
PATVIRTINTA
Visagino Svietimo pagalbos tarnybos
2019 mrugpjldio 19 d.
direktoriaus isakymuNr. (1 .ll) - ,-qe,

VISAGINo SvrnrrMo PAGALBos rARNyBos MATERTALIoJo ruRTo NUoMos
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Visagino Svietimo pagalbos tarnybos materialiojo turto nuomos organizavimo tvarkos
aprasas (toliau - Apra5as) nustato Visagino Svietimo pagalbos tarnybos (ioliau - Tarnyba)
materialiojo turto (toliau - turtas) nuomos s4lygas, turto perdavimo nuomos pagrindais budus ir jq
taikym4, turto valdytojo teises ir pareigas organizuojani ,ruo*4, asmenq, ri.t i*eiq i5sinuom6ti
Tarnybos turtQ, teises ir pareigas, taip pat pagrindinius iarnybos turto nuomos sutarties reikalavimus.
_ 2. ApraSe vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip apibreZtos arba vartojamos Lietuvos
Respublikos valstybes ir savivaldybiq turto valdymo, nauiojimo ir disponavimo juo istatyme.3. Tarnybos turtas gali biiti i5nuomotas Lietuvos Respublikos ir*uZsienio valstybiq
fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintierns subjektams, jq filialams ar
atstovybems, asmenims, sudariusiems ra5ltini susitarim4.

4. Turtas nuomojamas pagal Tarnybos galiojandius ikainius, patvirtintus Visagino
savivaldybes tarybos sprendimu.

5' Nuompinigiai, gauti pagal Tarnybos turto nuomos sutartis, pervedami i Tarnybos
s4skaitE.

6. Tarnybos turtas negali btti i5nuomotas, jeigu jis reikalingas Tarnybos funkcijoms
atlikti.

II SKYRIUS
TARNYBOS TURTO NUOMA

7. Tarnybos turtas iSnuomojamas:
7.1. veiklai, kuri padidina Tarnybos

tenkinamos neformaliojo suaugusiqiq Svietimo,
nekomercines reikmes;

patrauklum4, plediamas paslaugq spektras,
kulttros, socialines, sveikatinimo ir kitos

T.2.ttumpalaikiams renginiams (parodoms, pasitarimams, Sventems, kulttiros renginiams
ir kt.) organizuoti.

8. Tarnybos turtas negali buti nuomojamas su Lietuvos Respublikos teises aktais
nesuderinamai veiklai.vykdyti. Jeigu turtas pageidaujamas nuomoti licencijuoiamai veiklai vykdyti,
kartu su praSymu pateikiama ir licencija.

9. Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys i5sinuomoti Tarnybos turt4, pateikia praSym4 (l
priedas), kuriame turi biiti nurodyta:

9.1. fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas arbajuridinio asmens teisine forma, pavadinimas, kodas ir buveines ad[sas;
9.2. praSomo iSnuomoti turto pavadinimas, adresas ir plotas (adresas ir plotas nurodomas

nekilnojamajam turtui);
9.3. kokiam tikslui subjektas naudos nuomojam4 turt4;

. 9.4. pageidaujama nuomoti turto laikas (pageidaujamas valandq skaidius per dien4 /
savaitg, laikas);

9.5. jeigu bus - kontaktinio asmens duomenys.



10. Tarnyba.ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo pra5ymo gavimo, o tuo atveju, kai
prasymas pateiktas siekiant i5nuomot4 turt4 naudoti neatideliotiniems aibams atlikti, - pra5ymo
pateikimo dienq, priima sprendim4 isnuomoti Tarnybos turt4.

11. Apie priimt4 sprendim4 ir turto nuomos sutarties sudarymo dat1 ir laik4 asmuo
informuojamas ra5tu ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priemimo, o tuo atveju, kai
praSymas pateiktas siekiant i5nuomot4 turt4 naudoti neatideliotiniems darbams aUilti ar
trumpalaikiams renginiams, trunkantiems ne ilgiau kaip 30 kalendoriniq dienq, organizuoti, -sprendimo priemimo dien4.

. 12. Jeigu Tarnyba atsisako i5nuomoti turtq, parai5k4 i5sinuomoti turt4 pateikgs asmuo
apie tai informuojamas raStu ne veliau kaip per 5'dienas nuo paraiSkos pateikimo, nurodant
atsisakymo iSnuomoti turtq prieZastis.

III SKYRIUS
NUOMOS SUTARTIES PASIRASYVTAS IR TURTO PERDAVIMAS

13. Sudaryta patalpq nuomos sutartis (2 priedas) isigalioja po nuomojamo turto perdavimo-
priemimo akto (3 priedas) pasira5ymo dienos.

14. Su praSym4 pateikusiu asmeniu ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo
priemimo, o kai siekiama atlikti neatideliotinus darbu, * org*izuoti trumpalaikius renginius, - ne
veliaukaip kit4 darbo dien4 po sprendimo priemimo pasiraSoma Tarnybos trirto nuomos sutarti pagal
2 priede nustatyt4 for-4.

15. Tarnybos turto perdavimas iforminamas Tarnybos ilgalaikio materialiojo turto
perdavimo ir priemimo aktu, parengtu pagal Apraso 3 priede nusiatyt4 foima.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Tarnybos turtas iSnuomojamas ne ilgesniam kaip I menesio laikotarpiui. Jeigu
nuomininkas tinkamai vykdo sutartinius isipareigojimus, sutartis gati btiti atnaujinama.

17. Tarnybos turto nuomininkas neturi teises:
17.1. ikeisti nuomos teises, perduoti jos kaip turtinio ina5o ar kitaip jos suvarZyti;
17.2.be Tarnybos rasytinio sutikimo atrikti remonto darbq;
17.3. iSpirkti nuomojamq Tarnybos turtq.
18. Nuomotojai atsiskaito nuomos sutartyje numatyta tvarka.
19. UZ pa{a1{? turting Zal4 Nuomotojas atsako teiies aktq nustattyta tvarka.
20. Nuomininkui, pagerinusiam Tarnybos turt4, turetos islaidos neatlyginamos.
21. Nuomininkas, sutartyje nustatytu laiku nesumokejgs nuompinigiq, moka uZ kiekvien4

pradelstq dien4 istatymq nustatytus delspinigius.
22. Ginlal kilg del Tarnybos turto nuomos organizavimo, nuomos sutarties vykdymo

sprendZiami istatymq nustatyta tvarka.
23. Apra5as keidiamas ir papildomas Tarnybos direktoriaus isakymu.



Visagino Svietimo pagalbos tamybos
materialiojo turto nuomos organizavimo
tvarkos apra5o I priedas

(firirio kodas)

(uridinio asmens teisine forma, adresas, telefonas, et. pdtas)

DEL vrsAcrNo svrnrrur rlmHHtio**rBos ruRro NUoMos

(data)

Visaginas

Prasau i5nuomoti Visagino Svietimo pagalbos tarnybos turt4
@skaidiuj

(nurodomas turto pavadinimas, adresas, plotas)

Turtas bus naudojamas tikslu.

(para5as) (vardas, pavarde)



Visagino Svietimo pagalbos tamybos
materialiojo turto nuomos organizavimo
tvarkos apraSo 2 priedas

(Sutarties formos pavyzdys)

VISAGINo SvrrrtMo PAGALBos rARNyBos MATERTALIoJo ruRTo NUoMos
SUTARTIS

d. Nr.
(data)

(sudarymo vieta)

Nuomotojas
(turto valdytojo teisine form4 pavadinimas, kodas ir registracijos aOr"sas)

atstovaujamas
(atstovo vardas, pavarde, pareigos)

veikiandio pagal

ir nuomininkas
(atstovavimo pagrindas, dokumento datA numeris)

(teisineform4pavadinimas,kodasirregiStracijosadresas,1ei@

arba vardas, pavarde, asmens kodas ir gyrenuro
atstovaujamas _
veikiandio pagal

(atstovo vardas, pavarde, pareigos)

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)
sudaro 5i4 Visagino Svietimo pagalbos tarnybos turto nuomos sutarti (toliau - Sutartis). Toliau
!{u{r:. nuomotojas ir nuomininkas kiekvienas atskirai gali buti vadinami Salimi, o abu kartu -Salimis.

I SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

1.1. Nuomotojas isipareigoja perduoti nuomininkui Visagino Svietimo pagalbos tarnybos materialqji
turtq (toliau - turtas) _
(nuomojamoturtopavadinimas,adresas,kadastro*in,i@

turto likutine verte ir kt.)
naudoti ir laikinai valdyti uZ nuomos mokesti, o nuomininkas isipareigoja priimti
nuomos mokesti.
1.2. Turtas skirtas

turt4 ir uZ jimoketi

veiklai vykdyti.
(nurodlti turto naudojimo paskirti)

II SKYRIUS
NUOMOS TERMINAS

2.1. Turto nuomos terminas nustatomas
(skaidiais ir ZodZiais)

perdavimo ir priemimo akto pasira5ymo dienos.

III SKYRIUS
NUOMOS MOKESTIS

3.1. Nuomininkas uZ turto nuom4 isipareigoja moketi nuomotdui nuompinigius

nuo turto.



3.2. Nuomininkas moka nuompinigl'JffiHi':iilffifij? pateikt4 s4skait4.

IV SKYRIUS
5ar,n7 TEISES IR pAREIGos

4. I . Nuomotojas isipareigoja:
4.1.1. perduoti nuomininkui Sutarties 1.1 papunktyje nurodytE turt4 pagal turto perdavimo ir
priemimo akt4;
4.1.2. pasibaigus Sutarties
nuomininko turtE.

galiojimo terminui arba Sutarti nutraukus pries terminQ, priimti iS

4.2' Nuomotojas turi teisg Sutarties galiojimo laikotarpiu tikrinti isnuomot4 turt4, taip pat turi kitq
teisiq ir pareigq, nustatytq Sutartyje ir teises aktuose.
4.3. Nuomininkas isipareigoja:
4.3.1. priimti Sutarties L1 papunktyje nurody4 turt4 pagalturto perdavimo ir priemimo akt4;
4.3 .2. laiku sumoketi Sutartyj e nustatyt4 nuomos mokesii;
4.3.3. naudoti turt4 pagal paskirti, nurody4 Sutarties 1.2 papunktyje, vadovautis nustat5rtais Sios
paskirties turto prieZiflros, prie5gaisrines saugos ir sanitariniaisieitaiavimais, uZtikrinti jo ger4 blklg
(atsiZvelgdamas inormalq nusidevejim4), saugoti turt4 nuo sugadinimo, dingimo;
4.3.4. sudaryti nuomotojui s4lygas tikrinti nuomojamo turto uuttE;
4'3'5. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutarti nutraukus prieS termin4, perduoti turtq
pagal turto perdavimo ir priemimo akt4 tvarking4, tokios puibukler, kokios jis perduotas nuomininkui
4.4. Nuomininkas turi ir kitq teisiq ir pareigq, nustatytq Sutartyje ir teises uttror".
4.5. Nuomininkas neturi teises (iSskyrus luos atvejus, kai juridiniq asmenq veikl4 reglamentuojantys
istatymai nenustato specialios teisiq perdavimo ar suteikimo tvarkos) subnuomoti ttito (ar jo ialies)
ar suteikti tretiesiems asmenims kokiq nors kitq teisiq naudotis turtu (ar jo dalimi). Nuomininkas taip
pat neturi teises perleisti visq ar dalies savo teisiq ir (ar) pareigq, kylandiq iS Sutarties, ikeisti turto
nuomos teises ar perduoti jos kaip turtinio ina5o kuriam nors trediajam asmeniui ar kitaip suvarZyti
Sutartyje nustatytq turto nuomos teisiq.
4'6. Sutartis nesuteikia nuomininkui teises nuomojamo turto adresu registruoti savo ar savo filialq,
atstovybiq ar patronuojamqiq imoniq, taip pat klientq ar kitq susijusiq u-r-.rrq buveiniq.

V SKYRIUS
S,Lltq ATSAKoMvBE

5'l' Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokejgs nuompinigiq privalo moketi
nuomotojui 0,05 procento dydZio delspinigius nuo visos nesumokeios sumos uZ t i.t"i.rra paveluotq
dien4.
5.2' Delspinigiq sumokejimas neatleidZia nuomininko nuo pagrindines prievoles ivykdymo.5.3. UZ turto pabloginim4 nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.500
straipsnyj e nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMAS, ATNAUJINIMAS, PAKEITIMAS IR PASIBAIGIMAS

6.1. Si S-r11rtis isigalioja jos pasira5ymo dien4 ir galioja iki visi5kai ir tinkamai ivykdomi Sutartyje
lu-st{yti isipareigojimai arba Sutartis nutraukiama Sutartyje ir (ar) teises aktuose nustatyta tvarka.-
6.2. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie sudaryti raStu ir pasira5yti
Sutarties Saliq.
6.3. Si Sutartis pasibaigia arba gali biiti nutraukta:
6.3. 1. pasibaigus nuomos terminui;
6.3.2. Sutarties Saliq susitarimu;
6.3.3. kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais ir tvarka;



6.3.4. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, kai iSnuomoto turto reikia
savivaldybes funkcij oms atlikti.

VII SKYRIUS
NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEARE) APLINKYBES

7.1. Ne viena Salis nelaikoma paZeidusi Sutarti arba nevykdanti savo isipareigojimq pagal Sutarti,
jeigu isipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jegos gorce majeirelu[rirr.ytlr, atsiradusios
po Sutarties isigaliojimo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos $orce majeure) aplinkybems
taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes tig-Am.ii.po, 15 d. nutarimuNr. g40.
7.2. Jeigukuri nors Salis mano, kad atsirado nenugalimori"go, (force majeure)aplinkybiq, del kuriqji negali vykdyi savo isipareigojimq, ji nedelsdamu, .r" lrJliur-kaip per 3 kaiendorines dienas nuo
tokiq aplinkybiq atsiradimo, informuoja apie tai kitE Sali, prane5dama apie aplinkybiq pobtrdi, galim4
PhE ir tiketin4 poveiki. Jeigu nuomotojas rastu nenurtdo kitaip, nuominint<ai toiia, vykd6 savo
isipareigojimus pagal Sutarti tiek, kiek f-arrornu, ir iesko alternatyviq b[dq, kaip vykdyti savo
isipareigojimus, kuriq vykdyti nenugalimos jegos (force majeure) aptintyUes netrukdo.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Bet koks gindas, kylantis i5 Sutarties ar susijgs su Sutartimi, kuris neissprendZiamas derybq bfrdu,
turi bDti sprendZiamas teisme Lietuvos Respubiikos istatymq nustatyta tvarka.
8.2. Sutartis sura5oma dviem egzemplioriais - po vien4 iiekvienai Sutarties Saliai.
8.3. Sutarties priedai:
8.3.1 . Tarnybos materialiojo turto perdavimo ir priemimo aktas;

SUTARTIES SALIV REKVIZITAI IR ADRESAI

Nuomotojas
Pavadinimas
Adresas
Juridinio asmens kodas
Atsiskaitomoj i banko s4skaita
Nuomotojo vardu

A. V.

Nuomininkas
Pavadinimas (fizinio asmens vardas ir pavarde)
Adresas
Juridinio I frzinro asmens kodas
Atsiskaitomoji banko s4skaita
Nuomininko vardu

A. V.



Visagino Svietimo pagalbos tarnybos
materialiojo turto nuomos organizavimo
tvarkos apraSo 3 priedas

(akto formos pavyzdys)

VISAGINO Svmrrvro PAGALBos rARNyBo MATERTALIoJo ruRTo pERDAvrMo
IR PRIEMIMO AKTAS

20 m. d. Nr
(data)

Nuomotojas
(sudarymo vieta)

(turto valdytojo teisine forma, pavadinir@
atstovaujamas

(atstovo pareigos, vardas, pavarde)
veikiandio pagal

(atstovavimo pagrindas, dokumento dat4 numeris)
perduoda, o nuomininkas

(teisine form4 pavadinimas, registracijos numeris i.

asmuo, arba vardas, pavarde, asmens kodas ir SV,
atstovaujamas 

-

(atstovo pareigos, vardas, pavarde)
veikiandio pagal

(atstovavimo pagrindas, dokumento dat4 numeris)remdamiesi m. _d. sudaryta Visagino Svietiremdamlesl m. 

-d. 

sudaryta Visagino Svietimo pagalbos tarnybos materialiojo turto
nuomos sutartimi Nr. 6a.,t,,^,t^ ;* -*::*^ \/:
Svietimo pagalbos tarnybos mate.ialqll turt4 -

, perduoda ir priima Visagino

(perduodamo turto pavadinimas, adresas,

kadastro ar inventorizacijos Nr., stit@

Perdave

(nuomotojo atstovo pareigq pavadinimas)

A. V.
Prieme

(nuomininko ar jo atstovo pareigq pavadinimas)

(para5as) (vardas ir pavarde)

(paraSas) (vardas ir pavard6)

A. Y . (Jeigu reikalavimas turdti antspaudq nustatytas lstatymuose)


