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1. Nacionalinis Kauno dramos teatras, kodas 290754450, esantis Laisvės al. 71, Kaunas, skelbia  

kavinės patalpų, esančių Laisvės al. 71, Kaune, turto registro Nr. 20/92124, unikalus pastato Nr. 4400-

3942-6854, 264,18 kv. m., kurį sudaro: I a. kavinė 88,43 kv. m., rūsio kavinė 64,01 kv. m., virtuvė su 

pagalbinėmis patalpomis 111,74 kv. m., nuomos viešą konkursą. 

2. Ši konkursą vykdo Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinio direktoriaus 2017 m. birželio 

21 d. įsakymu Nr. V-55. “Dėl komisijos sudarymo valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomai” 

sudaryta viešo konkurso komisija. 

3. Turto paskirtis: viešojo maitinimo paskirties patalpos skirtos teikti viešojo maitinimo paslaugas. 

4. Ūkio subjektui, pretenduojančiam į kavinės nuomininkus, keliami sekantys reikalavimai: privalo 

turėti ne mažesnę kaip aštuonerių metų viešojo maitinimo paslaugų teikimo patirtį, vidutinė metinė 

apyvarta - ne mažesnė kaip 300 000 Eur. Įmonė privalo turėti renginių aptarnavimo patirtį ir tam 

patvirtinti pateikti penkias sutartis šioms paslaugoms atlikti.  

5. Patalpų ypatumai: kavinės ir baro patalpų interjeras sukurtas pagal architekto A.Kančo dizaino 

projektą, jį keisti ar patalpas naudoti ne pagal paskirtį be teatro sutikimo kategoriškai draudžiama. 

Sumontuoti visi interjero baldai. Virtuvės ir barų technologinę įrangą, pagal savo poreikius, įsigyja ir 

sumontuoja nuomininkas savo lėšomis. Ši įranga visą nuomos laikotarpį yra nuomininko nuosavybė. 

6. Kavinės veikla neturi trikdyti pagrindinei teatro veiklai – spektaklių ir renginių organizavimui. 

7. Kavinės patalpos skiriamos į tris dalis: 

a) I-ojo aukšto kavinė, turinti lankytojų patekimą iš Laisvės alėjos pusės per holą prie bilietų 

kasos, bendras plotas 88,43 kv. m. Ji skirta žiūrovų ir miestiečių aptarnavimui. Darbo laikas ir 

lankytojų srautai šiose patalpose neribojami, išskyrus laiką (1--2 val.) kai teatre vyksta spektakliai, 

kurių metu aptarnavimo pirmumas teikiamas žiūrovams. 

b) Kavinės virtuvė su pagalbinėmis patalpomis ir baras, esantys rūsyje. Šių patalpų bendras 

plotas 111,74 kv. m. Patekimas į šias patalpas iš I-ojo aukšto kavinės ir vidinio kiemo. Pastarasis 

įėjimas skirtas ir maisto produktų pristatymui. Baro paskirtis – c punkte aprašytų patalpų aptarnavimui. 

c) Kavinė, esanti rūsyje, skirta teatro darbuotojų ir teatro lankytojų – žiūrovų aptarnavimui. Jos 

plotas 64,01 kv. m. Patekimas į šias patalpas tik iš teatro Didžiosios fojė. Kavinėje maitinimo paslaugas 

privalo teikti nuomininkas. Kavinės darbo laikas ir pobūdis derinamas su teatru (prieš savaitę iki kito 

mėnesio pradžios). 

8. Švarą, tvarką, priešgaisrinį stovį bei patalpų saugumą visose patalpose užtikrina nuomininkas. 

9. Nuomininkas kavinės reklamą patalpose ir prieigose iš Laisvės alėjos pusės privalo suderinti raštu 

su teatro vadovybe. 

10. Įrengti lauko kavinę galima šiltuoju metų laiku Laisvės alėjoje, suderinus su teatro vadovybe ir 

Kauno miesto savivaldybe.  

11. Patalpose naujai sumontuoti visi inžineriniai tinklai. Už tinkamą šių tinklų eksploatavimą atsako 

nuomininkas. Pajungiant technologinę įrangą prie inžinerinių sistemų privalo dalyvauti atsakingi teatro 

specialistai. 

12. Tarp virtuvės patalpų, esančių rūsyje, ir pirmojo aukšto kavinės produktų pakėlimui yra įrengtas 

mažas krovininis liftas, kuris privalo būti naudojamas pagal liftų naudojimo taisykles Lietuvos 
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13. Kavinės ir pagalbinių patalpų ventiliaciją užtikrina PI-02 vėdinimo sistema, kuri aptarnauja tik 

kavinės patalpas. Nuomininkas pagal savo darbo režimus privalo užtikrinti vėdinimo sistemos darbą 

ir savalaikį filtrų keitimą (teatro patalpose neturi sklisti kvapai iš virtuvės). 

14. Elektros energija tiekimą atskiru 80 kW galingumo įvadu, turinčiu apskaitą (įrengta el. skydinėje). 

Už elektros energijos suvartojimą nuomininkas moka vienkainiu tarifu, reaktyvinę energiją ir galios 

dedamąją. 

15. Nuomojamų patalpų šildymas pajungtas nuo bendrų teatro šilumos tinklų. Už patalpų šildymą 

nuomininkas moka pagal šildomų patalpų kubatūrą – išskaičiuotu atsiskaitomojo mėnesio įkainiu. 

16. Karšto, šalto ir recirkuliacinio vandens linijos pajungtos nuo teatro vandentiekio sistemų, jos turi 

įrengtus apskaitos prietaisus. 

17. Nuomojamose patalpose įrengta apsauginė ir priešgaisrinė signalizacijos, telefoniniai 

kompiuteriniai tinklai, yra galimybė prijungti internetą. 

18. Pradinis nuompinigių dydis – 3,3 Eur/kv. m. per mėnesį, kas sudaro 871,79 Eur (aštuoni šimtai 

septyniasdešimt vienas euras, 79 ct) nuomos mokesčio per mėnesį. Į šią sumą neįskaityti komunaliniai 

mokesčiai ir kiti mokėjimai, susiję su negyvenamųjų patalpų aptarnavimu. Delspinigių dydis už laiku 

nesumokėtų nuompinigių ir negyvenamųjų patalpų aptarnavimo išlaidų sudaro 0,05 % už kiekvieną 

uždelstą dieną. 

19. Patalpos išnuomojamos penkeriems metams. Turtas perduodamas įstatymų nustatyta tvarka. 

Nuomos mokestis pradedamas skaičiuoti sumontavus virtuvės technologinę įrangą, bet ne vėliau po 

vieno mėnesio nuo turto perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 

20. Konkurso dalyviai registruojami Nacionaliniame Kauno dramos teatre, referentės kabinete 202 

kab. Laisvės al. 71, Kaune, iki 2017 m. spalio 24 d. 10 val.  imtinai. Kontaktinis asmuo Laima 

Perkauskienė, tel. 8 37 224198, el. paštas info@dramosteatras.lt. 

21. Pradinis įnašas – išsinuomotino ploto pradinio nuompinigių dydžio už tris mėnesius suma – 

mokama į sąskaitą Nr. LT317300010134390476, esančią AB Swedbank Kauno filiale. 

22. Komisijos posėdžio, kuriame bus plėšiami konkurso dalyvių vokai su pasiūlymais, vieta ir laikas 

– 2017 m. spalio 24 d. 11 val. 00  min. teatro generalinio direktoriaus kabinete Laisvės al. 71, Kaunas. 

Šiame posėdyje gali dalyvauti visi pasiūlymus pateikę konkurso dalyviai arba jų tinkamai, įstatymų 

nustatyta tvarka, įgalioti atstovai.  

23. Dėl turto apžiūrėjimo kreiptis darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Kontaktinis asmuo Valius 

Kriščiūnas, 8 618 16110, valius@dramosteatras.lt.  

 

 

Konkurso komisijos pirmininkas     Valius Kriščiūnas 
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