
 

 

Utenos rajono savivaldybės materialiojo turto 

viešo nuomos konkurso ir nuomos be  

konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos 

aprašo  

1 priedas 

 

 

________________________________________________________________________________ 

(konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos 

adresas, telefonas; juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinio asmens 

telefono numeris) 

 

________________________________________________________________________________ 

(turto valdytojui) 

 

P A R A I Š K A  

DĖL DALYVAVIMO UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO 

NUOMOS KONKURSE 

 

____________________Nr. ______ 

 

________________ 

(sudarymo vieta) 

 

1. Utenos rajono savivaldybės nuomojamo turto_____________________________________ 

(turto pavadinimas, unikalus numeris,  

_______________________________________________________________________________ 

plotas, adresas, kiti turto identifikavimo duomenys) 

_______________________________________________________________________________ 

2. Konkurso data _____________________________________________________________ 

3. Konkurso dalyvis ___________________________________________________________ 

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; 

_______________________________________________________________________________ 

nesutrumpintas juridinio asmens pavadinimas, kodas) 

4. Kai nuomojami pastatai ar patalpos, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikomos 

specialiosios charakteristikos, įskaitant leidimų sistemą, – informacija dėl atitikties konkurso 

sąlygose nustatytoms išnuomojamo turto specialiosioms charakteristikoms____________________ 

________________________________________________________________________________ 

(konkurso dalyvis pateikia informaciją) 

_________________________________________________________________________ 

5. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą 

pradinį įnašą, rekvizitai ____________________________________________________________ 

(banko įstaigos pavadinimas, kodas, adresas ir sąskaitos, 

_______________________________________________________________________________ 

į kurią gali būti grąžinamas pradinis įnašas, numeris) 

6. Siūlomi: 

6.1. vieno kvadratinio metro nuomojamo turto nuompinigių dydis ______________________Eur; 

6.2. mėnesinis nuompinigių dydis _______________________________________________Eur. 

                          (suma skaičiais ir žodžiais) 



 

7. Konkurso dalyvio paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

8*. Anksčiau (_______________) pateiktą paraišką atšaukiu ir prašau ją laikyti negaliojančia. 

   (data) 

 

Paraišką pateikęs asmuo 

arba jo įgaliotas asmuo                                 (parašas)                 (vardas, pavardė) 

 

A. V. (tik juridinio asmens) 

 

Priedai.  

Kartu su paraiška užklijuotame voke pateikiami šie dokumentai (jeigu kuris nors dokumentas 

nepateikiamas, atitinkamą punktą išbraukti): 

1. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja 

jo įgaliotas asmuo; 

2. Steigimo dokumentų ar kitų steigimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijos (šie 

reikalavimai taikomi juridiniams asmenims); 

3. Banko dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas pradinis įnašas. 

4. Kiti dokumentai (išvardyti juos)___________________________________________ 

 

 

* Pildoma, jeigu įregistruotas konkurso dalyvis atšaukia komisijai pateiktus dokumentus ir 

pateikia naują paraišką bei dokumentus. 

       _______________________



 



 

 


