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Eil. 

Nr.  

 

Adresas,  

unikalus pastato Nr., patalpų  

indeksai plane 

 

 

 Informacija apie nuomą 

 

 

 

Kaina eur. 

 

 

 

 

Nuomos terminas ir 

papildoma informacija 

1. 

Kuršių g. 22, Kintai Šilutės r. 

Emalio galerijos pastatas  
8870-4000-1024 

  

Į nuomos kainą įskaičiuoti 

komunaliniai mokesčiai, 

Wi-Fi ryšys. 

1.1. 

 
Kambarys Nr.1  (205),  

su bendro naudojimo patalpomis  

(204), (202), (203), (207), (206) 

Vienvietis kambarys su papildoma 

ištraukiama tachta ir bendro naudojimo 

patalpomis: WC, dušas, valgomasis, virtuvė 

su buitine įranga.  

20,00 

para/1 asmeniui 

10,00 

para/ papildomai 

kitam asmeniui 

 

Ne ilgesnė kaip 30 

kalendorinių dienų. Ne 

daugiau kaip 2 asmenims. 

1.2. Kambarys Nr. 2 (210)  

su bendro naudojimo patalpomis 

(204), (202), (203), (207), (206) 

Dvivietis kambarys ir bendro naudojimo 

patalpomis: WC, dušas, valgomasis, virtuvė 

su buitine įranga. Kambaryje 2 atskiros 

lovos su rankšluosčiais ir balta patalyne.  

20,00 

para/1 asmeniui 

30,00 

Para/2 asmenims 

 

Ne ilgesnė kaip 30 

kalendorinių dienų. Ne 

daugiau kaip 2 asmenims. 

1.3. Kambarys Nr. 3 (211)  

su bendro naudojimo patalpomis 

(204), (202), (203), (207), (206) 

Dvivietis kambarys ir bendro naudojimo 

patalpomis: WC, dušas, valgomasis, virtuvė 

su buitine įranga. Kambaryje 2 atskiros 

lovos su rankšluosčiais ir balta patalyne. 

20,00 

para/1 asmeniui 

30,00 

Para/2 asmenims 

Ne ilgesnė kaip 30 

kalendorinių dienų. Ne 

daugiau kaip 2 asmenims.0, 

1.4. Kambarys Nr. 4  
(212) 

su bendro naudojimo patalpomis 

(204), (202), (203), (207), (206) 

Keturvietis kambarys ir bendro naudojimo 

patalpomis: WC, dušas, valgomasis, virtuvė 

su buitine įranga. Kambaryje 4 atskiros 

lovos su rankšluosčiais ir balta patalyne. 

20,00 

para/1  asmeniui 

30,00 

para/ 2 asmenims 

+10,00 eur. 

para/ papildomai 

kitam asmeniui 

Ne ilgesnė kaip 30 

kalendorinių dienų. Ne 

daugiau kaip 4 asmenims. 

1.5.  Visas antras aukštas  
(201), (202), (203), (204), (205), 

(206), (207), (208), (209), (210). 

(211), (212) 

4 kambariai (3 dviviečiai, 1 keturvietis) 

su bendro naudojimo patalpomis: WC, 

dušas, valgomasis, virtuvė su buitine 

įranga. 10 atskirų lovų su rankšluosčiais 

ir balta patalyne. 

 

130,00 

1 parai 

 

120,00 

Daugiau nei 1 parai 

 

 

Ne ilgiau kaip 30 

kalendorinių dienų ir ne 

daugiau 10 asmenų.  

1.6. Emalio meno galerijos parodų 

salė (003)  

su bendro naudojimo patalpomis: holas 

(002), koridorius (005),WC (007) (008). 

 

10,00 

 

5,00 

Nuoma ne ilgesnė kaip 30 

kalendorinių dienų  



 1 val. Už kiekvieną 

papildomą val. 

1.7. Emalio meno galerijos dirbtuvės  
(008), (009)  

 

su bendro naudojimo patalpomis: holas 

(002), koridorius (005),WC (007) (008). 

 

15,00 diena/ 

vieta1asmeniui 

 

10,00 

4 val/vieta 1 

asmeniui 

Nuoma ne ilgesnė kaip 30 

kalendorinių dienų  

2. Kuršių g. 22, Kintai Šilutės r. 

Muziejaus pastatas 8870-4000-

1013 

Į nuomos kainą įskaičiuoti komunaliniai 

mokesčiai. 

 

   

2.1. Edukacinė didžioji piešimo 

klasė (016)  

ir bendro naudojimo patalpos  WC (015) 

(014); vestibiulis (013), (tambūras (018). 

 

10,00 

1 val. 

5,00 

Už kiekvieną 

papildomą val. 

Nuoma ne ilgesnė kaip 30 

kalendorinių dienų  

2.2. Edukacinė dailės klasė (011)  ir bendro naudojimo patalpomis  WC (015) 

(014); vestibiulis (013), (tambūras (018). 

 

10,00 

1 val. 

5,00 

Už kiekvieną 

papildomą val. 

Nuoma ne ilgesnė kaip 30 

kalendorinių dienų  

2.3. Edukacinė muzikos klasė (012)  ir bendro naudojimo patalpos  WC (015) 

(014); vestibiulis (013), (tambūras (018). 

 

10,00 

1 val. 

5,00 

Už kiekvieną 

papildomą val. 

Nuoma ne ilgesnė kaip 30 

kalendorinių dienų  

2.4. Holas-palėpės galerija (201)  su bendro naudojimo patalpomis Vestibiulis 

(002), Rūbinė (003), WC  (004). 

 

10,00 

1 val. 

5,00 

Už kiekvieną 

papildomą val. 

Nuoma ne ilgesnė kaip 30 

kalendorinių dienų  

 

 

     ____________________________________ 

 


