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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Klaipėdos  miesto  savivaldybės  materialiojo  turto  nuomos  tvarkos  aprašu,  patvirtintu  Klaipėdos
miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-401 „Dėl Klaipėdos miesto
savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

p a k e i č i u  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  materialiojo  turto  nuomos  konkurso
organizavimo  taisykles,  patvirtintas  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  direktoriaus
2012 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. AD1-172 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto
nuomos konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. pakeičiu 12.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„12.3. kredito įstaigos išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo

skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, kuris turi būti lygus konkurso
dalyvio paraiškoje siūlomo nuompinigių dydžio 3 mėnesių sumai, bet ne mažesnis nei 200 Eur (be
PVM);“;

2. pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:
„25.  Pradinis  turto  nuomos  konkurso  laimėtojo  įnašas  laikomas  užstatu.  Užstatas  nėra

įskaitomas į nuomojamo turto nuompinigius ir laikomas kaip savivaldybės turto nuomos sutarties
vykdymo garantas  nuomos  sutarties  galiojimo  laikotarpiu.  Užstatas  yra  naudojamas  nuomotojo
patirtoms tiesioginėms išlaidoms ir nuostoliams dėl sutarties netinkamo vykdymo atlyginti. Jis lieka
nuomotojui,  nuomininkui  vienašališkai  nutraukus  sutartį  prieš  terminą,  kaip  žalos  už  nutrauktą
sutartį  atlyginimas.  Ši  suma,  pasibaigus  nuomos  sutarčiai,  grąžinama  nuomininkui,  jeigu
nuomininkas tinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus pagal šią sutartį,  nepadarė žalos turtui ir
grąžino jį tvarkingą ir laiku.“;

3. papildyti 261 punktu:
„261. Tuo atveju, kai nuomos sutartis atnaujinama, atnaujintoje nuomos sutartyje nustatomas

3 mėnesių nuompinigių dydžio, bet ne mažesnis nei 200 Eur (be PVM), užstatas. Nuomos sutarties
atnaujinimo atveju, atsižvelgus į užstato dydį, su nuomininku gali būti susitarta dėl užstato sumos
dydžio  sutarties  vykdymo  garantijos,  išduotos  banko  (kredito  unijos),  pateikimo.  Tokiu  atveju
nuomininko įsipareigojimas pateikti sutarties vykdymo garantiją per nustatytą terminą įrašomas į
nuomos sutartį. Nepateikus garantijos per nustatytą terminą, sutartis laikoma nepasirašyta. Sutarties
vykdymo garantija turi galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį iki visiško jos įvykdymo.“ 

L. e. Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Oleg Marinič
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