 2 0,04 gera 

4. Apšvietimo įranga 
4.1. apvalūs, kabantys 

šviestuvai 12309 FF Nr.26-27 54 0,14 gera 
5. Lubų, sienų, kolonų apdaila 

5.1. medinės kesoninės 
lubos 12309 FF Nr.26-27 2 dalys 0,15 gera 

6. Grindų dangos medžiaga 

6.1. 
teraco grindų 
geometrinis piešinys 
knygyno patalpose 

 FF Nr.28   gera 

 
 

3. Patalpų raktai: _____________________________________________________ vnt. ir 
signalizacijos kodas. 

 
Apskaitos prietaisų duomenys: 
 
Elektros skaitiklio Nr. _____________________, rodmenys: __________________________ 
 
 
Vandens skaitiklio Nr. _____________________, rodmenys: __________________________ 
 
 
Šilumos skaitiklio Nr. _____________________, rodmenys: __________________________ 
 

Šis aktas surašomas 2 egzemplioriais – po vieną nuomotojui ir nuomininkui. 
 

Perdavė 
__________________________________                                                   
__________________________ 
(nuomotojo atstovo pareigų pavadinimas)                                   (Parašas)                                              (Vardas ir pavardė)                          
                                               A. V. 
Priėmė 
__________________________________                                                   
__________________________ 
 (nuomininkas ar jo atstovas)                                                     (Parašas)                                              (Vardas ir pavardė)                          

A. V.  
                 _____________________________________ 
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Negyvenamų patalpų nuomos sutarties priedas Nr. 5
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