
Lietuvos jūrų muziejus, Smiltynės g. 3, LT-93100 Klaipėda, įmo-
nės kodas 190464695, konkurso būdu išnuomoja negyvenamas 
patalpas, esančias delfinariumo pastate, adresu: Smiltynės g. 4, 
Klaipėdoje, unikalus Nr. 2199-3013-4027. Išnuomojamos patalpos 
pastato vidaus plotų eksplikacijoje pažymėtos numeriais 1-59 (pa-
talpos dalis 14 kv. m) ir 3-27 (43,75 kv. m), bendras išnuomojamų 
patalpų plotas – 57,75 kv. m (toliau – Turtas). Turtas išnuomojamas 
maitinimo paslaugoms teikti. Pradinis nuomojamo Turto nuompini-
gių dydis per mėnesį – 200 Eur. Turto nuoma PVM neapmokestina-
ma. Nuomos mokestis kasmet persvarstomas. Nuomos terminas – 
iki 2019-06-15. Pasibaigus šiam terminui, Sutartis galės būti atnau-
jinta Sutartyje nustatyta tvarka, tačiau ne ilgesniam nei 3 metų ter-
minui. Konkurso dalyviai iki 2016 m. gruodžio 6 d. 14 val. adresu: Lie-
tuvos jūrų muziejus, Smiltynės g. 3, Klaipėda, 3 kab., pateikia turto 
valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti už-
rašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, Turto pavadinimas, 
adresas:  „Negyvenamos patalpos, esančios adresu Smiltynės g. 4, 
Klaipėda, bendras plotas – 57,75 kv. m“  ir nuoroda „Turto nuomos 
konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti doku-
mentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Konkurso 
dalyvio pradinio įnašo dydis – 3 mėnesių pradinio valstybės turto 
nuompinigių dydžio suma, t. y. 600 Eur.  Kredito įstaigos ir sąskai-
tos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, duomenys: biudžeti-
nė įstaiga Lietuvos jūrų muziejus, įstaigos kodas 190464695, a. s. Nr. 
697300010002330597, AB „Swedbank“ bankas, kodas 73000. Turtą 
galima apžiūrėti iki 2016 m. lapkričio 30 d. 15 val., laiką suderinus tel. 
(8 46) 49 07 44, mob. tel.  8 671 55 564 su vyr. vadybininku-direkto-
riaus pavaduotoju Eduardu Plokščiu. Komisijos posėdis vyks 2016 m. 
gruodžio 7 d. 10 val. Lietuvos jūrų muziejuje, Smiltynės g. 3, Klaipė-
doje, 13 kab. Daugiau informacijos apie nuomojamą turtą, nuomos 
konkurso sąlygas ir sutarties projektą skelbiama interneto svetainėje 
http://www.muziejus.lt/inside.php?id=info. (Užs. 16AVI4-1025)


