
 

 

 

 

PATVIRTINTA 
VŠĮ „Perspektyvinių technologijų taikomųjų 
tyrimų institutas“ direktoriaus  
2021 m. spalio 22 d. įsakymas   Nr. AKV-35 

 
 

VŠĮ „PERSPEKTYVINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKOMŲJŲ TYRIMŲ INSTITUTAS“ 
ILGALAIKIO TURTO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. VšĮ „Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas“ ilgalaikio turto 

naudojimo tvarkos aprašas (toliau vadinama Aprašas) reglamentuoja VšĮ „Perspektyvinių technologijų 
taikomųjų tyrimų institutas“ (toliau vadinama Institutas) priklausančio ilgalaikio turto naudojimo ir 
nuomos sąlygas bei tvarką. 

2. Instituto Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. 
vasario 22 d. įsakymu Nr. 4-109 patvirtinto 01.2.1-LVPA-K-833 priemonės „INOKLASTER LT“ 
projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatomis. 

3. Apraše naudojamos sąvokos: 
Turtas – tai specializuota įranga, ilgalaikis turtas, įgytas Instituto projektui vykdyti. 
Projektas – Instituto įgyvendintas ES lėšomis pagal priemonę 01.2.1-LVPA- K-833 

„INOKLASTER LT“ iš dalies finansuotas projektas „Fotoelektros technologijų klasterio 
infrastruktūros plėtra naujos kartos technologijų įsisavinimui (InfraPV)“, projekto Nr. 01.2.1-LVPA-
K-833-02-0001. 

Nuomininkas – fizinis ar juridinis asmuo, pageidaujantis išsinuomoti Turtą. 
 

II. TURTO NUOMOS TVARKA  
 

4. Institutui priklausantis Turtas yra nuomojamas Fotoelektros technologijų klasterio 
(toliau vadinama FTK) nariams bei kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, pagal Instituto 
patvirtintą Aprašą ir Turto nuomos kainoraštį. 

5. Nuomojamo Turto sąrašas yra skelbiamas Instituto internetinėje svetainėje 
www.protechnology.lt. 

6. Turto nuomos kainoraštis sudarytas įvertinus įrangos įsigijimo išlaidas, nusidėvėjimo 
sąnaudas ir rinkos tendencijas. 

7. Nuomojamas Turtas gali būti naudojamas Instituto patalpose ir kitose FTK 
laboratorijose arba nuomininko pageidaujamoje vietoje, jei Turtas gali būti transportuojamas. 

8. Fizinis ar juridinis asmuo, pageidaujantis išsinuomoti Turtą, e.paštu 
info@protechnology.lt pateikia pageidaujamo išsinuomoti Turto užsakymą, nurodydamas Turto 
(įrenginio) pavadinimą, nuomos terminą ir vietą, kurioje naudosis išsinuomotu Turtu. Institutas 
pateikia Turto nuomos kainą (sąskaitą) už Turto nuomą ir patvirtina užsakymą. 

9. Siekiant užtikrinti Turto prieinamumą, Turto nuomos laikotarpis negali būti ilgesnis nei 



10 darbo dienų. 
10.  Turto draudimas galioja juo naudojantis Instituto patalpose ir kitose FTK laboratorijų 

patalpose. Nuomininkui pageidaujant Turtu naudotis kitoje vietoje, Institutas ir Nuomininkas susitaria 
dėl Turto papildomo draudimo pageidaujamoje Nuomininko vietoje, kurio kaina gali būti 
įskaičiuojama į Turto nuomos kainą. 

11. Nuomininkui ir Institutui patvirtinus Turto nuomos užsakymą, yra sudaroma Turto 
nuomos sutartis. 

12. Išnuomotas Turtas perduodamas naudojimui tik pasirašius Turto nuomos sutartį ir 
apmokėjus Instituto pateiktą sąskaitą. Turto Nuomos mokestis mokamas pagal pateiktą PVM sąskaitą 
– faktūrą ne vėliau kaip per 3 d.d. 

 
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
13. Visi ginčai tarp Nuomininko ir Instituto sprendžiami derybomis, nepavykus susitarti, 

sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
14. Šis Aprašas gali būti keičiamas Instituto direktoriaus įsakymu. 
15. Aprašas skelbiamas Instituto internetinėje svetainėje www.protechnology.lt 

  



 

 
 
 
 
 
 

VŠĮ „PERSPEKTYVINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKOMŲJŲ TYRIMŲ INSTITUTAS“ 
PASLAUGŲ IR TURTO NUOMOS KAINORAŠTIS 

 
 

Visa naudojimosi VŠĮ „Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas“ paslaugomis kaina 

susideda iš dviejų komponenčių sumos:  

1) personalo pagalbos ir/ar paslaugos mokestis,  

2) įrangos naudojimo mokestis.  

 
Personalo pagalbos mokestis - 90 Eur/val.* 

* Personalo pagalbos mokestį sudaro personalo konsultacijos ir/ar personalo pagalba atliekant procesus, už kurių atlikimo 
kokybę personalas neatsako.  
 

Personalo paslaugos mokestis - 100 Eur/val.** 

** Personalo paslaugos mokestį sudaro personalo paslauga atliekant procesus, už kurių rezultatą personalas atsako ir kurių 
teigiamas rezultatas apibrėžiamas susitarimu.  

 

Įrangos naudojimo mokestis***: 

Eksperimentinės bandomosios gamybos įranga – 200 Eur/val. 

Matavimo / testavimo įranga – 100 Eur/val. 

*** Nuolaidos taikomos didesnių apimčių užsakymams (daugiau kaip 2 d.d. – 10 %, daugiau kaip 5 d.d. – 20 %) 

 
Laboratorijų ir įrangos sąrašas: 

Fotoelektros taikomųjų tyrimų laboratorija (Pramonės g. 11, Klaipėda) 
- Pilotinių įrenginių paketas architektūrinių BIPV tyrimų linijai sukurti, 
- Lazerinis grūdinimo kokybės kontrolės ir skanavimo įrenginys. 

 
Fotoelektrinių modulių testavimo laboratorija (Mokslininkų g. 6a, Vilnius) 

- Stiklas-stiklas modulių laminatorius, 
- Stiklas-plastikas modulių laminatorius, 
- Modulių IV charakteristikų matuoklis su EL atvaizdavimu, 
- 4-5 šinų SE tabuliatorius ir stringeris, 
- Kolaboratyvus robotas (ko-botas). 

 
Saulės elementų gamybos technologinių procesų tyrimų laboratorija (Mokslininkų g. 6a, Vilnius) 

- 5-12 šinų litavimo įrenginys, 
- Automatinė konvejerinė sistema, 
- Delta tipo robotas. 


