
      PATVIRTINTA 
Konkurso organizavimo komisijos                
2022 m. gegužės 3 d.  

                                 protokolu Nr. 5 
     

 
 

1,00 KV. M PLOTO VIETOS, ESANČIOS LIETUVININKŲ G. 17, ŠILUTĖJE, VIEŠOJO 
NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS 

 
  
            1. Nuomotoja Šilutės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188723322, adresas 
Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė. 
 2. Viešojo nuomos konkurso būdu išnuomojama 1,00 kv. m ploto vieta, esanti Lietuvininkų 
g. 17, Šilutėje, žemės sklypo kadastro numeris 8867/0013:47, unikalus Nr. 4400-1220-4436 (vietos 
išdėstymo planas pridedamas). 
 3. Turtą naudoti kavos ir / kitų gėrimų savitarnos automatams, skirtiems lauko prekybai 
pastatyti. Pagrindiniai kavos ir / kitų gėrimų savitarnos automato, skirto lauko prekybai, orientaciniai 
matmenys: plotis apie 0,90 m, ilgis apie 0,97 m, aukštis apie 2,35 m. 
 4. Pradinis siūlomas finansinis įnašas į socialinės infrastruktūros plėtrą 84,00 Eur per metus. 
  5. Konkurso laimėtojas sumoka 50 procentų siūlomo metinio įnašo į AS „Luminor“ banko 
sąskaitą LT414010043500090123, Savivaldybės administracijos kodas 188723322, iki sutarties su 
Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriumi pasirašymo. Likusią 50 procentų sumą 
sumoka per 5 mėn. nuo sutarties pasirašymo. 
 6. Turtas išnuomojamas vieneriems metams. 
 7. Kavos ir / kitų gėrimų savitarnos automatą konkurso laimėtojas privalo pastatyti per 6 
mėnesius nuo Sutarties pasirašymo datos, priešingu atveju Sutartis nutraukiama vienašališkai ir šiai 
vietai skelbiamas naujas konkursas. 
 8. Kavos ir / kitų gėrimų savitarnos automatą konkurso laimėtojas įrengia ir eksploatuoja savo 
lėšomis – prisijungia prie elektros energijos tinklų, pastato kontrolinį apskaitos skaitiklį, moka už 
sunaudotą elektros energiją jos tiekėjui, vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir 
tvarkymą. 
 9. Konkurso laimėtojas moka vietinę rinkliavą už leidimą prekiauti kava ir / kitais gėrimais 
Šilutės rajono savivaldybės viešose vietose teisės aktų nustatyta tvarka. 
 10. Konkurso laimėtojas privalo savo lėšomis vykdyti visišką kavos ir / kitų gėrimų savitarnos 
automato priežiūrą, tinkamai jį eksploatuoti, tiekti reikalingus produktus, laikytis elektros įrenginių 
eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų, vieta aplink aparatą turi būti švari, 
tvarkinga, nuolat valoma, šalia aparato stovi šiukšliadėžė, aparatas klientui turi duotų grąžą. 
 11. Konkurso laimėtojas dalyviai registruojami iki 2022 m. gegužės 23 d. 10 val. Šilutės 
rajono savivaldybės administracijoje, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje, pirmame aukšte ,,Viename 
langelyje“. 

12. 1,00 kv. m ploto vietą, esančią Lietuvininkų g. 34, Šilutėje, galima apžiūrėti  nuo 2022 m. 
gegužės 9 d. iki 2022 m. gegužės 22 d.  darbo dienomis sutartu laiku.  
  13. Konkurso komisijos posėdis vyks 2022 m. gegužės 23 d. 10 val. 30 min. Šilutėje, Dariaus 
ir Girėno g. 1, Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje.   
 14. Už dalyvių registravimą ir papildomos informacijos suteikimą atsakinga Ūkio skyriaus 
vyriausioji specialistė Auksė Rupainienė, telefonas (8 441) 79 258, el. p. aukse.rupainiene@silute.lt. 
 15. Turto nuomos konkursas viešai skelbiamas 2022 m. gegužės 6 d. laikraštyje ,,Šilutės 
naujienos“.  

 



 

Kavos ir / ar kitų gėrimų savitarnos automato, skirto lauko prekybai, vietos išdėstymo planas 

 

 

 

Planuojamo eksploatuoti kavos ir / ar kitų gėrimų savitarnos automato, skirto lauko prekybai, viena vieta lauke 

Vietos adresas – žemės sklype (kadastro Nr. 8867/0013:47 Šilutės m. k. v., unikalus Nr. 4400-1220-4436), esančiame Lietuvininkų g. 17, 
Šilutės m., Šilutės r. sav. 

Planuojamo eksploatuoti įrenginio pavadinimas – kavos ir / ar kitų gėrimų savitarnos automatas, skirtas lauko prekybai. 
Pagrindiniai  kavos ir / ar kitų gėrimų savitarnos automato, skirto lauko prekybai, orientaciniai matmenys ir aukščiai – plotis apie 

0,90 m; ilgis apie 0,97 m; aukštis apie 2,35 m. 


