
Vilkaviškio rajono savivaldybės materialiojo turto  

viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso  

būdu organizavimo tvarkos aprašo  

3 priedas 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
(savivaldybė) 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS KONKURSO 

KOMISIJA 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS KONKURSO  

PROTOKOLAS 

 

____________Nr. _____ 
(data)   

_________________________ 
(sudarymo vieta) 

 
Konkurso vieta, data ir tikslus laikas: ________________________________________. 

SVARSTYTA: 

1. Nuomojamas Savivaldybės turtas: _____________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(adresas, kadastrinis numeris ir plotas ir kt. ) 

2. Nuomojamo Savivaldybės turto vieno kv. m pradinis nuompinigių dydis:_______Lt/Eur, 

pradinis mėnesinis nuompinigių dydis_____________________________________ Lt/Eur. 
   (suma skaičiais ir žodžiais) 

3. Nuomojamo Savivaldybės turto pradinis metinis nuomos mokesčio dydis:  

_____________________________________________________________ Lt/Eur. 
(suma skaičiais ir žodžiais) 

4. Asmens, pateikusio konkurso dalyvio registracijos dokumentus užklijuotame voke: 

4.1. registracijos Nr. ________ voke pasiūlyta Savivaldybės turto: 

4.1.2. vieno kvadratinio metro nuomojamo turto nuompinigių dydis ________________Lt/Eur; 

4.1.3. mėnesinis nuompinigių dydis _____________________________________Lt/Eur; 
(suma skaičiais ir žodžiais) 

4.1.4. metinis turto nuomos mokesčio dydis ________________________________Lt/Eur; 

___________________________________________________________________ 
(suma skaičiais ir žodžiais) 

 

4.2. registracijos Nr. ________ voke pasiūlyta Savivaldybės turto:  
4.2.1. vieno kvadratinio metro nuomojamo turto nuompinigių dydis________________Lt/Eur; 

4.2.2. mėnesinis nuompinigių dydis _____________________________________Lt/Eur; 
(suma skaičiais ir žodžiais) 

4.2.3. metinis turto nuomos mokesčio dydis ________________________________Lt/Eur; 

_______________________________________________________________________; 
(suma skaičiais ir žodžiais) 

 

 



4.3. registracijos Nr. ________voke pasiūlyta savivaldybės turto:  
4.3.1.vieno kvadratinio metro nuomojamo turto nuompinigių dydis ________________Lt/Eur; 

4.3.2. mėnesinis nuompinigių dydis _____________________________________Lt/Eur; 
(suma skaičiais ir žodžiais) 

4.3.3. metinis turto nuomos mokesčio dydis ________________________________Lt/Eur; 

_________________________________________________________________________. 
(suma skaičiais ir žodžiais) 

5. Didžiausias konkurse pasiūlytas nuomojamo Savivaldybės turto nuompinigių dydis:  
vieno kvadratinio metro nuomojamo turto nuompinigių dydis ________________Lt/Eur; 

mėnesinis nuompinigių dydis ___________________________________________Lt/Eur; 
(suma skaičiais ir žodžiais) 

metinis Savivaldybės turto nuomos mokesčio dydis _______________________ Lt/Eur. 
(suma skaičiais ir žodžiais) 

6. Didžiausią nuomojamo turto nuompinigių dydį pasiūliusio asmens ar jo įgalioto atstovo 

registracijos Nr. _____ . 

7. Didžiausią nuomojamo turto nuompinigių dydį pasiūliusio asmens ar jo įgalioto atstovo 

vardas, pavardė, asmens kodas, adresas:________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8. Informacija apie konkurso dalyvius, kurie komisijos sprendimu nepripažinti konkurso 

dalyviais: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
NUTARTA: 

 

Konkurso laimėtoju pripažinti ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(fizinio ar juridinio asmens pavadinimas, nuompinigių dydis, nuomos mokesčio suma ) 

 
Turto nuomininkas (parašas) (vardas, pavardė) 

arba jo įgaliotas asmuo  

 

Komisijos pirmininkas  (parašas) (vardas, pavardė) 

 

Nariai: 

 

 

Konkurso rezultatus tvirtinu: 

 

Savivaldybės turto valdytojas (parašas) (vardas, pavardė) 

 

(Data) 

A. V. 

 

 


