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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 punktu,
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 8 straipsniu ir 12 straipsnio 1, 2, 4 dalimis, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m.
liepos 14 d. sprendimu Nr. 1-1071 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės turto perdavimo valdyti,
naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Vilniaus miesto
savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo 5.1
papunkčiu ir 6 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimo
Nr. 1-291 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei
panaudos“ 4.1.2 papunkčiu ir šiuo sprendimu patvirtintu Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų
bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešo konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos
aprašu bei atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo pasitarimo Kultūros
skyriaus klausimais 2021 m. rugsėjo 1 d. protokolą Nr. 28-251/21(1.2.13E-T1), Vilniaus miesto
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Perduoti dvidešimčiai metų viešajai įstaigai Vilniaus rotušei kaip subjektui,
įgyvendinančiam savarankiškąją (Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatytą
(priskirtą) savivaldybių funkciją (gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros
puoselėjimas) Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 220
(dviejų šimtų dvidešimties) kv. m patalpas, pažymėtas indeksais 1-(4-10), 1-14, su dalimi bendrojo
naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais 1-(11-12) ir 1-(17-18), esančias pastate (unikalus Nr. 10018000-2014), registro Nr. 10/109668), Didžiojoje g. 31, Vilniuje (įsigijimo vertė – 66 217,37
(šešiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai septyniolika Eur 37 ct) Eur), likutinė vertė 2021 m. spalio
31 d. – 1 184 308,16 (vienas milijonas vienas šimtas aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai

aštuoni Eur 16 ct), finansavimo šaltinis – Savivaldybės biudžetas), patikėjimo teise valdyti, naudoti
ir disponuoti juo.
2. Leisti viešajai įstaigai Vilniaus rotušei, perėmus 220 (dviejų šimtų dvidešimties) kv. m
patalpas Didžiojoje g. 31, Vilniuje, išnuomoti jas ir dalį, t. y. 41 (keturiasdešimt vieną) kv. m,
patikėjimo teise viešosios įstaigos Vilniaus rotušės valdomo pirmo aukšto holo patalpos maitinimo
veiklai (restoranui) penkeriems metams viešo konkurso būdu ir nustatyti pradinę nuomos kainą –
24,04 (dvidešimt keturi Eur 4 ct) Eur už 1 (vieną) kv. m per mėnesį, iš viso 6 274,44 (šeši
tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt keturi Eur 44 ct) Eur už visą nuomojamą plotą per mėnesį.
3. Pavesti:
3.1. viešajai įstaigai Vilniaus rotušei organizuoti viešą nuomos konkursą dėl 2 punkte
nurodytų negyvenamųjų patalpų nuomos, parengti nuomos sutartį ir perdavimo–priėmimo aktą,
vadovaujantis Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto
nuomos viešo konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. 1-291 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“, nuostatomis nurodant tokias konkurso
ir nuomos sutarties sąlygas:
3.1.1. vykdyti aukšto lygio europietiškos virtuvės maitinimo įstaigos veiklą (visas restorano
meniu, skoningas patiekalų ir interjero dekoras, aukšti aptarnavimo standartai, oficialus darbuotojų
aprangos kodas);
3.1.2. aptarnauti didelius, aukšto lygio reprezentacinius renginius Vilniaus rotušės patalpose
pagal viešosios įstaigos Vilniaus rotušės poreikį ir pateikti atitinkamą meniu furšetų, banketų,
konferencijų, santuokų, šventinių renginių ir pan. metu;
3.1.3. organizuoti gyvos muzikos (klasikos ir (arba) džiazo) ar kitus teminius renginius
bendradarbiaujant su viešąja įstaiga Vilniaus rotuše ne mažiau kaip vieną kartą per savaitę;
3.1.4

įrengti Vilniaus rotušės pirmo aukšto holo dalyje tik desertų, kavos ir kitų gėrimų

barą, neįrengiant papildomų inžinerinių tinklų;
3.2. viešosios įstaigos Vilniaus rotušės direktoriui, o jo nesant – direktorių pavaduojančiam
direktoriaus pavaduotojui pasirašyti 2 punkte nurodytų patalpų nuomos sutartį ir perdavimo–
priėmimo aktą.
4. Įgalioti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti 1 punkte
nurodyto nekilnojamojo turto perdavimo ir priėmimo aktą.
5. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjui
kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.
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