
Konkurso dėl 20 aukšto nuomos klausimai/atsakymai 

Eil. 
Nr. 

KLAUSIMAS ATSAKYMAS 

1. 13.10. Nuomotojas, raštu įspėjęs 
Nuomininką ne vėliau kaip prieš 12 
(dvylika) mėnesių, gali vienašališkai, 
nenurodant priežasties, nutraukti sutartį 
anksčiau Sutartyje numatyto termino.”  

Pagal šį punktą, realus sutarties terminas 
yra ne 5 metai, o 1 metai. Ar tai yra esminis 
sutarties punktas ar ne esminis? Ar jis gali 
buti derinamas ir koreguojamas po 
konkurso laimėjimo?  
Ar būtų kompensuojami įsirengimo 
nuostoliai po sutarties nustraukimo, jeigu 
sutartis būtų nutraukta anksčiau nei po 5 
metų? Nėra nei menkiausios tikimybės, kad 
kurio nors koncepto investicijos atsipirks po 
1 metų termino.  
Islieka didžiulė rizika, kad pasikeitus 
savivaldybės planams ir požiuriui sutartis 
gali būti nutraukta anksčiau nei po 5 metų, 
dėl šito būtų patirti dideli nuostoliai. Sunku 
įsivaizduoti, kad šiai dienai koks nors 
verslas galėtų prisiimti tokią riziką.  
 

Informuojame, kad šiuo metu konkurso 
sąlygos nebus keičiamos. 
Konkurso dalyviai turėtų teikti pasiūlymus 
sąlygose nustatyta tvarka.  
 
Šio konkurso apimtyje, tai yra esminis 
sutarties punktas, kuris nebus derinamas ir 
koreguojamas po įvykusio konkurso. 
  
 
 

2. Sveiki, 
ar patalpos yra iš esmės tinkamos 
maitinimo verslui (atskiri ventiliacijos įvadai, 
elektros pajėgumai ir pan.)? Ar yra numatyti 
kažkokie ribojimai alkoholio prekybai? Ar 
100% patalpų turi veikti 7-19 val? Dirbant 
ne Savivaldybės darbo laiku kaip yra 
patenkama į patalpas? Ar yra numatyta 
galimybė verslui nadotis ir terasa? 
 
Ačiū už atsakymus 
 
 

Patalpose galėtų būti vykdoma maitinimo 
veikla, tačiau kandidatas turėtų savarankiškai 
įsivertinti, ar vėdinimo įranga galės būti 
montuojama ir kokia, kad atitiktų kandidato 
poreikius. Primename, kad kandidatas gali 
kreiptis el. paštu 
nuoma20@vilniausvystymas.lt su prašymu 
apžiūrėti patalpas. 
Alkoholio prekybai apribojimai nėra numatyti.  
Viena iš esminių konkurso sąlygų – užtikrinti, 
kad patalpos privalomai būtų įveiklintos darbo 
dienomis nuo 7 val. iki 19 val., švenčių 
dienomis ir savaitgaliais patalpos gali būti 
įveiklintos ir kitomis valandomis (gali dirbti ir 
visą parą visomis savaitės dienomis), kad kiti 
pastato, kuriame yra nuomojamos patalpos 
nuomininkai, subnuomininkai bei kiti tretieji 
asmenys laisvai galėtų į jas patekti.  
Šiuo konkursu terasa nėra išnuomojama ir 
nuomos teisė yra perduota kitam nuomininkui, 
tačiau prieš pradedant vykdyti Sutartį, 
vadovaujantis sutarties 6.13 p, turės būti 
suderinama tvarka dėl naudojimosi 
patalpomis tarp nuomininko, nuomotojo ir 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, 



kurioje galės būti aptartas ir naudojimosi 
terasa klausimas. 
 

3. Ar bus sutartyje numatoma  — pirmus 3 
metus domina nemokama nuoma. 

 
Todėl  — Domina ne mažiau kaip 10 metų 
arba net gali būti 50 metų bendras 
susitarimas gali buti fiksuota kaina. 

 

Informuojame, kad šiuo metu konkurso 
sąlygos nebus keičiamos. 
Konkurso dalyviai turėtų teikti pasiūlymus 
sąlygose nustatyta tvarka. 
 

 

 


