
ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ NUOMA 
Lietuvininkų g. 23, Šilutė 

 
Nuomotojas Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Bendrovė) 

J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius, įmonės kodas 121215587, tel. (8 700) 55 400, 
el. p. info@post.lt 

Aprašymas Išnuomojamos administracinės paskirties patalpos, antrame aukšte. Įėjimas 
bendras iš kiemo pusės. WC bendras. Yra elektra, centrinis šildymas.  

Nuomos laikotarpis 
 

Turtas išnuomojamas 5 metų laikotarpiui su galimybe nuomos sutartį 
pratęsti. 

Nuomojamų patalpų plotas 
PASTABA Pasirašant sutartį prie nuomojamų 
patalpų ploto pridedamas proporcingai 
priskirtas bendro naudojimo patalpų plotas. 

1. 12,25 kv. m patalpa, pažymėta indeksu 2-1; 
2. 29,68 kv. m patalpa, pažymėta indeksu 2-7;  
3. 7,63 kv. m  patalpa, pažymėta indeksu 2-8; 
4. 12,88 kv. m patalpa, pažymėta indeksu 2-9; 
5. 10,90 kv. m patalpa, pažymėta indeksu 2-11 ir 4,75 kv. m patalpa, 

pažymėta indeksu 2-12 (bendras įėjimas, todėl patalpos išnuomojamos 
kartu); 

6. 12,39 kv. m patalpa, pažymėta indeksu 2-17. 
7. 13,63 kv. m patalpa, pažymėta indeksu 2-18. 

Pradinė nuomojamų patalpų kaina* 2,50 Eur/kv. m + PVM 
Nuomojamo turto apžiūra Dėl turto apžiūros kreiptis telefonu 8 650 40715 arba el. paštu 

turto.valdymas@post.lt 
Atsiskaitymo būdai ir terminai Visi mokėjimai, nurodyti negyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje apmokami 

pagal Bendrovės pateiktą sąskaitą – faktūrą. 
Nuomos paraiškų teikimo tvarka Pageidaujantieji išsinuomoti patalpas Bendrovei el. paštu 

turto.valdymas@post.lt pateikia užpildytą paraišką.  
Paraiškos šabloną rasite: https://www.post.lt/lt/patalpu-nuoma-ir-pardavimai 
 Patalpų nuoma   Susiję dokumentai  Fizinio asmens paraiškos 
šablonas / Juridinio asmens paraiškos šablonas 

Nuomos paraiškų teikimo laikotarpis 2021.01.21 – 2021.01.29 (imtinai). 



Atsižvelgiant į Civilinio kodekso 6.482 str. nuostatas, įvykus konkursui, patalpas siūloma nuomotis buvusiam 
nuomininkui už didžiausią pasiūlytą kainą ir kitomis tokiomis pačiomis sąlygomis. (Taikoma patalpai pažymėtai indeksu 
Nr. 2-1) 
Nekilnojamojo turto išnuomojimo procedūros aprašytos Bendrovės nekilnojamojo turto išnuomojimo tvarkoje, kurią 
rasite:  
https://www.post.lt/sites/default/files/2019-06/Nekilnojamo%20turto%20i%C5%A1nuomojimo%20tvarka.pdf 
Su negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nuostatomis galite susipažinti: 
https://www.post.lt/sites/default/files/2019-
06/Negyvenam%C5%B3j%C5%B3%20patalp%C5%B3%20nuomos%20sutarties%20%C5%A1ablonas.pdf 
Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu dėl bet kokių priežasčių nutraukti turto nuomos procesą. 
Pranešimo apie galimai pastebėtas korupcijos apraiškas ar galimai neteisėtus Bendrovės darbuotojų veiksmus 
pateikimo būdas elektroniniu paštu: pranesk@post.lt 

*Vadovaujantis Bendrovės Nekilnojamojo turto išnuomojimo tvarkos 19 p., turtas išnuomojamas už didžiausią pasiūlytą nuomos kainą  

 

 

 


