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836,44  KV. M PLOTO AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS , ESANČIOS 

PRAMONĖS G., ŠILUTĖJE, VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS 

 

 

            1. Nuomotoja Šilutės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188723322, adresas 

Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė; 

 2. Viešojo nuomos konkurso būdu išnuomojama 836,44 kv. m ploto automobilių stovėjimo 

aikštelė, esanti Pramonės g, Šilutėje, registro Nr. 44/2151770, unikalus Nr. 4400-4684-5109, 

pažymėjimas plane 1k; 

 3. Turtas išnuomojamas dešimčiai metų; 

 4. Veiklos paskirtis – komercinė; 

 5. Nuomininkas negali aikštelėje vykdyti prekybos automobiliais; 

 6. Nuomininkas negali aptverti  aikštelės tvora ar kitaip suvaržyti patekimą į ją. 

 7. Nuomininkas privalo nuo sutarties pasirašymo dienos per 8 mėnesius pakeisti aikštelės 

dangą nauja (betono trinkelių danga). 

 8. Nuomininkas privalo vykdyti aikštelės priežiūrą.            

 9. Nuomininkas negali rinkti mokesčių už automobilių stovėjimą aikštelėje tris metus  nuo 

sutarties pasirašymo dienos.   

 10. Pradinis turto nuompinigių dydis 100,00 Eur per mėnesį (nuomotojas nuompinigių dydį 

perskaičiuoja kasmet šalių susitarimu atsižvelgdamas į vidutinę metinę infliaciją);  

 11. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau 

kaip iki einamo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, - iki kitos po jos einančios 

darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą;  

 12. Nuomininkas be nuompinigių, kas mėnesį moka vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų 

surinkimą ir tvarkymą pagal Šilutės rajono savivaldybės administracijos išrašytas sąskaitas;   

 13. Nuomininkas, per sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs ir (ar) kitų mokesčių ir 

įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos 

už kiekvieną pavėluotą dieną; 

 14. Konkurso komisijos posėdis vyks 2017 m. lapkričio 22 d. 11 val. 10 min., Šilutės rajono 

savivaldybės administracijos 202 kab., Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje; 

 15. Paraiškos priimamos iki 2017 m. lapkričio 22 d. 11 val. Šilutės rajono savivaldybės 

administracijoje, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje, 202 kabinete; 

16. Papildomą informaciją suteiks Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė 

Auksė Rupainienė minėtu adresu arba telefonu 8 441 79 258, el. p. aukse.rupainiene@silute.lt; 

17. Aikštelę galima apžiūrėti 2017 m. lapkričio 13-17 dienomis arba kitu sutartu laiku;  

18. Pradinį įnašo dydį, lygų 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, konkurso dalyvis 

turi būti sumokėjęs į Luminor Bank AB sąskaitą LT414010043500090123, Savivaldybės 

administracijos kodas 188723322, prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu. 
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