
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTLĖS, ESANČIOS TAIKOS G. 2, PALANGOJE, VIEŠAS NUOMOS KONKURSAS 

 Palangos miesto Rinkliavų centras skelbia 1000 kv.m. (iš 5504,4 bendro ploto) automobilių stovėjimo 
aikštelės (unikalus Nr. 4400-1850-0915), esančios Taikos g. 2, Palangoje, viešą nuomos konkursą. Sutarties 
terminas nuo 2021 m. gegužės 8 d. iki 2021 m. spalio 17 d. Pradinė nuomos kaina 1827,10 Eur be PVM. 
Nuomojamo ploto paskirtis - komercinei veiklai (“Bagažinių turgus”) vykdyti. 

 Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos nuo 2021 m. balandžio 12 d. iki 2021 m. balandžio 23 d. 15 val. 
adresu: Gintaro g. 33a, Palanga, el. paštu info@pmrc.lt. Konkurso komisijos posėdis vyks 2021 m. 
balandžio 26 d. 14 val. Gintaro g. 33a, Palangoje. 

 Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia komisijos nariui užklijuotą voką, 
ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo 
skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų 
įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikti šie 
dokumentai: 

a) paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios 
vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, 
kodas ir buveinės adresas, konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens banko sąskaitos, į kurią komisija turi 
pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai, kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto 
adresas. Paraiškoje turi būti nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis ir paaiškinama, kokiam 
tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą; 

b) nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo; 

c) Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas arba atitinkamos užsienio valstybės institucijos (profesinių 
ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje 
asmuo registruotas) išduotas dokumento ar priesaikos deklaracijos, liudijančios, kad juridinis asmuo yra 
įregistruotas ir veikiantis įstatymų nustatyta tvarka bei turi teisę verstis atitinkama veikla, tinkamai 
patvirtintos kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims); 

d) dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso 
sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą. 

 Konkurso dalyvio pradinis įnašas 153,00 Eur turi būti sumokėtas iki 2021 m. balandžio 23 d. į Palangos 
miesto rinkliavų centro sąskaitą LT 937180600000130695. 

 Konkurso dalyvių registravimo vieta Gintaro g. 33A, Palanga. Paraiškos pateikiamos komisijos sekretorei 
Ingai Ruokienei, tel. 370-460-49003, el.paštu info@pmrc.lt iki 2021 m. balandžio 23 d. 15.00 val.  

 Konkurso komisijos posėdis vyks 2021 m. balandžio 26 d. 14.00 val. Gintaro g. 33A, Palanga. Nuomos 
sutarties įgyvendinimo laikotarpiu nuomotojas privalo išlaikyti estetišką aikštelės vaizdą. Karantino 
pratęsimo atveju, užtikrinti, kad vykdant veiklą būtų laikomasi karantino režimo, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos 
teritorijoje paskelbimo“ (2.2. punktas). 

Veiklą vykdyti vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais, Palangos miesto savivaldybės vadovų ir savivaldybės 
tarybos sprendimais bei teisės aktais. 


