
Negyvenamųjų patalpų viešo nuomos konkurso sąlygos: 

1. Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Vytauto Didžiojo a. 1, juridinio asmens kodas 

188753657, priėmė sprendimą Nr. T1-109 leisti Pasvalio sporto mokyklai skelbti viešąjį 

negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą; 

2. Pasvalio sporto mokykla viešo konkurso būdu išnuomoja ne ilgiau kaip 10 metų jos 

patikėjimo teise valdomas Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 

negyvenamąsias patalpas, esančias adresu Taikos g. 22, Pasvalys (registro Nr. 35/81468, unikalus Nr. 

6799-2000-1017, bendras plotas 70,42 kv. m); 

3. Negyvenamosios patalpos skirtos maitinimo paslaugų teikimo veiklai; 

4. Pradinė 1 kv. m  turto nuomos kaina – 2,00 Eur per mėnesį; 

5. Nuompinigiai mokami kas mėnesį / kas ketvirtį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 

(dešimtos) dienos / einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo 

diena, - iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal Pasvalio sporto mokyklos pateiktą sąskaitą; 

6. Laiku nesumokėjus nuompinigių, skaičiuojami 0,05 proc. dydžio delspinigiai nuo 

nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną uždelstą dieną; 

7. Negyvenamosios patalpos nuomojamos ne trumpiau nei vieneriems ir ne ilgiau nei 

dešimčiai metų; 

8. Konkurso dalyviai registruojami adresu Taikos g. 22 Pasvalys, Sporto mokyklos II aukšte. 

direktorės kabinete. Registravimo pradžia nuo 2022 m. liepos 11 d. 10 val. iki 2022 m. liepos 22 d. 

10 val. 

9. Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis – 3 mėnesių pradinio savivaldybės turto 

nuompinigių dydžio suma – 422,52 Eur plius PVM (jei konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas). 

Pradinis įnašas turi būti sumokėtas iki registruojantis konkurso dalyviu. Įmoka pervedama į Pasvalio 

sporto mokyklos banko sąskaitą Nr. LT LT547300010142601597, AB Swedbank; 

10. Išnuomojamų patalpų apžiūra galima ne vėliau, kaip iki 2022 m. liepos 5 d. Už patalpų 

apžiūrą atsakingas Pasvalio sporto mokyklos pavaduotojas ūkio reikalams Gytis Vaičeliūnas (tel. 

861551020, el. paštas gytis@pasvaliosm.lt);  

11. Komisijos posėdis dėl nuomos konkurso laimėtojo paskelbimo vyks 2022 m. liepos 25 d. 

10 val., adresu Taikos g. 22, Pasvalyje, Pasvalio sporto mokykloje, II aukšte; 

12. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis pasirašoma nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Konkurse 

dalyvauti gali ir fiziniai asmenys. Laimėjimo atveju jie turi turėti visus reikiamus dokumentus, 

maitinimo teikimo veiklai vykdyti. 

 


