
VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLOS 

 BUKIŠKIŲ SKYRIAUS PATALPŲ VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS 

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, Geležinio Vilko g. 16, Vilnius, įstaigos kodas 190971271, 

el. paštas vavm@vavm.lt skelbia turto viešąjį nuomos konkursą. Išnuomojamas Vilniaus 

automechanikos ir verslo mokyklos patikėjimo teise perduotas valdyti valstybės ilgalaikis materialusis 

nekilnojamasis turtas, esantis adresu Mokyklos g. 1, Bukiškio k., Vilniaus r. sav. (pastato unikalus Nr. 

4100-2005-6046) vienerių metų laikotarpiui.  Bendras nuomojamas plotas 994,52 m2
: 

 

 

1. didžioji sporto salė su pagalbinėmis patalpomis (indeksai 1-12, 1-13, 1-14, 1-16, 1-23, 1-24,            
1-27,  nuomojamas plotas 573,29 m

2
) laikotarpiui nuo 2021-11-03 iki 2022-06-30: 

1.1. suaugusiųjų sportinės veiklos organizavimui laisvu nuo ugdymo proceso metu (pirmadieniais 

– nuo 19.00 val. iki 20.30 val., nuo 20.30 val. iki 22.00 val., antradieniais – nuo 19.45 val. iki 21.15 

val., trečiadieniais – nuo 20.15 val. iki 21.45 val., ketvirtadieniais – nuo 18.30 val. iki 20.00 val., nuo 

20.15 val. iki 21.45 val., penktadieniais – nuo 19.45 val. iki 21.15 val., šeštadieniais – sekmadieniais 

nuo 10.00 iki 11.30 val., nuo 12.00 iki 13.30 val., nuo 14.00 val. iki 15.30 val., nuo 16.00 val. iki 17.30 

val., nuo 18.00 val. iki 19.30 val., nuo 20.00 val. iki 21.30 val.). Pradinis nuompinigių dydis 20,00 Eur 

už 1 valandą (16,52 Eur + PVM (3.48 Eur);  

1.2. neformaliojo vaikų ir mokinių švietimo (sportinės veiklos) organizavimui laisvu nuo ugdymo 

proceso metu (be dušų; pirmadieniais –nuo 17.00 val. iki 19.00 val., antradieniais – nuo 17.30 val. iki 

19.30 val., trečiadieniais – nuo 17.00 val. iki 20.00 val., ketvirtadieniais – nuo 16.30 val. iki 18.30 val., 

penktadieniais – nuo 17.30 val. iki 19.30 val.). Pradinis nuompinigių dydis 15,00 Eur už 1 valandą 

(12,40 Eur + PVM (2,60 Eur); 
 

2. mažoji sporto salė su pagalbinėmis patalpomis (indeksai 1-55, 1-56, 1-57, nuomojamas plotas 

180,19 m
2
) laikotarpiui nuo 2021-11-03 iki 2022-06-30:  

2.1. suaugusiųjų sportinės veiklos ir neformaliojo vaikų ir mokinių švietimo (sportinė veikla) 

organizavimui laisvu nuo ugdymo  proceso metu (pirmadieniais ir ketvirtadieniais –nuo 10.00 val. iki 

11.30 val., pirmadieniais-penktadieniais – nuo 14.00 val. iki 20.00 val.) . Pradinis salės su pagalbinėmis 

patalpomis nuompinigių dydis 10 Eur už valandą (8,26 Eur + PVM (1,74 Eur); 

3. kabinetai nuomojami laikotarpiui nuo 2021-11-03 iki 2022-06-30:  

   201 kab., indeksas Nr. 2-12, plotas 53,95 m
2
; 208 kab., indeksas Nr. 2-19, plotas 69,03 m

2
;                  

211 kab., indeksas Nr. 2-11, plotas 66,81 m
2
, 110 kab., indeksas Nr. 1-39, plotas 51,25 m2

, mokinių 

neformaliojo ugdymo bei pailgintos dienos grupės organizavimui laisvu nuo ugdymo proceso metu 

(pirmadieniais – penktadieniais nuo 13.00 val. iki 19.00 val.). Pradinis nuompinigių dydis 1,00 Eur už 

1 val. (0,83 Eur + PVM (0,17 Eur). 
 

Konkurso dalyvis, prieš atvykstant registruotis (iki 2021-10-25.), į AB SEB banko sąskaitą Nr. 

LT357044060001698229, banko kodas 70440 sumoka: 

1. konkurso dalyvio pradinį įnašą - 1 mėnesio pradinio turto nuompinigių dydžio sumą  

2.  konkurso dalyvio registracijos mokestį – 20 proc. konkurso dalyvio pradinio įnašo. 
 

Nuompinigių mokėjimo tvarka: 

Sudarius sutartį, nuompinigiai mokami kas mėnesį pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą iki einamojo 

mėnesio 15 d. Už kiekvieną pavėluotą dieną skaičiuojami delspinigiai (0,05 %) nuo nesumokėtos 

sumos. 

Patalpas apžiūrėti galima 2021-10-20, 9.00-14.00 val. (atsakingas asmuo – Romualdas Ščiuplys mob. 8 

683 13 921, e. p. bukiskiuskyrius@vavm.lt).  

Paraiškos teikiamos ir dalyviai registruojami  2021-10-25, 8.00 - 15.00 val., Vilniaus r., Bukiškio k., 

Mokyklos g. 1, 205 kab.  

Paraiškos teikiamos užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir 

adresas, turto, kuriam skelbtas nuomos konkursas, pavadinimas, adresas (Vilniaus r., Bukiškio k., 

Mokyklos g. 1) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami dokumentai, 

patvirtinantys, kad sumokėtas pradinis įnašas ir dalyvio registracijos mokestis. Voke turi būti pateikti 

mailto:bukiskiuskyrius@vavm.lt


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1229 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės materialiojo turto 

nuomos“ pakeitimo patvirtinto aprašo 16 punkte išvardyti dokumentai: paraiška, dokumentai, kuriais 

patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto 

pobūdžio veiklą. 

Nuomos konkurso komisijos posėdis vyks ir vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2021-10-27,                

12.00 val. Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos Bukiškių skyriuje (Vilniaus r., Bukiškio k., 

Mokyklos g. 1, 205 kab.). 

 


