
 

 

 

 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS  VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS  

   PRIEŠGAISRINIŲ STEBĖJIMO BOKŠTŲ 

VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS   

 

             1. Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos (toliau tekste - VĮ VMU) ilgalaikio materialiojo 

turto viešasis nuomos konkursas vykdomas vadovaujantis Valstybės ilgalaikio materialiojo turto 

viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 ,,Dėl valstybės 

ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“. 

             2. Nuomojamo turto valdytojas: VĮ VMU, į/k 132340880, PVM mokėtojo kodas LT 

323408811, įmonės registracijos adresas Kaunas, Pramonės pr. 11A. 

             3. Ilgalaikio materialiojo turto nuoma  suderinta su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. 

             4. Nuomojamo turto vieta: Priešgaisrinių stebėjimo bokštų sąrašas (3 priedas).   

             5. Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso (toliau – Konkursas) 

objektai – VĮ VMU patikėjimo teise valdomas, laikinai valstybės funkcijoms įgyvendinti nereikalingas 

nekilnojamas turtas, nurodytas 3 priede (toliau – Bokštai). Viename Bokšte numatoma galimybė 

sudaryti 5 (penkias) nuomos sutartis su skirtingais Nuomininkais, išnuomojant dalį Bokšto 

konstrukcijų ploto. 

            6. Turto naudojimo paskirtis ir ypatumai: Programų rengimas ir transliavimas (EVRK kodas 

60), Telekomunikacijos (EVRK kodas 61). Nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu Nuomininkas 

privalo užtikrinti tinkamą Lietuvos higienos normų įgyvendinimą, Bokštus naudoti pagal nurodytą 

paskirtį, vadovaujantis nustatytais šios paskirties turto priežiūros, priešgaisrinės saugos ir 

sanitariniais reikalavimais, užtikrinti jo gerą būklę. 

            7. Turto nuomos viešojo konkurso komisijos sudėtis patvirtinta VĮ VMU direktoriaus 2021 m. 

liepos 13 d. įsakymu Nr. ĮT(E)-21-74.  

            8. Apie Bokštų nuomą skelbiama Lietuvos respublikos dienraštyje „Lietuvos rytas“, VĮ VMU 

internetiniame tinklapyje www.vmu.lt. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – ne mažiau 

nei 10 kalendorinių dienų nuo paskelbimo žiniasklaidoje. 

            9. Vieno Bokšto vienos vietos (stogo ar konstrukcijos plotas) pradinis nuompinigių dydis  

mėnesiui – 200,00 eurų (be PVM) (242,00 eurų (su PVM)).  

          10. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau 

kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena – iki kitos po jos einančios 

darbo dienos) pagal Nuomotojo pateiktą sąskaitą.         

          11. Pažeidus nustatyto apmokėjimo už turto terminus, Nuomininkas privalo sumokėti 

nuomotojui delspinigius, kurių dydis yra 0,05 procento, skaičiuojant nuo neapmokėtos nuomos 

sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.  

          12. Ilgalaikis materialusis turtas Bokštai išnuomojami 3 metų laikotarpiui su galimybe 

nuomos terminą pratęsti, bet ne ilgesniam nei 10 metų bendram nuomos terminui (įskaitant nuomos 

termino pratęsimą).     

          13. Turto nuomos konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti fiziniai, juridiniai asmenys, 

juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės (toliau - dalyviai/Konkurso 

dalyviai) turintys teisę užsiimti Konkurso sąlygų 6 punkte nurodyta veikla. Kartu su paraiška dalyvauti 

konkurse dalyvis privalo pateikti tokią teisę užsiimti nurodyta veikla patvirtinantį dokumentą 

(pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija. Dokumentų kopijos tvirtinamos konkurso dalyvio 



ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą, pavardę, 

datą ir antspaudą (jei turi)). 

           

          14. Suinteresuoti asmenys iki paraiškų pateikimo gali apžiūrėti nuomojamus Bokštus pagal 

pageidavimą, iš anksto suderinę laiką kontaktais, nurodytais Konkurso sąlygų 3 priede.   

          15. Konkurso komisijos posėdis vyks 2022 m. gegužės 5 d. 9.00 val. VĮ Valstybinių miškų 

urėdijos posėdžių salėje, III aukštas, Vilnius, Savanorių pr. 176.  Norintys dalyvauti posėdyje 

Konkurso dalyviai privalo laikytis nustatytų COVID 19 pandemijos reikalavimų. 

 

II.  PARAIŠKŲ KONKURSUI PATEIKIMAS IR DALYVIŲ REGISTRAVIMAS 

 

         16. Konkurso dalyvis sumoka pradinį konkurso įnašą, kurio dydis lygus paskelbtam 3 

mėnesių pradiniam vieno Bokšto vienos vietos (stogo ar konstrukcijų ploto) nuomos dydžiui, t. y. 

726,00 eurų su PVM nepriklausomai keliems Bokštams teikiamas pasiūlymas. Lėšos pervedamos į 

VĮ VMU  a/s LT317300010153812980, AB Swedbank banke, Įmonės kodas 132340880, PVM 

mokėtojo kodas LT323408811. Mokėjimo paskirtis – Bokštų nuomos konkurso pradinis įnašas. 

Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš registruojantis Konkurso dalyviu.  

Finansų įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis pradinio įnašo sumokėjimą, turi būti 

pateikiamas Konkurso dalyvio registracijos metu. 

         17. Konkurso dalyviai paraiškas nuomos konkursui gali pateikti nuo 2022 m. gegužės 

2 d. 9 val. iki 2022m. gegužės 4 d. 15 val. adresu Vilnius, Savanorių pr. 176, III aukštas (VĮ VMU  

darbo valandomis). Kontaktinis asmuo: Nekilnojamojo valdymo skyriaus specialistė Jūratė 

Kazlauskienė, tel. +370 604 85438, el. p. jurate.kazlauskiene@vmu.lt.   

          Konkurso dalyvis, pavėlavęs laiku pateikti paraišką konkursui, neregistruojamas, vokas 

grąžinamas jį pateikusiam asmeniui. 

           18. Paraiškos konkursui turi būti pateikiamos lietuvių kalba užklijuotame voke, ant kurio turi 

būti užrašyta: 

           18.1. Konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas; 

           18.2. nuomojamojo turto pavadinimas, adresas ir nuoroda, t.y. „Priešgaisrinių stebėjimo 

bokštų nuomos konkursui“, VĮ Valstybinių miškų urėdija, Savanorių pr. 176., LT – 03154, Vilnius. 

           Kartu su voku pateikiamas finansų įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad pradinis 

įnašas sumokėtas 

          19 . Voke turi būti pateikti šie dokumentai: 

            19.1. užpildyta paraiška (Konkurso sąlygų 1 priedas), kurioje nurodoma: 

            19.1.1. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir 

gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė 

forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi 

juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas; 

             19.1.2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja 

jo įgaliotas asmuo;  

             19.1.3. pasiūlymas (-ai, jeigu paraiškoje siūlymai teikiami keliems Bokštams), kuriame 

nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis per mėnesį; 

             19.1.4. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią bus pervedamas grąžinamas 

pradinis įnašas (jei prireiks), rekvizitai; 

             19.1.5. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą. 

             19.1.6. steigimo dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka 

viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą (dokumentų kopijos tvirtinamos 

konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, 

vardą, pavardę, datą ir antspaudą (jei turi)).  

             20. Paraiška turi būti pasirašytas Konkurso dalyvio vadovo ar jo įgalioto asmens (tuomet 

kartu su paraiška pateikiamas įgaliojimas).  
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             21. Konkurso dalyviai registruojami turto (nurodomas pavadinimas ir adresas) nuomos 

konkurso dalyvių registracijos pažymoje – įrašomas dalyvio registracijos numeris, voko gavimo data, 

tikslus laikas (minučių tikslumu), konkurso dalyvio pavadinimas. Konkurso dalyvio registracijos eilės 

numeris užrašomas ant konkurso dalyvio pateikto užklijuoto voko. 

 Pasibaigus konkurso dalyvių registravimo laikui, registracijos pažymoje įrašoma, kada baigta 

registracija, pažymą turi vizuoti konkurso dalyvius registravęs komisijos narys ar kitas įmonės 

įgaliotas atstovas ir komisijos pirmininkas. 

  22. Konkurso dalyviui išduodamas, jeigu Konkurso dalyvis pats dalyvauja registruojant 

dokumentus, arba paštu išsiunčiamas Konkurso dalyvio pažymėjimas, kuriame nurodytas 

registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir laikas (minučių tikslumu), komisijos posėdžio vieta 

(adresas), data ir tikslus laikas.  

23. Asmenys konkurso dalyviais neregistruojami, jeigu: 

            23.1. jie nesumokėjo pradinio įnašo ir nepateikė finansų įstaigos išduotų dokumentų, 

patvirtinančių, kad šis įnašas sumokėtas; 

23.2. pateikė neužklijuotą voką arba voką pateikė pasibaigus skelbime nurodytam 

dokumentų registravimo laikui; 

            23.3. pagal užrašą ant gauto užklijuoto voko neįmanoma identifikuoti norimo išsinuomoti 

valstybės turto; 

            23.4. nurodyti trūkumai neištaisomi, kol dokumentai registruojami. 

24. Asmenims, dėl Konkurso sąlygų 23 punkte nurodytų priežasčių neregistruotiems 

Konkurso dalyviais, jeigu patys nedalyvavo registruojant dokumentus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną 

po dokumentų gavimo dokumentai išsiunčiami registruotu laišku. 

25. Užregistruotas Konkurso dalyvis iki skelbime nurodyto dokumentų registravimo termino 

pabaigos turi teisę atšaukti pateiktą paraišką ir pateikti naują paraišką ir kitus Konkurso sąlygose 

nurodytus dokumentus. Tokiu atveju Konkurso dalyvių registracijos pažymoje įrašoma, kad 

ankstesnė paraiška atšaukta ir, jeigu pateiktas naujas vokas, nurodoma naujo voko pateikimo data 

ir laikas. Konkurso dalyviui, pateikusiam voką su naujais dokumentais, suteikiamas naujas 

registracijos numeris. Draudžiama pateikti naują paraišką, neatšaukus ankstesniosios.  

Konkurso dalyviui, atšaukusiam pateiktą paraišką, jo pateikti dokumentai grąžinami įvykus 

Konkursui arba, jeigu dalyvauti Konkurse neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo, pasibaigus 

dokumentų registravimo terminui.  

26. Iki komisijos posėdžio pradžios konkurso dalyvių vokai su dokumentais neatplėšiami, kiti 

asmenys su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius nesupažindinami. 

 

III. VOKŲ SU KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKOMIS ATPLĖŠIMAS, NAGRINĖJIMAS IR 

VERTINIMAS 

 

27. Vokai su konkurso dalyvių paraiškomis bus atplėšiami Komisijos posėdyje 2022 m. 

gegužės 5 d. 9.00 val. VĮ Valstybinių miškų urėdijos administracinėse patalpose, III aukšte, 

posėdžių salėje, adresu Vilnius, Savanorių pr. 176.  

28. Dalyvauti vokų atplėšimo posėdyje turi teisę įregistruoti Konkurso dalyviai, turintys 

Konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

29. Per komisijos posėdį konkurso dalyviai įsitikina, kad vokai su dokumentais nepažeisti, 

komisijos pirmininkas atplėšia vokus, nepažeisdamas voko užklijavimo juostos. Komisijos nariai, 

nustatę, kad konkurso dalyvių vokuose yra visi konkurso sąlygų  nurodyti dokumentai, o paraiškose 

nurodyta visa reikiama informacija, skelbia konkurso dalyvių, kurių paraiškos ir visi dokumentai 

atitiko visus konkurso sąlygų reikalavimus, siūlomus Bokštų (stogo ar konstrukcijų ploto vietos) 

nuompinigių dydžius. 

30. Konkurso laimėtoju pripažįstamas Konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią valstybės turto 

nuompinigių dydį. Jeigu tokį pat (didžiausią) dydį pasiūlo keli Konkurso dalyviai, laimėtoju 

pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas Konkurso dalyvių registracijos pažymoje. Viename 



Bokšte gali būti 5 laimėtojai - Konkurso laimėtojais bus pripažinti 5 dalyviai, pasiūlę didžiausias (ne 

mažesnes nei pradinės) kainas. 

31. Kai Konkursą laimi didžiausią Bokšto (stogo ar konstrukcijos ploto vietos) nuompinigių 

dydį pasiūlęs, bet į Komisijos posėdį neatvykęs Konkurso dalyvis, jam ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas nuo komisijos protokolo pasirašymo komisija registruotu laišku išsiunčia pranešimą, kuriame 

nurodomi tiksli nuomos sutarties pasirašymo data ir laikas, taip pat nurodoma galimybė Konkurso 

laimėtojui suderinti kitą nuomos sutarties pasirašymo datą. Konkurso dalyviai, neatvykę į komisijos 

posėdį, apie Konkurso rezultatus informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai) per 3 darbo 

dienas nuo komisijos protokolo pasirašymo. 

     32. Jeigu dalyvauti Konkurse užsiregistruoja tik vienas Konkurso dalyvis, tačiau jo pateikti 

dokumentai atitinka Konkurso sąlygų  reikalavimus ir jis pasiūlo Bokšto (stogo ar konstrukcijos ploto 

vietos) nuompinigių dydį, ne mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, Konkurso dalyvis 

pripažįstamas Konkurso laimėtoju. 

33. Jeigu dalyvauti turto nuomos Konkurse neužsiregistruoja nė vienas dalyvis arba visi 

Konkurso dalyviai pasiūlo nuompinigių dydį, mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, ir (ar) 

pateikiami ne visi Konkurso sąlygų nurodyti dokumentai, Konkursas skelbiamas neįvykusiu.  

34. Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems Konkurso, arba Konkurso sąlygų 33 punkte 

nurodytu atveju konkursą paskelbus neįvykusiu, turto valdytojas per 10 darbo dienų po komisijos 

protokolo pasirašymo grąžina pradinius įnašus į sąskaitas, nurodytas Konkurso dalyvių 

dokumentuose.  

35. Konkurso rezultatai įforminami protokolu, kurį ne vėliau kaip kitą dieną po komisijos 

posėdžio pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos nariai. Konkurso dalyviai ar jų įgalioti atstovai 

turi teisę susipažinti su komisijos protokolu. 

36. Konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į valstybės turto nuompinigius. 

 

IV. NUOMOS SUTARTIES SUDARYMAS, NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

37. Bokštų nuomos sutartis su laimėjusiu dalyviu ar jo įgaliotu atstovu sudaroma ne ankščiau  

nei per 5 (penkias) darbo dienas ir ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo komisijos protokolo 

pasirašymo, išskyrus tuos atvejus, kai Konkurso laimėtojui informavus, kad jis negali nurodytu laiku 

pasirašyti nuomos sutarties, suderinama kita nuomos sutarties pasirašymo data. Sutartis 

pasirašoma elektroniniu parašu. 

38. Sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir laikantis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio 

materialiojo turto nuomos“ patvirtintos Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos 

konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos apraše pateiktos pavyzdinės valstybės 

ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties formos. Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos 

sutarties projektas pateikiamas Konkurso sąlygų 4 priede. 

39. Konkurso laimėtojas, negalintis nurodytu laiku pasirašyti nuomos sutarties, turi ne vėliau 

nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo apie tai informuoti komisiją ir suderinti kitą 

nuomos sutarties pasirašymo datą. Jeigu konkurso dalyvis, pripažintas konkurso laimėtoju, atsisako 

sudaryti nuomos sutartį arba nepranešęs, kad negali nurodytu laiku pasirašyti nuomos sutarties, 

nepasirašo nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas. Tokiu atveju komisijos sprendimu 

konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus 

pateikęs konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią, tačiau ne mažesnį nei pradinį minimalų, valstybės 

turto nuompinigių dydį. 

 

V. KONKURSO PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMAS 

40. Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (turto nuomotojas) bet kuriuo metu iki nuomos 

sutarties sudarymo turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jeigu:  

40.1. atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą; 



40.2. paskelbus konkursą paaiškėja, kad valstybės turto nuoma negalima.  

41. Konkurso dalyviai apie sprendimą nutraukti konkurso procedūras informuojami raštu 

(jiems išsiunčiami pranešimai), ir pradinis įnašas jiems grąžinamas per 10 darbo dienų nuo 

sprendimo nutraukti konkursą priėmimo. 

 

VI. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

42. Ginčai dėl turto nuomos konkurso organizavimo ar jo rezultatų, nuomos sutarties 

vykdymo, sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konkurso sąlygų  

1 priedas 

PARAIŠKA 

VALSTYBĖS ĮMONĖS VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS PRIEŠGAISRINIŲ STEBĖJIMO BOKŠTŲ NUOMOS KONKURSUI 

_________ 
(Data) 

________________ 
(Vieta) 

 

Juridinio asmens pavadinimas /  

fizinio asmens vardas, pavardė 

 

Juridinio asmens / fizinio asmens adresas  

Juridinio asmens kodas / fizinio asmens kodas  

Juridinio asmens vadovo vardas, pavardė  

Juridinio asmens / fizinio asmens kontaktinis telefono numeris  

Elektroninio pašto adresas  

Juridinio asmens / fizinio asmens banko sąskaitos, į kurią bus grąžinamas 

pradinis įnašas, rekvizitai (bankas, sąskaitos Nr.) 

 

 

  Nuomojamas turtas bus naudojamas __________________________________________ 

                                                                                                                                                             (nurodyti paskirtį) 

 

 

 

 



Šia paraiška patvirtiname, kad susipažinome ir sutinkame su visomis Konkurso ir Priešgaisrinių stebėjimo bokštų nuomos sutarties sąlygomis, ir siūlome: 

Eil. 
Nr. 

Regioninio 
padalinio 

pavadinimas 
Priešgaisrinio stebėjimo bokšto adresas 

Registro 
numeris 

Unikalus daikto Nr. Daikto pavadinimas 
Koordinatė LKS 

94 

Bendras siūlomas 
nuompinigių dydis per 
mėnesį, Eur be PVM 

1 Anykščių Molėtų r. sav. Budriškių k. 90/108890 629750194012 
Priešgaisrinis stebėjimo 

bokštas 
602381, 6129895  

2 Anykščių Utenos r. sav. Kuktiškių k. Miško g. 5 
 

90/16390 829970054017 Priešgaisrinis hidrantas 605499; 6140082   

3 Anykščių Molėtų r. sav. Šniūrų k. 44/671311 440010273752 Gaisrų stebėjimo bokštas 597743, 6121010    

4 Anykščių Utenos r. sav. Vyžuonų vs. 90/85418 829900165018 
Priešgaisrinis stebėjimo 

bokštas 
594086, 6163613   

5 Druskininkų Druskininkų sav. Grūto k. 44/453536 440006687334  
Priešgaisrinės apžvalgos 

bokštas  
502538, 5985649   

6 Druskininkų Druskininkų sav. Leipalingio mstl. 44/68309 440001003263 Priešgaisrinis bokštas  490541, 5996111  

7 Druskininkų Lazdijų r. sav. Paliepio k. 44/128685 440001903188 
Priešgaisrinės apžiūros 

bokštas 
486374, 5984904  

8 Dubravos Jonavos r. sav. Jadvygavos k.  6 44/393048 440005780921 
Priešgaisrinės apžvalgos 

bokštas su sargybine 
521252, 6107742  

9 Dubravos Jonavos r. sav. Upninkų k. 20/196895 469850159011 
Priešgaisrinis apžvalgos 

bokštas su sargybine 
533572, 6105708  

10 Dubravos Kauno r. sav. Narėpų k. 44/417473 440006159973 Stebėjimo bokštelis 499849, 6090514   

11 Dubravos  Kauno r. sav. Vaišvydavos k. Liepų al. 10. 20/196773 529880328012 
Priešgaisrinis stebėjimo 

bokštas 
503010, 6078068  

12 Ignalinos Ignalinos r. sav. Gerkonių k. 44/485924 440007153873 Stebėjimo bokštas 648828 6160948  

13 Ignalinos Ignalinos r. sav. Ignalinos m. Bokšto g. 1A 44/485916 440007153784 Stebėjimo bokštas 638031 6135886  

14 Ignalinos Švenčionių r. sav. Žvirbliškės k. 44/211547 440003146003 
Priešgaisrinės apžvalgos 

bokštas 
623100 6127828  

15 Ignalinos Utenos r. sav. Šeimaties k. Žardelių g. 7 44/1382696 829760076014 Apžvalgos bokštas 621223 6148284  

16 Ignalinos Zarasų r. sav. Degučių k. Sėlių g. 9 44/555048 440008162656 
Priešgaisrinis apžvalgos 

bokštas H-24 
630035, 6172100  

17 Ignalinos Zarasų r. sav. Salako mstl. 44/1364186 440008162745 
Priešgaisrinis apžvalgos 

bokštas H-35 
634192, 6163260  

18 Ignalinos Zarasų r. sav. Smalvų k. Dvaro g. 33 44/555057 440008162801 
Priešgaisrinis apžvalgos 

bokštas H-35 
648154, 6169164  



19 Jurbarko  Jurbarko r. sav. Jūravos k. 44/1422735 440007021850 Gaisrų stebėjimo bokštas 392585, 6110647  

20 Jurbarko  Jurbarko r. sav. Leipgirių k. 44/476838 440007021772 Gaisrų stebėjimo bokštas 401994, 6108590  

21 Jurbarko  Jurbarko r. sav. Pašvenčio k. 44/476820 440007021483 Gaisrų stebėjimo bokštas 413912, 6108366  

22 Kazlų Rūdos  Kalvarijos sav. Liubavo k. 70/81727 489750034015 Stebėjimo bokštelis 436545, 6024888  

23 Kazlų Rūdos  Kazlų Rūdos sav. Agurkiškės k. 44/422694 440006233881 
Priešgaisrinės apžvalgos 

bokštas 
471533, 6078788  

24 Kazlų Rūdos  Kazlų Rūdos sav. Jūrės mstl. 44/422681 440006233705 
Priešgaisrinės apžvalgos 

bokštas 
473322, 6068986  

25 Kazlų Rūdos  Kazlų Rūdos sav. Višakio Rūdos k. 44/422687 440006233838 
Priešgaisrinės apžvalgos 

bokštas 
464374, 6076843  

26 Kretingos  
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. sav. 
teritorija 

44/1694584 440029358658 Apžvalgos bokštas 319022, 6176085  

27 Kuršėnų Šiaulių r. sav. Lingailių k. 44/826245 440012171027 Gaisrų stebėjimo bokštas 460059, 6190098  

28 Kuršėnų Šiaulių r. sav. Vainagių k. 44/468059 440006896146 
Priešgaisrinis apžvalgos 

bokštas 
436805, 6186003  

29 Mažeikių  Mažeikių r. sav. Kegrių k. 44/117570 440001746085 
Priešgaisrinės apžvalgos 

bokštas PAB-35 
407955, 6232496   

30 Mažeikių  Mažeikių r. sav. Tirkšlių mstl. 44/117853 440001750232 
Priešgaisrinis apžvalgos 

bokštas PAB-35 
394403, 6237886  

31 Nemenčinės Švenčionių r. sav. Karkažiškės k. 44/488001 440007182643 
Priešgaisrinis stebėjimo 

bokštas 
612405, 6091928   

32 Nemenčinės Švenčionių r. sav. Padubingės k. 44/488006 440007182732 
Priešgaisrinis stebėjimo 

bokštas 
606005, 6098530   

33 Nemenčinės Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gulbinų g. 44/250694 440003750743 
Priešgaisrinis stebėjimo 

bokštas. Aukštis 37,00 m 
585732, 6072342    

34 Nemenčinės Vilniaus r. sav. Čiriškių vs. 44/219595 440003283682 
Priešgaisrinis stebėjimo 

bokštas, aukštis - 28,00m 
608143, 6067903   

35 Nemenčinės Vilniaus r. sav. Mickūnų mstl. Vilniaus g. 22 44/1530883 440045964581 
Miško gaisrų stebėjimo 

bokštas 
598315, 6064029  

36 Nemenčinės Vilniaus r. sav. Mikališkių k. 44/219601 440003283769 
Priešgaisrinis stebėjimo 

bokštas, aukštis - 37,00 m. 
566998, 6069055  

37 Nemenčinės Vilniaus r. sav. Meškonių k. 41/17474 440007183195 
Priešgaisrinis stebėjimo 

bokštas, aukštis-37,50 m. 
590938, 6076139   

38 Nemenčinės Vilniaus r. sav. Šventininkų k. 44/488008 440007182776 
Priešgaisrinis stebėjimo 

bokštas, aukštis-37,50 m. 
604829, 6081988   

39 Radviliškio  Radviliškio r. sav. Šaukoto I k. 44/1393907 440021061867 Priešgaisrinis bokštas 462268, 6161829  

40 Rokiškio Kupiškio r. sav. Girėnų k.  2 44/158213 440002321242 Priešgaisrinis bokštas 547448, 6180127   



41 Rokiškio Kupiškio r. sav. Inkliuzų k. 44/158219 440002321306 Priešgaisrinis bokštas 574117, 6176183   

42 Šakių  Šakių r. sav. Burgaičių k. Liepų g. 18 44/677169 440010008662 
Miško gaisrų stebėjimo 

bokštas. 
413182, 6101227  

43 Šalčininkų Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Eišiškių pl. 44/219599 440003283747 
Priešgaisrinis stebėjimo 

bokštas 
578611, 6053279   

44 Šalčininkų Vilniaus r. sav. Kelmytės vs. 44/219600 440003283758 
Priešgaisrinis stebėjimo 
bokštas. Aukštis 37,00m 

584797, 6046940  

45 Šalčininkų Vilniaus r. sav. Rakonių k. 44/250701 440003750843 
Priešgaisrinis stebėjimo 
bokštas, aukštis 37,00 m 

592810, 6042096  

46 Šalčininkų Vilniaus r. sav. Rukainių k. 44/219603 440003283784 
Priešgaisrinis stebėjimo 

bokštas, aukštis - 37,00m 
598744, 6053749   

47 Šalčininkų  Šalčininkų r. sav. Dūdaičių k. 44/649405 440009583466 
Priešgaisrinis stebėjimo 

bokštas, Aukštis 35,00 m 
589725, 6029408  

48 Šalčininkų  Šalčininkų r. sav. Šaltinių k. 44/466466 440010564659 
Miško gaisrų stebėjimo 

bokštas, Aukštis- 34,00m. 
607668, 6009602  

49 Šalčininkų  Šalčininkų r. sav. Žaliosios k. 44/649401 440009583366 
Priešgaisrinis stebėjimo 

bokštas. Aukštis 35,00 m 
579754, 6034776  

50 Šalčininkų  Šalčininkų r. sav. Padvarių k. 10/46971 859640115070 
Priešgaisrinis stebėjimo 

bokštas. Aukštis 30,00 m 
602916, 6015970  

51 Šalčininkų  Šalčininkų r. sav. Rūdninkų k. 10/46972 859530094095 
Priešgaisrinis stebėjimo 

bokštas. Aukštis 35,00 m 
574183, 6032066  

52 Švenčionėlių Švenčionių r. sav. Adutiškio Kelio k. 10/537 869930013012 Gaisrų stebėjimo bokštas 638918, 6111986  

53 Švenčionėlių Švenčionių r. sav. Januliškio k. 10/66072 869800087013 Gaisrų stebėjimo bokštas 616819, 6115624  

54 Švenčionėlių Švenčionių r. sav. Lakajos k. Girininkų g. 7 44/1405405 869800088010 Gaisrų stebėjimo bokštas 607837, 6117952  

55 Švenčionėlių Švenčionių r. sav. Platumų k. 10/51373 869750137013 Gaisrų stebėjimo bokštas 626220, 6117038  

56 Tauragės Tauragės r. sav. Antšunijų k. 95/283 779870105010 
Priešgaisrinės apžvalgos 

bokštas 
391739, 6131512  

57 Tauragės Tauragės r. sav. Dunokų k. 95/4408 779630081026 
Priešgaisrinis apžvalgos 

bokštas 
390950, 6119096  

58 Tauragės Tauragės r. sav. Paįkojų k. 44/1391887 779390085102 
Priešgaisrinės apžvalgos 

bokštas 
403445, 6116676  

59 Trakų Elektrėnų sav. Strošiūnų k. 44/658965 440009731448 Gaisrų stebėjimo bokštas 535533, 6075220  

60 Trakų Elektrėnų sav. Zabakos k. 44/436054 440006430680 
Priešgaisrinės apžvalgos 

bokšt. 
554958, 6069557  

61 Trakų Kaišiadorių r. sav. Našlėnų k. 44/1287683 440006358589 
Priešgaisrinės apsaugos 

bokštas 
548916, 6084813  

62 Trakų Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių k. 44/431008 440006358478 
Priešgaisrinis apžvalgos 

bokštas 
514255, 6085781  



63 Trakų  Trakų r. sav. Onuškio mstl. Daugų g. 16 44/495984 440009364936 Priešgaisrinis bokštas 538395, 6041097  

64 Trakų  Trakų r. sav. Paluknio k. 10/49226 799690157047 Priešgaisrinis bokštas 564229, 6041159  

65 Trakų  Trakų r. sav. Rūdiškių m. Pirties g. 12 10/55961 799740165034 Priešgaisrinis bokštas 552710, 6042326  

66 Varėnos Varėnos r. sav. Degsnių k. 44/451874 440006661514 Gaisrų stebėjimo bokštas 552204, 6024732  

67 Varėnos Varėnos r. sav. Geidukonių k. 44/451862 440006661372 Gaisrų stebėjimo bokštas 532124, 6021393  

68 Varėnos 
Varėnos r. sav. Senųjų Naniškių k. Naniškių 
g. 3 

44/451867 440006661414 Gaisrų stebėjimo bokštas 557988, 6019074   

69 Varėnos  Varėnos r. sav. Matuizų k. 44/1587142 440026013309 
Priešgaisrinės apžvalgos 

bokštas 
544128, 6015129  

70 Varėnos  Varėnos r. sav. Rudnios k. 44/1389705 440026013296 
Priešgaisrinės apžvalgos 

bokštas 
544084, 5993459  

71 Varėnos  Varėnos r. sav. Varėnos m. Miškininkų g. 5 44/1521033 440026013263 
Priešgaisrinės apžvalgos 

bokštas 
536618, 6009246  
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Konkurso sąlygų  

3 priedas 

VALSTYBĖS ĮMONĖS VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS PRIEŠGAISRINIŲ STEBĖJIMO BOKŠTŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Regioninio 
padalinio 

pavadinimas 

Priešgaisrinio 
stebėjimo 

bokšto 
adresas 

Registro 
numeris 

Unikalus 
daikto Nr. 

Daikto 
pavadinimas 

Pažymėjimas 
plane 

Bokšto 
aukštis 

(m) 

Koordinatė 
LKS 94 

Pastabos 
(panaudojimas 
priešgaisrinei 

miškų 
apsaugai) 

Kontaktinis asmuo (pareigos, Vardas, 
Pavardė, telefono Nr., el. paštas) 

1 Anykščių 
Molėtų r. sav. 
Budriškių k. 

90/108890 629750194012 
Priešgaisrinis 

stebėjimo 
bokštas 

1H1m 24 
602381, 
6129895 

Budima. Būtina 
užtikrinti 
žmogaus 

apsaugą nuo 
spinduliuotės 

Utenos girininkijos girininkė Vaida 
Sabalinkienė, tel.  861469926, 
vaida.sabalinkiene@vmu.lt 

2 Anykščių 

Utenos r. 
sav. 
Kuktiškių k. 
Miško g. 5 

 
90/16390 829970054017 

Priešgaisrinis 
hidrantas 

1H1m 35 
605499; 
6140082  

Budima. Būtina 
užtikrinti 
žmogaus 

apsaugą nuo 
spinduliuotės 

Kuktiškių girininkijos girininkas 
Almantas Deveikis, tel. 868681329, 
almantas.deveikis@vmu.lt 

3 Anykščių 
Molėtų r. sav. 
Šniūrų k. 

44/671311 440010273752 
Gaisrų 

stebėjimo 
bokštas 

1O1g 35 
597743, 
6121010   

Budima. Būtina 
užtikrinti 
žmogaus 

apsaugą nuo 
spinduliuotės 

Videniškių girininkijos girininkas 
Alvydas Jackevičius, tel. 861231332, 
alvydas.jackevicius@vmu.lt 

4 Anykščių 
Utenos r. 
sav. Vyžuonų 
vs. 

90/85418 829900165018 
Priešgaisrinis 

stebėjimo 
bokštas 

1H1m 35 
594086, 
6163613  

Budima. Būtina 
užtikrinti 
žmogaus 

apsaugą nuo 
spinduliuotės  

Svėdasų girininkijos girininkas 
Martynas Kemėšius, tel. 861485229, 
martynas.kemesius@vmu.lt 

5 Druskininkų 
Druskininkų 
sav. Grūto k. 

44/453536 440006687334  
Priešgaisrinės 

apžvalgos 
bokštas  

1H1ž  30 
502538, 
5985649  

 
Gamtotvarkos specialistas Audrius 
Norkūnas tel.868637414, 
audrius.nokunas@vmu.lt 

6 Druskininkų 

Druskininkų 
sav. 
Leipalingio 
mstl. 

44/68309 440001003263 
Priešgaisrinis 

bokštas  
. 35 

490541, 
5996111 

 Vyriausiasis miškininkas Rimas 
Tumosa, tel. 868667557, 
rimas.tumosa@vmu.lt 

7 Druskininkų 
Lazdijų r. 
sav. Paliepio 
k. 

44/128685 440001903188 
Priešgaisrinės 

apžiūros 
bokštas 

b 35 
486374, 
5984904 

  
Vyriausiasis miškininkas Rimas 
Tumosa, tel. 868667557, 
rimas.tumosa@vmu.lt 



8 Dubravos 

Jonavos r. 
sav. 
Jadvygavos 
k.  6 

44/393048 440005780921 

Priešgaisrinės 
apžvalgos 
bokštas su 
sargybine 

1H1ž 33,5 
521252, 
6107742 

  

Pageležių girininkijos girrininkas 
Juozas Cechanoveckas, tel. 
869958143, 
juozas.cechanoveckas@vmu.lt 

9 Dubravos 
Jonavos r. 
sav. Upninkų 
k. 

20/196895 469850159011 

Priešgaisrinis 
apžvalgos 
bokštas su 
sargybine 

1H1ž 37,3 
533572, 
6105708 

AAMGSS 
Upninkų girininkijos girrininkas 
Aurimas Šlapikas, tel. 865254408, 
aurimas.slapikas@vmu.lt 

10 Dubravos 
Kauno r. sav. 
Narėpų k. 

44/417473 440006159973 
Stebėjimo 
bokštelis 

1H1ž 35 
499849, 
6090514  

  
Karmėlavos girininkijos girrininkas 
Kęstutis Bacvinka, tel. 865032517, 
kestutis.bacvinka@vmu.lt 

11 Dubravos  

Kauno r. sav. 
Vaišvydavos 
k. Liepų al. 
10. 

20/196773 529880328012 
Priešgaisrinis 

stebėjimo 
bokštas 

1H1g 40 
503010, 
6078068 

  
Vaišvydavos girininkijos girrininkas 
Aivaras Audėjaitis, tel. 862078482, 
aivaras.audėjaitis@vmu.lt 

12 Ignalinos 
Ignalinos r. 
sav. 
Gerkonių k. 

44/485924 440007153873 
Stebėjimo 
bokštas 

1O1g 24 
648828 

6160948 
  

Miško apsaugos specialistas Gintautas 
Tumėnas 8 686 29598, 
gintautas.tumenas@vmu.lt 

13 Ignalinos 

Ignalinos r. 
sav. 
Ignalinos m. 
Bokšto g. 1A 

44/485916 440007153784 
Stebėjimo 
bokštas 

1O1g 33 
638031 

6135886 
AAMGSS 

Miško apsaugos specialistas Gintautas 
Tumėnas 8 686 29598, 
gintautas.tumenas@vmu.lt 

14 Ignalinos 
Švenčionių r. 
sav. 
Žvirbliškės k. 

44/211547 440003146003 
Priešgaisrinės 

apžvalgos 
bokštas 

1O1ž 24 
623100 

6127828 
  

Miško apsaugos specialistas Gintautas 
Tumėnas 8 686 29598, 
gintautas.tumenas@vmu.lt 

15 Ignalinos 

Utenos r. 
sav. 
Šeimaties k. 
Žardelių g. 7 

44/1382696 829760076014 
Apžvalgos 

bokštas 
1H1ž 24 

621223 
6148284 

AAMGSS Miško apsaugos specialsitas Gintautas 
Tumėnas 8 686 29598, 
gintautas.tumenas@vmu.lt 

16 Ignalinos 
Zarasų r. 
sav. Degučių 
k. Sėlių g. 9 

44/555048 440008162656 
Priešgaisrinis 

apžvalgos 
bokštas H-24 

1O1g 24 
630035, 
6172100 

  
Miško apsaugos specialistas Gintautas 
Tumėnas 8 686 29598, 
gintautas.tumenas@vmu.lt 

17 Ignalinos 
Zarasų r. 
sav. Salako 
mstl. 

44/1364186 440008162745 
Priešgaisrinis 

apžvalgos 
bokštas H-35 

1O1g 35 
634192, 
6163260 

  Miško apsaugos specialistas Gintautas 
Tumėnas 8 686 29598, 
gintautas.tumenas@vmu.lt 

18 Ignalinos 

Zarasų r. 
sav. Smalvų 
k. Dvaro g. 
33 

44/555057 440008162801 
Priešgaisrinis 

apžvalgos 
bokštas H-35 

1O1g 35 
648154, 
6169164 

AAMGSS 
Miško apsaugos specialistas Gintautas 
Tumėnas 8 686 29598, 
gintautas.tumenas@vmu.lt 

19 Jurbarko  
Jurbarko r. 
sav. Jūravos 
k. 

44/1422735 440007021850 
Gaisrų 

stebėjimo 
bokštas 

k 35 
392585, 
6110647 

AAMGSS 
Miško apsaugos specialistas Andrius 
Čeponis, tel. 8 675 00533, 
andrius.ceponis@vmu.lt 



20 Jurbarko  
Jurbarko r. 
sav. Leipgirių 
k. 

44/476838 440007021772 
Gaisrų 

stebėjimo 
bokštas 

k 36 
401994, 
6108590 

  
Miško apsaugos specialistas Andrius 
Čeponis, tel. 8 675 00533, 
andrius.ceponis@vmu.lt 

21 Jurbarko  
Jurbarko r. 
sav. 
Pašvenčio k. 

44/476820 440007021483 
Gaisrų 

stebėjimo 
bokštas 

k 25 
413912, 
6108366 

  
Miško apsaugos specialistas Andrius 
Čeponis, tel. 8 675 00533, 
andrius.ceponis@vmu.lt 

22 Kazlų Rūdos  
Kalvarijos 
sav. Liubavo 
k. 

70/81727 489750034015 
Stebėjimo 
bokštelis 

1H1/g 13 
436545, 
6024888 

  
Kalvarijos girininkijos girininkas 
Česlovas  Mikulskas    tel. 868669119, 
ceslovas.mikulskas@vmu.lt 

23 Kazlų Rūdos  
Kazlų Rūdos 
sav. 
Agurkiškės k. 

44/422694 440006233881 
Priešgaisrinės 

apžvalgos 
bokštas 

1H1/g 35 
471533, 
6078788 

  
Miško apsaugos specialistas Renatas 
Budrys, tel. 865595092,  
renatas.budrys@vmu.lt 

24 Kazlų Rūdos  
Kazlų Rūdos 
sav. Jūrės 
mstl. 

44/422681 440006233705 
Priešgaisrinės 

apžvalgos 
bokštas 

1H1/g 35 
473322, 
6068986 

  
Jūrės girininkijos girininkas Kostas 
Silickas, tel. 868612102,   
kostas.silickas@vmu.lt 

25 Kazlų Rūdos  
Kazlų Rūdos 
sav. Višakio 
Rūdos k. 

44/422687 440006233838 
Priešgaisrinės 

apžvalgos 
bokštas 

1H1/g 35 
464374, 
6076843 

  
Višakio girininkijos girininkas Laimis 
Dabrila, tel. 868612119,  
laimis.dabrila@vmu.lt 

26 Kretingos  

Klaipėdos m. 
sav. 
Klaipėdos m. 
sav. teritorija 

44/1694584 440029358658 
Apžvalgos 

bokštas 
1i 21,09 

319022, 
6176085 

AAMGSS 
Juodkrantės girininkijos girininko 
pavaduotojas Algirdas Kurtinaitis, tel. 8 
87 49338, algirdas.kurtinaitis@vmu.lt 

27 Kuršėnų 
Šiaulių r. sav. 
Lingailių k. 

44/826245 440012171027 
Gaisrų 

stebėjimo 
bokštas 

GSB 35 
460059, 
6190098 

AAMGSS 
Miško apsaugos specialistas Paulius 
Šlekys, tel. 865981621, 
paulius.slekys@vmu.lt 

28 Kuršėnų 
Šiaulių r. sav. 
Vainagių k. 

44/468059 440006896146 
Priešgaisrinis 

apžvalgos 
bokštas 

P 35 
436805, 
6186003 

retransliatorius 
AAMGSS 

Miško apsaugos specialistas Paulius 
Šlekys 865981621, 
paulius.slekys@vmu.lt 

29 Mažeikių  
Mažeikių r. 
sav. Kegrių 
k. 

44/117570 440001746085 
Priešgaisrinės 

apžvalgos 
bokštas PAB-35 

  35 
407955, 
6232496 

Budima. Būtina 
užtikrinti 
žmogaus 

apsaugą nuo 
spinduliuotės 

Miško apsaugos specialistas Paulius 
Gedrimas, 8-698-85146, 
paulius.gedrimas@vmu.lt 

30 Mažeikių  
Mažeikių r. 
sav. Tirkšlių 
mstl. 

44/117853 440001750232 
Priešgaisrinis 

apžvalgos 
bokštas PAB-35 

SB 35 
394403, 
6237886 

Budima. Būtina 
užtikrinti 
žmogaus 

apsaugą nuo 
spinduliuotės 

Miško apsaugos specialistas Paulius 
Gedrimas, 8-698-85146, 
paulius.gedrimas@vmu.lt 



31 Nemenčinės 

Švenčionių r. 
sav. 
Karkažiškės 
k. 

44/488001 440007182643 
Priešgaisrinis 

stebėjimo 
bokštas 

s1 37,5 
612405, 
6091928  

Budima. Būtina 
užtikrinti 
žmogaus 

apsaugą nuo 
spinduliuotės 

Magūnų girininkijos girininkas Stefanas 
Semaško, tel.868607923, 
stefanas.semasko@vmu.lt 

32 Nemenčinės 

Švenčionių r. 
sav. 
Padubingės 
k. 

44/488006 440007182732 
Priešgaisrinis 

stebėjimo 
bokštas 

s1 37,5 
606005, 
6098530  

  
Purviniškių girininkas Arūnas Jocius, 
tel. 861017902, arunas.jocius@vmu.lt 

33 Nemenčinės 
Vilniaus m. 
sav. Vilniaus 
m. Gulbinų g. 

44/250694 440003750743 

Priešgaisrinis 
stebėjimo 

bokštas.Aukštis 
37,00 m 

s1 37 
585732, 
6072342   

  
Liepynės girininkas Ivanas Kuklys, tel. 
868659108, ivanas.kuklys@vmu.lt 

34 Nemenčinės 
Vilniaus r. 
sav. Čiriškių 
vs. 

44/219595 440003283682 

Priešgaisrinis 
stebėjimo 

bokštas, aukštis 
- 28,00m 

s1 28 
608143, 
6067903  

  
Lavoriškių girininkijos girininkas Jurijus 
Laptikas, tel. 869827108, 
jurijus.laptikas@vmu.lt 

35 Nemenčinės 

Vilniaus r. 
sav. Mickūnų 
mstl. Vilniaus 
g. 22 

44/1530883 440045964581 
MIško gaisrų 

stebėjimo 
bokštas 

b1 20 
598315, 
6064029 

  
Miško apsaugos specialistas, Jonas 
Bacevičius tel. 861160401, 
jonas.bacevicius@vmu.lt  

36 Nemenčinės 
Vilniaus r. 
sav. 
Mikališkių k. 

44/219601 440003283769 

Priešgaisrinis 
stebėjimo 

bokštas, aukštis 
- 37,00 m. 

s1 37 
566998, 
6069055 

  Dūkštų girininkijos girininkas Laimis 
Valiukas, tel. 861268125, 
laimis.valiukas@vmu.lt 

37 Nemenčinės 
Vilniaus r. 
sav. 
Meškonių k. 

41/17474 440007183195 

Priešgaisrinis 
stebėjimo 
bokštas, 

aukštis-37,50 
m. 

s1 37,5 
590938, 
6076139  

  Nemenčinės girininkijos girininkas 
Marius Kvietkauskas, tel. 868607922, 
marius.kvietkauskas@vmu.lt  

38 Nemenčinės 

Vilniaus r. 
sav. 
Šventininkų 
k. 

44/488008 440007182776 

Priešgaisrinis 
stebėjimo 
bokštas, 

aukštis-37,50 
m. 

s1 37,5 
604829, 
6081988  

  Arvydų girininko pav. Giedrius 
Juknevičius, tel. 868659107, giedrius 
juknevicius@vmu.lt 

39 Radviliškio  
Radviliškio r. 
sav. Šaukoto 
I k. 

44/1393907 440021061867 
Priešgaisrinis 

bokštas 
B 30 

462268, 
6161829 

Budima. Būtina 
užtikrinti 
žmogaus 

apsaugą nuo 
spinduliuotės 

Giedrius Zabulis, tel. 868736340, 
giedrius.zabulis@vmu.lt 

40 Rokiškio 
Kupiškio r. 
sav. Girėnų 
k.  2 

44/158213 440002321242 
Priešgaisrinis 

bokštas 
1H1ž 35 

547448, 
6180127  

Budima. Būtina 
užtikrinti 
žmogaus 

apsaugą nuo 
spinduliuotės 

Subačiaus girininkijos girininkas  
Bernatavičius            tel. 8 682 71515, 
robertas.bernatavicius@vmu.lt 



41 Rokiškio 
Kupiškio r. 
sav. Inkliuzų 
k. 

44/158219 440002321306 
Priešgaisrinis 

bokštas 
1H1ž 30 

574117, 
6176183  

Budima. Būtina 
užtikrinti 
žmogaus 

apsaugą nuo 
spinduliuotės 

Šimonių girininkijos girininkė Kristina 
Baseckienė                    tel. 8 698 
43989, kristina.baseckiene@vmu.lt 

42 Šakių  
Šakių r. sav. 
Burgaičių k. 
Liepų g. 18 

44/677169 440010008662 
Miško gaisrų 

stebėjimo 
bokštas. 

sb 27,1 
413182, 
6101227 

  
Kidulių girininkijos girininkas Virgilijus 
Martinkevičius, tel. 868729327, 
virgilijus.martinkevicius@vmu.lt 

43 Šalčininkų 

Vilniaus m. 
sav. Vilniaus 
m. Eišiškių 
pl. 

44/219599 440003283747 
Priešgaisrinis 

stebėjimo 
bokštas 

s1 37 
578611, 
6053279  

  

Panerių girininkijos girininkas Petras 
Kutulskas, tel. 
868734748,petras.kutulskas@vmu.lt 

44 Šalčininkų 
Vilniaus r. 
sav. 
Kelmytės vs. 

44/219600 440003283758 

Priešgaisrinis 
stebėjimo 

bokštas.Aukštis 
37,00m 

s1 37 
584797, 
6046940 

  

Parudaminos girininkijos girininkas 
Genadij Josif Moroz, tel. 
869830428,genadij.josif.moroz@vmu.lt  

45 Šalčininkų 
Vilniaus r. 
sav. Rakonių 
k. 

44/250701 440003750843 

Priešgaisrinis 
stebėjimo 

bokštas, aukštis 
37,00 m 

s1 37 
592810, 
6042096 

  

Migūnų girininkijos girininkas Franc 
Jakubovskij, tel. 861638561, 
franc.jakubovskij@vmu.lt  

46 Šalčininkų 
Vilniaus r. 
sav. Rukainių 
k. 

44/219603 440003283784 

Priešgaisrinis 
stebėjimo 

bokštas, aukštis 
- 37,00m 

s1 37 
598744, 
6053749  

  
Kalvelių girininkijos girininkas 
Kornelijus Indrašius, tel. 868227552, 
kornelijus.indrasius@vmu.lt 

47 Šalčininkų  
Šalčininkų r. 
sav. Dūdaičių 
k. 

44/649405 440009583466 

Priešgaisrinis 
stebėjimo 
bokštas, 

Aukštis 35,00 m 

s1 35 
589725, 
6029408 

  

Dainavos girininkijos girininkas 
Giedrius Skirutis, tel. 868729730, 
giedrius.skirutis@vmu.lt 

48 Šalčininkų  
Šalčininkų r. 
sav. Šaltinių 
k. 

44/466466 440010564659 

Miško gaisrų 
stebėjimo 

bokštas,aukštis- 
34,00m. 

s1 35 
607668, 
6009602 

  

Dieveniškių girininkijos girininkas 
Rimaldas Bruzgys, tel. 868662534, 
rimaldas.bruzgys@vmu.lt 

49 Šalčininkų  
Šalčininkų r. 
sav. 
Žaliosios k. 

44/649401 440009583366 

Priešgaisrinis 
stebėjimo 
bokštas. 

Aukštis 35,00 m 

s1 35 
579754, 
6034776 

  

Šalčininkėlių girininkijos girininkas 
Lymantas Slavinskas, tel. 868615103, 
lymantas.slavinskas@vmu.lt 

50 Šalčininkų  
Šalčininkų r. 
sav. 
Padvarių k. 

10/46971 859640115070 

Priešgaisrinis 
stebėjimo 
bokštas. 

Aukštis 30,00 m 

s1 30 
602916, 
6015970 

  

Poškonių girininkijos girininkas 
Jaroslavas Aleksiukas, tel. 861558731, 
jaroslavas.aleksiukas@vmu.lt 



51 Šalčininkų  
Šalčininkų r. 
sav. 
Rūdninkų k. 

10/46972 859530094095 

Priešgaisrinis 
stebėjimo 
bokštas. 

Aukštis 35,00 m 

s1 35 
574183, 
6032066 

  

Girios girininkijos girininkas Darius 
Šapokas, tel. 861285597, 
darius.sapokas@vmu.lt 

52 Švenčionėlių 

Švenčionių r. 
sav. 
Adutiškio 
Kelio k. 

10/537 869930013012 
Gaisrų 

stebejimo 
bokštas 

1H1m 35 
638918, 
6111986 

Budima. Būtina 
užtikrinti 
žmogaus 

apsaugą nuo 
spinduliuotės 

Švenčionių girininkijos girininkas 
Leonas Zabiela, tel. +370 686 18849, 
leonas zabiela@vmu.lt 

53 Švenčionėlių 
Švenčionių r. 
sav. 
Januliškio k. 

10/66072 869800087013 
Gaisrų 

stebėjimo 
bokštas 

1H1m 30 
616819, 
6115624 

AAMGSS 
Januliškio girininkijos girininkas 
Kęstutis Kazlas, tel. +370 615 54560, 
kestutis.kazlas@vmu.lt 

54 Švenčionėlių 

Švenčionių r. 
sav. Lakajos 
k. Girininkų 
g. 7 

44/1405405 869800088010 
Gaisrų 

stebėjimo 
bokštas 

1H1m 35 
607837, 
6117952 

  
Lakajos girininkijos girininkas Žanas 
molčanovas, tel.+370 686 18843, 
zanas.molcanovas@vmu.lt 

55 Švenčionėlių 
Švenčionių r. 
sav. Platumų 
k. 

10/51373 869750137013 
Gaisrų 

stebėjimo 
bokštas 

1H1m 30 
626220, 
6117038 

Retransliatorius 
AAMGSS 

Žeimenos girininkijos girininkas 
Aloyzas Deveikis, tel. +370 686 55961, 
aloyzas.deveikis@vmu.lt 

56 Tauragės 
Tauragės r. 
sav. 
Antšunijų k. 

95/283 779870105010 
Priešgaisrinės 

apžvalgos 
bokštas 

1H1g 35 
391739, 
6131512 

Budima. Būtina 
užtikrinti 
žmogaus 

apsaugą nuo 
spinduliuotės 

Tauragės girininkijos girininkas 
Mindaugas Petraitis; 8-687-31466; 
el.p. mindaugas.petraitis@vmu.lt 

57 Tauragės 
Tauragės r. 
sav. Dunokų 
k. 

95/4408 779630081026 
Priešgaisrinis 

apžvalgos 
bokštas 

1H1g 36 
390950, 
6119096 

Budima. Būtina 
užtikrinti 
žmogaus 

apsaugą nuo 
spinduliuotės 

L.e.p. Šilinės girininkijos girininkas 
Gediminas Katkus; 8-686-67609; el.p. 
gediminas.katkus@vmu.lt 

58 Tauragės 
Tauragės r. 
sav. Paįkojų 
k. 

44/1391887 779390085102 
Priešgaisrinės 

apžvalgos 
bokštas 

B 32 
403445, 
6116676 

Budima. Būtina 
užtikrinti 
žmogaus 

apsaugą nuo 
spinduliuotės 

Eičių girininkijos girininkas Edmundas 
Šiaudvytis; 8-686-15908; el.p. 
edmundas.šiaudvytis@vmu.lt 

59 Trakų 
Elektrėnų 
sav. 
Strošiūnų k. 

44/658965 440009731448 
Gaisrų 

stebėjimo 
bokštas 

1H1g 35 
535533, 
6075220 

AAMGSS 
Žiežmarių girininkijos girininkas Pranas 
Vainoris, tel. 868616022, 
pranas.vainoris@vmu.lt 

60 Trakų 
Elektrėnų 
sav. Zabakos 
k. 

44/436054 440006430680 
Priešgaisrinės 

apžvalgos 
bokšt. 

1H1g 35 
554958, 
6069557 

  
Girininko pavaduotoja Visgailė 
Baigienė, te. 862060465, 
visgaile.baigiene@vmu.lt 



61 Trakų 
Kaišiadorių r. 
sav. Našlėnų 
k. 

44/1287683 440006358589 
Priešgaisrinės 

apsaugos 
bokštas 

1H1g 35 
548916, 
6084813 

  
Paparčių girininkijos girininkas Aidas 
Stepankevičius tel.  868616011, 
aidas.stepankevicius@vmu.lt 

62 Trakų 

Kaišiadorių r. 
sav. 
Pravieniškių 
k. 

44/431008 440006358478 
Priešgaisrinis 

apžvalgos 
bokštas 

1H1g 35 
514255, 
6085781 

  
Pravieniškių girininkijos girininkas 
Vytautas Dirsė,te. 868613225, 
vytautas.dirse@vmu.lt 

63 Trakų  

Trakų r. sav. 
Onuškio 
mstl. Daugų 
g. 16 

44/495984 440009364936 
Priešgaisrinis 

bokštas 
9H1ž 35 

538395, 
6041097 

  
Onuškio girininkijos girininkas Vytas 
Okunevičius, tel. 868613265, 
vytas.okunevicius@vmu.lt 

64 Trakų  
Trakų r. sav. 
Paluknio k. 

10/49226 799690157047 
Priešgaisrinis 

bokštas 
4H1g 32 

564229, 
6041159 

  Paluknio girininkijos girininkas 
Boleslovas Davidavičius 868613291 

65 Trakų  
Trakų r. sav. 
Rūdiškių m. 
Pirties g. 12 

10/55961 799740165034 
Priešgaisrinis 

bokštas 
3H1/g 42 

552710, 
6042326 

Retransliatorius 
AAMGSS Mechanikas Viktoras Gramba, tel. 

868791794, viktoras.gramba@vmu.lt 

66 Varėnos 
Varėnos r. 
sav. Degsnių 
k. 

44/451874 440006661514 
Gaisrų 

stebėjimo 
bokštas 

1H1ž 35 
552204, 
6024732 

  
Miško apsaugos specialistas Nerijus 
Ruoška, tel. 868614238, 
nerijus.ruoska@vmu.lt  

67 Varėnos 

Varėnos r. 
sav. 
Geidukonių 
k. 

44/451862 440006661372 
Gaisrų 

stebėjimo 
bokštas 

1H1ž 35 
532124, 
6021393 

AAMGSS 
Miško apsaugos specialistas Nerijus 
Ruoška, tel. 868614238, 
nerijus.ruoska@vmu.lt  

68 Varėnos 

Varėnos r. 
sav. Senųjų 
Naniškių k. 
Naniškių g. 3 

44/451867 440006661414 
Gaisrų 

stebėjimo 
bokštas 

  35 
557988, 
6019074 

  
Miško apsaugos specialistas Nerijus 
Ruoška, tel. 868614238, 
nerijus.ruoska@vmu.lt  

69 Varėnos  
Varėnos r. 
sav. Matuizų 
k. 

44/1587142 440026013309 
Priešgaisrinės 

apžvalgos 
bokštas 

b 35 
544128, 
6015129 

  
Miško apsaugos specialistas Nerijus 
Ruoška, tel. 868614238, 
nerijus.ruoska@vmu.lt  

70 Varėnos  
Varėnos r. 
sav. Rudnios 
k. 

44/1389705 440026013296 
Priešgaisrinės 

apžvalgos 
bokštas 

b 24 
544084, 
5993459 

  
Miško apsaugos specialistas Nerijus 
Ruoška, tel. 868614238, 
nerijus.ruoska@vmu.lt  

71 Varėnos  

Varėnos r. 
sav. Varėnos 
m. 
Miškininkų g. 
5 

44/1521033 440026013263 
Priešgaisrinės 

apžvalgos 
bokštas 

b 30 
536618, 
6009246 

Retransliatorius Miško apsaugos specialistas Nerijus 
Ruoška, tel. 868614238, 
nerijus.ruoska@vmu.lt  

 



Konkurso sąlygų  

4 priedas 

 
PROJEKTAS 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS .............................REGIONINIO 

PADALINIO PRIEŠGAISRINIŲ STEBĖJIMO BOKŠTŲ NUOMOS SUTARTIS 

         _________________ d. Nr. 

(data) 

_________________ 

(sudarymo vieta) 

Nuomotojas  _____________________________________________________________ , 

(turto valdytojo teisinė forma, pavadinimas, kodas ir registracijos adresas) 

atstovaujamas  ___________________________________________________________ , 

(atstovo pareigos, vardas, pavardė) 

veikiančio pagal  __________________________________________________________ , 

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris) 

ir Nuomininkas  _________________________________________________________________  

(teisinė forma, pavadinimas, kodas ir registracijos adresas, jeigu Nuomininkas yra juridinis 

asmuo, 

 ______________________________________________________________________ ,  

arba vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas, jeigu Nuomininkas yra fizinis 

asmuo)  

atstovaujamas  ___________________________________________________________ , 

(atstovo vardas, pavardė, pareigos) 

veikiančio pagal  __________________________________________________________ , 

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris) 

vadovaudamiesi viešojo nuomos konkurso, įvykusio _____ m. ____________ ___ d., komisijos 

sprendimu, įformintu protokolu Nr. ________, sudaro šią valstybės turto nuomos sutartį (toliau – 

Sutartis). Toliau Sutartyje Nuomotojas ir Nuomininkas kiekvienas atskirai gali būti vadinami šalimi, o 

abu kartu – šalimis. 

I. SUTARTIES DALYKAS 

1. Nuomotojas įsipareigoja perduoti Nuomininkui valstybės materialųjį turtą Priešgaisrinių 

stebėjimo bokštų (nurodomas regioninio padalinio pavadinimas, adresas ir tikslios koordinatės),  dalį 

konstrukcijų ploto, naudoti ir laikinai valdyti už nuomos mokestį, o Nuomininkas įsipareigoja priimti 

turtą ir už jį mokėti nuomos mokestį. 

          2. Turtas skirtas programų rengimo ir transliavimo (EVRK kodas 60) bei telekomunikacijų 

(EVRK kodas 61) veiklai vykdyti  .................................................(nurodyti turto naudojimo paskirtį) 

 



II. NUOMOS TERMINAS  

         3. Turto nuomos terminas nustatomas 3 (trijų) metų laikotarpiui nuo turto perdavimo ir priėmimo 

akto pasirašymo dienos su galimybe nuomos terminą pratęsti, bet ne ilgesniam 10 metų bendram 

nuomos terminui (įskaitant nuomos termino pratęsimą).     

 

III. NUOMOS MOKESTIS 

4. Nuomininkas už turto nuomą įsipareigoja mokėti Nuomotojui nuompinigius – _________ 

_____________________________  per mėnesį. Jeigu Nuomininkas yra pridėtinės vertės  

(suma skaičiais ir žodžiais) 

 mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas, – su PVM (jeigu jis turi būti skaičiuojamas) _____________. 
                                                                                                                             (suma skaičiais ir 

žodžiais) 

 5. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau 

kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena – iki kitos po jos einančios 

darbo dienos) pagal Nuomotojo pateiktą sąskaitą.   

Nuomininkas be nuompinigių, kas mėnesį apmoka sąskaitas už vandenį, dujas, elektros ir 

šilumos energiją bei komunalines (šiukšlių išvežimas, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymas 

ir kt.), ryšių, draudimo ir kitas paslaugas, jeigu tokių yra, taip pat sąskaitas už turto bei su juo susijusių 

bendro naudojimo patalpų ar kito turto ir inžinerinės įrangos eksploatavimą, einamąjį remontą bei 

administravimą, kitus teisės aktų nustatytus mokesčius, jeigu tokių yra, pagal Nuomotojo ir (arba) 

paslaugų teikėjų pateiktas sąskaitas. 

 6. Nuompinigiai pradedami skaičiuoti nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo 

dienos. 

 Sutartyje nustatytas nuompinigių dydis gali būti didinamas atnaujinant sutartį naujam nuomos 

terminui.  

 

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

7. Nuomotojas įsipareigoja: 

7.1. per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo perduoti Nuomininkui Sutarties 1 punkte 

nurodytą turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą (sutarties 1 priedas);  

7.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu atlikti nuomojamo turto ar su juo susijusių inžinerinių sistemų 

kapitalinio remonto darbus, kai atliekami viso objekto, kurio dalis nuomojama, arba su tuo objektu 

susijusių inžinerinių tinklų kapitalinio remonto darbai; 

7.3. informuoti Nuomininką apie išorinių inžinerinių tinklų ir komunikacijų remonto darbus, kurie 

trukdytų Nuomininko veiklai, per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių sužinojimo; Nuomotojas 

neatsako už šildymo, vandentiekio ir elektros tinklų sutrikimus, jeigu šie sutrikimai įvyksta ne dėl 

Nuomotojo kaltės;  

8. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutartį nutraukus prieš terminą, priimti iš 

Nuomininko turtą. 

9. Nuomotojas turi teisę Sutarties galiojimo laikotarpiu tikrinti išnuomotą turtą, taip pat turi kitų 

teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose.  

10. Nuomininkas įsipareigoja: 

10.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo įregistruoti 

nuomos sutartį valstybės įmonėje Registrų centre; 

10.2. per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo priimti Sutarties 1 punkte nurodytą 

turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą; 

10.3. laiku mokėti Sutartyje nustatytą nuomos mokestį ir kitus pagal Sutartį priklausančias 

įmokas, mokesčius bei priešgaisrinio stebėjimo bokšto remonto išlaidas (išlaidos dengiamos 

proporcingai bokšte esančių Nuomininkų skaičiui, t.y. jei Bokšte yra vienas Nuomininkas, jis ir 

sumoka visas išlaidas, jei du – išlaidas dalinasi per pusę ir t.t.); 

10.4. naudoti turtą pagal paskirtį, nurodytą Sutarties 2 punkte, užtikrinant Lietuvos higienos 

normų tinkamą įgyvendinimą, vadovautis nustatytais šios paskirties turto priežiūros, priešgaisrinės 



saugos ir sanitariniais reikalavimais, užtikrinti jo gerą būklę (atsižvelgdamas į normalų nusidėvėjimą), 

saugoti turtą nuo sugadinimo, dingimo; 

10.5. sudaryti Nuomotojui sąlygas tikrinti nuomojamo turto būklę; 

10.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutartį nutraukus prieš terminą, perduoti 

turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą tvarkingą, tokios pat būklės, kokios jis perduotas 

Nuomininkui, atsižvelgdamas į fizinį turto nusidėvėjimą, su visais padarytais pertvarkymais, kurių 

negalima atskirti nepadarant žalos turtui; Nuomininkui neatlyginamos turto pagerinimo išlaidos, todėl 

Nuomininkas, pasibaigus Sutarčiai ar ją nutraukus, neturi teisės reikalauti kompensacijos už turto 

pagerinimą. 

Nuomotojas ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki nuomos termino pabaigos raštu informuoja 

Nuomininką apie sutarties nutraukimą prieš terminą.  

11. Nuomininkas turi ir kitų teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose. 

12. Nuomininkas neturi teisės subnuomoti turto (ar jo dalies) ar suteikti tretiesiems asmenims 

kokių nors kitų teisių naudotis turtu (ar jo dalimi). Nuomininkas taip pat neturi teisės perleisti visų ar 

dalies savo teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš Sutarties, įkeisti turto nuomos teisės ar perduoti jos kaip 

turtinio įnašo kuriam nors trečiajam asmeniui ar kitaip suvaržyti Sutartyje nustatytų turto nuomos 

teisių.  

13. Sutartis nesuteikia Nuomininkui teisės nuomojamo turto adresu registruoti savo ar savo 

filialų, atstovybių ar patronuojamųjų įmonių, taip pat klientų ar kitų susijusių asmenų buveinių. 

14. Nuomininkui draudžiama be rašytinio Nuomotojo sutikimo atlikti statinio kapitalinio remonto 

ar rekonstravimo darbus.  

 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

15. Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų 

mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos 

nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.  

16. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Nuomininko nuo pagrindinės prievolės įvykdymo.  

17. Už turto pabloginimą Nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.500 

straipsnyje nustatyta tvarka. 

 

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS, ATNAUJINIMAS, PAKEITIMAS IR PASIBAIGIMAS 

18. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja 3 (trejus) metus iki visiškai ir tinkamai 

įvykdomi Sutartyje nustatyti įsipareigojimai arba Sutartis nutraukiama Sutartyje ir (ar) teisės aktuose 

nustatyta tvarka. 

19. Nuomininkas, per visą nuomos terminą laikęsis savo įsipareigojimų pagal Sutartį, nuomos 

terminui pasibaigus turės pirmenybės teisę prieš kitus asmenis sudaryti naują turto nuomos sutartį 

papildomam terminui. Nuomotojas privalo užtikrinti, kad turto nuomos sutarties atnaujinimo atveju 

bendra nuomos trukmė nebūtų ilgesnė kaip 10 metų. Nuomotojas ne vėliau kaip prieš 2 (du) 

mėnesius iki nuomos termino pabaigos raštu informuoja Nuomininką apie siūlymą sudaryti naują 

turto nuomos sutartį papildomam terminui, nurodydamas nuomos terminą, nuomos mokestį ir kitas 

nuomos sąlygas, kurias Nuomotojas laiko esant svarbiomis. Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 

1 (vieną) mėnesį nuo Nuomotojo pranešimo gavimo dienos raštu atsakyti Nuomotojui, ar sutinka 

sudaryti turto nuomos sutartį papildomam terminui. Nuomininkui raštu neatsakius Nuomotojui per 1 

(vieną) mėnesį nuo pranešimo iš nuomotojo gavimo dienos, laikoma, kad nuomininkas atsisako 

sudaryti turto nuomos sutartį papildomam terminui Nuomotojo pasiūlytomis sąlygomis.  

20. Nuomininkas neturės pirmenybės teisės sudaryti naujos turto nuomos sutarties 

papildomam terminui, jeigu Nuomotojas iki nuomos termino pabaigos bus pareiškęs Nuomininkui 

bent vieną pagrįstą rašytinį įspėjimą dėl Sutarties nuostatų pažeidimo. Tokiu atveju, pasibaigus turto 

nuomos terminui, Nuomotojas turės teisę (tačiau neprivalės) pasiūlyti Nuomininkui išsinuomoti turtą 

tokiomis pat ar naujomis Nuomotojo nuožiūra nurodytomis sąlygomis ir terminais. 

21. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti 

Sutarties šalių.  

22. Ši Sutartis pasibaigia arba gali būti nutraukta: 



22.1. pasibaigus nuomos terminui; 

22.2. Sutarties šalių susitarimu; 

22.3. kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais ir tvarka; 

22.4. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, kai išnuomoto turto reikia 

valstybės funkcijoms atlikti. 

 

VII. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS 

 

23. Nė viena Šalis nelaikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal 

Sutartį, jeigu įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, 

atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

6.212 straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. 

nutarimu Nr. 840. 

24. Jeigu kuri nors Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl 

kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines 

dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių 

pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jeigu Nuomotojas raštu nenurodo kitaip, Nuomininkas 

toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų, kaip 

vykdyti savo įsipareigojimus, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo.  

25. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių 

dienų, viena iš Šalių turi teisę Sutartį nutraukti įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų. 

Jeigu praėjus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės 

tęsiasi, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties 

vykdymo. 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

26. Papildomos sąlygos - išorinių reklaminių ir informacinių užrašų išdėstymą, prieš jų 

įrengimą, Nuomininkas privalo raštu suderinti su Nuomininku.  

         27. Kontaktiniai atsakingi asmenys: 
(nuomininko atsakingo darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el.p.) 

(nuomotojo atsakingo darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el.p.) 

28. Bet koks ginčas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su Sutartimi, kuris neišsprendžiamas 

derybų būdu, turi būti sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

29. Sutartis surašoma dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai. 

30. Sutarties priedai: 

30.1. valstybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktas; 

30.2. kiti Nuomojamo valstybės materialiojo turto dokumentai ir priedai, kurie būtini, kad būtų 

galima naudotis šiuo turtu. 

 

IX. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR ADRESAI 

 

Nuomotojas Nuomininkas 

Pavadinimas Pavadinimas (fizinio asmens vardas ir pavardė) 

Adresas Adresas 

Juridinio asmens kodas Juridinio / fizinio asmens kodas 

Atsiskaitomoji banko sąskaita Atsiskaitomoji banko sąskaita 

Nuomotojo vardu Nuomininko vardu 

  

  

–––––––––––––––– 



Sutarties 1 priedas 

(Valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo akto forma) 

VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS 

______________ Nr.__________ 
                                (data)    

_____________________ 
(sudarymo vieta) 

Nuomotojas  _____________________________________________________________ , 

(turto valdytojo teisinė forma, pavadinimas, kodas ir registracijos adresas) 

atstovaujamas  _________________________________________________________________ , 

(atstovo pareigos, vardas, pavardė) 

veikiančio pagal  ___________________________________________________________________ , 

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris) 

perduoda, o Nuomininkas  _________________________________________________________ , 

(teisinė forma, pavadinimas, registracijos numeris ir adresas, jeigu Nuomininkas yra juridinis 

 _____________________________________________________________________________ , 

asmuo, arba vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas, jeigu Nuomininkas yra fizinis asmuo) 

atstovaujamas  _________________________________________________________________ , 

(atstovo pareigos, vardas, pavardė) 

veikiančio pagal  ___________________________________________________________________ , 

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris) 

remdamiesi _____m. ____d. sudaryta valstybės materialiojo turto nuomos sutartimi Nr.  _______ ,  

perduoda ir priima valstybės materialųjį turtą –  ________________________________________  

(perduodamo valstybės turto pavadinimas, adresas,  

 _____________________________________________________________________________ . 

kadastro ar inventorizacijos Nr., statinio plotas, tūris, turto būklė ir pan.) 

Perdavė 

_______________________________                        _______ ________________________ 

(Nuomotojo atstovo pareigų pavadinimas)   (parašas) (vardas ir pavardė) 

   

A.V. 

Priėmė 

_________________________________ ________ ________________________ 

(Nuomininko ar jo atstovo pareigų pavadinimas)  (parašas) (vardas ir pavardė) 

  A.V. (Jeigu reikalavimas turėti antspaudą nustatytas įstatymuose.)  

                                                                      _________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


