PATALPŲ NUOMA
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
profesinio mokymo įstatymo 40 straipsniu ir įgyvendinant Valstybinėms ir savivaldybių profesinio
mokymo įstaigoms, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga, perduoto panaudos pagrindais valstybės ar
savivaldybių turto nuomos arba perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais tretiesiems
asmenims tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-270/1K-101 „Dėl valstybėms ir
savivaldybių profesinio mokymo įstaigoms, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga, perduoto panaudos
pagrindais valstybės ar savivaldybių turto nuomos arba perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos
pagrindais tretiesiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“,
1 . I š n u o m o j a šį valstybei nuosavybės teise priklausantį, Viešosios įstaigos Vilniaus
statybininkų rengimo centro pagal panaudos sutartį iki 2020 m. sausio 12 d., naudojamą nekilnojamąjį
turtą:
1.1. Sporto salė su persirengimo kambariais, dušais, WC, adresu Laisvės pr.53, Vilniuje
(unikalus pastato numeris – 1098-0018-6016, bendras pastato plotas – 7231,86 kv. metro).
Nuomojamų patalpų (sporto salė, persirengimo kambariai, dušai, WC) indeksai – nuo 1-4, 1-7 iki 1-15,
plotas 471,87 kv. metro. Turtas išnuomojamas iki 2018 m. gruodžio 31 d. laisvu nuo užsiėmimų metu
(darbo dienomis po 16 val. ir šeštadieniais bei sekmadieniais) sportinei veiklai vykdyti.
Nustatytas pradinis turto nuompinigių dydis už 1 valandą – 10,00 (dešimt) Eur su PVM.
Šios nuomos sąlygos galioja iki 2018 m gruodžio 31 d.
Kontaktinis asmuo: Vladas Būtėnas, kūno kultūros mokytojas, tel. 8-672-28317
1.2. Sporto salė su persirengimo kambariais, dušais, WC, adresu Ateities g.28, Vilniuje
(unikalus pastato numeris – 1097-9000-6021, bendras pastato plotas – 2492,25 kv. metro).
Nuomojamų patalpų (sporto salė, persirengimo kambariai, dušai, WC) indeksai – nuo 2-2 iki 2-10 ir 217, plotas 335,28 kv. metro. Turtas išnuomojamas iki 2018 m. gruodžio 31 d. laisvu nuo užsiėmimų
metu (darbo dienomis po 16 val. ir šeštadieniais bei sekmadieniais) sportinei veiklai vykdyti.
Nustatytas pradinis turto nuompinigių dydis už 1 valandą – 10,00 (dešimt) Eur su PVM.
Šios nuomos sąlygos galioja iki 2018 m gruodžio 31 d.
Kontaktinis asmuo: Romas Miškinis, kūno kultūros mokytojas, tel. 8-684-37379
1.3. Auditorija, adresu Laisvės pr.53, Vilniuje (unikalus pastato numeris – 1098-0018-6016,
bendras pastato plotas – 7231,86 kv. metro). Nuomojamos auditorijos indeksas – 1-51, plotas 72,0 kv.
metrai. Turtas išnuomojamas iki 2018 m. gruodžio 31 d. laisvu nuo užsiėmimų metu konferencijoms,
seminarams, mokymams ir pan. rengti.
Nustatytas pradinis turto nuompinigių dydis už 1 valandą – 8,00 (aštuoni) Eur su PVM.
Šios nuomos sąlygos galioja iki 2018 m gruodžio 31 d.
Kontaktinis asmuo: Vaclas Arbačiauskas, padėjėjas ūkio reikalams, tel. 8-614-39347.
1.4. Auditorija su rūbine ir buitine patalpa, adresu Ateities g. 28, Vilniuje (unikalus pastato
numeris – 1097-9000-6021, bendras pastato plotas – 2492,25 kv. metro). Nuomojamų patalpų
(auditorija, rūbinė, buitinė patalpa) indeksai – nuo 2-19 iki 2-23, plotas 69,27 kv. metro. Turtas
išnuomojamas iki 2018 m. gruodžio 31 d. laisvu nuo užsiėmimų metu konferencijoms, seminarams,
mokymams ir pan. rengti.
Nustatytas pradinis turto nuompinigių dydis už 1 valandą – 8,00 (aštuoni) Eur su PVM.
Šios nuomos sąlygos galioja iki 2018 m gruodžio 31 d.
Kontaktinis asmuo:
Edvard Žibort, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, tel. 8-683-02538.
1.5. Aktų salė su persirengimo kambariu, adresu Ateities g. 28, Vilniuje (unikalus pastato
numeris – 1097-9000-6021, bendras pastato plotas – 2492,25 kv. metro). Nuomojamų patalpų (aktų
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salė, persirengimo kambarys) indeksai – nuo 1-11 iki 1-13, plotas 231,24 kv. metro. Turtas
išnuomojamas iki 2018 m. gruodžio 31 d. laisvu nuo užsiėmimų metu kultūros renginiams organizuoti.
Nustatytas pradinis turto nuompinigių dydis už 1 valandą – 12,00 (dvylika) Eur su PVM.
Šios nuomos sąlygos galioja iki 2018 m gruodžio 31 d.
Kontaktinis asmuo:
Edvard Žibort, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, tel. 8-683-02538.
1.6. Bendrabučio patalpos, adresu Ateities g. 28, Vilniuje (unikalus bendrabučio patalpos
numeris – 4400-0692-7253, bendras patalpos plotas – 2380,07 kv. metro). Nuomojamų patalpų
(kambariai) indeksai – 101-107, 201-204, 210, 211, bendras nuomojamų patalpų plotas – 446,05 kv.
metro. Turtas išnuomojamas iki 2018 m. gruodžio 31 d., esant laisvoms vietoms bendrabutyje
apgyvendinti klientus.
Nustatytas pradinis turto nuompinigių dydis:
Pavadinimas
Kaina, EUR
Bendrabučio kambario paros nuomos kaina klientui
1 asmeniui
7,00
(gyvenant iki 1 mėn.)
2 asmenims
14,00
3 asmenims
21,00
Bendrabučio kambario mėnesio nuomos kaina klientui
1 asmeniui
45,00
(gyvenant 1 mėn. ir ilgiau)
2 asmenims
90,00
3 asmenims

135,00

Šios nuomos sąlygos galioja iki 2018 gruodžio mėn. 31 d.
Kontaktinis asmuo: Alvydas Kazlauskas, bendrabučio valdytojas, tel. 8-676-53675.
1.7. Bendrabučio patalpos, adresu S. Stanevičiaus g. 108, Vilniuje (unikalus bendrabučio
patalpos numeris – 1098-1000-5013, bendras patalpos plotas – 2197,95 kv. metro). Nuomojamų
patalpų (kambariai) indeksai – 100-102, 202-210, 302-306, 310, 402-405, 409, 507, 510, bendras
nuomojamų patalpų plotas – 791,09 kv. metro. Turtas išnuomojamas iki 2018 m. gruodžio 31 d., esant
laisvoms vietoms bendrabutyje apgyvendinti klientus.
Nustatytas pradinis turto nuompinigių dydis:
Pavadinimas
Kaina, EUR
Bendrabučio kambario paros nuomos kaina klientui
1 asmeniui
6,00
(gyvenant iki 1 mėn.)
2 asmenims
10,00
3 asmenims
14,00
Bendrabučio kambario mėnesio nuomos kaina klientui
1 asmeniui
40,00
(gyvenant 1 mėn. ir ilgiau)
2 asmenims
80,00
3 asmenims

120,00

Šios nuomos sąlygos galioja iki 2018 gruodžio mėn. 31 d.
Kontaktinis asmuo: Alvydas Kazlauskas, bendrabučio valdytojas, tel. 8-676-53675.
Jei dėl patalpų nuomos vienu metu kreipiasi keli asmenys (fiziniai ar juridiniai), pirmumo
teisę į nuomojamas patalpas turi asmuo (fizinis ar juridinis) pasiūlęs didesnę kainą už nustatytą
pradinį turto nuompinigių dydį.
Jei 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ir 1.5 punktuose išvardintos patalpos tam tikromis valandomis jau bus
išnuomotos iki asmens (fizinio ar juridinio) kreipimosi, tai šias patalpas asmuo (fizinis ar
juridinis) gali išsinuomoti likusiomis laisvomis valandomis.
Jei dalis patalpų, išvardintų 1.6 ir 1.7 punktuose, iki asmens (fizinio ar juridinio)
kreipimosi bus išnuomotos, asmuo (fizinis ar juridinis) renkasi iš likusių laisvų neišnuomotų
patalpų.
Dėl patalpų nuomos galima kreiptis į aukščiau nurodytus kontaktinius asmenis kiekvieną
darbo dieną nuo 8:00 val. iki 16.45 val.

