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Krekenava

Savivaldybes biudZetine istaiga PaneveZio r. Krekenavos Mykolo Antanaidio gimnazija
(toliau - Nuomotojas), im. kodas 190397677, adresas: Laisves g. 18, Krekenavos mstl., panevezio
r., atstovaujama direktoriaus Vaido Pociaus, veikiandios pagal gimnazijos nuostatus, Sportiniq Sokiq
klubas ,,Vilnis"(toliau - Nuomininkas), im. k. 161764768, adresas: Parko g.2-3,Kedainiai, Vilniaus
r., atstovaujama Ivano Tokarevo, toliau kartu Sutartyje vadinamos Salimis, sudarome Si4 Sutarti.

l.
l.l

Sutarties dalykas ir objektas.
Nuomotojas uZ mokesti suteikia Nuomininkui laikinam naudojimuisi gimnazijos aktq salg
(patalpos indeksas P-13, plotas 127,40 m2; ltoliau patalpa), o Nuomininkas naudojasi patalpomis
Sios Sutarties numatytomis s4lygomis bei tvarka;
1.2 Sia Sutartimi i5nuomojama patalpa adresu: Laisves g. 18, Krekenavos mstl., paneveZio r.
1.3 Patalpa nuomojama Siuo tikslu: sportiniq Sokiq uZsiemimams pagal neformaliojo vaikq
Svietimo progam4.
Nuomos mokestis. Nuomos ir mokdjimo tvarka.
2.1 Patalpa nuomojama I kart4 po 3 val. per sav., 1 (vieno) mdn. nuomos kaina 20 Eur;
2.2 Patalpa nuomojama pagal uipildytq Patalpq nuomos grafikE @riedas). Nuomos mokest!
Nuomininkas moka vien4 kart4 per menesi iki kito menesio 15 d.

2.

3.

Saliqisipareigojimai
3.1 Nuomotojas isipareigoja:
3:1.1 pagal Saliq Patalpq nuomos grafik4 suteikti Nuomininkui tvarkingq Svariq, ap5viest4,

Ziemos sezono metu Sildom 4 patalpq'

3.1.2 uZtikrinti tinkam4

pastato, kuriame yra patalpa, inZineriniq komunikacijq eksploatacij4 bei
komunaliniq paslaugq teikim4.
3.2 Nuomininkas isipareigoja:
3.2.1 naudoti patalp4 tik pagal Sutarties 1.3 papunktyje numatytq paskirt! ir vadovaujantis Sutarties
s4lygomis;
3.2.2 nebloginti (tydia ar del neatsargumo) patalpos biikles, laikyti patalp4 tvarking4, atlyginti
Nuomotojui i5laidas del sugadintq ar sulauZytq Nuomotojo baldq ar kito inventoriaus;
3 . 2. 3 laikytis prie5 gaisrines ir sanitariniq taisykliq reikalavimq;
3.2.4 apsaugoti Nuomotojqnuo trediqjq asmenq pretenzijq ir reikalavimq, kylandiq iS Nuomininko
vykdomos iikines-komercines veiklos;
3.2.5 uzlilrrinti vaikq saugumq Nuomotojo patalpose vykstandiq uzsiemimq metu;
3.2.6 viltikrinti, kad Nuomotojo patalpose vykdomos progrurmos tikslas ir uZdaviniai atitinka vaikq
ugdymo tikslus ir uZdavinius;
3.2.7 pasirasyti sutarti su veikloje dalyvaujandiq vaikq tevais (globejais);
3.2.8 frnansinius isipareigojimus derinti tiesiogiai su veikloje dalyvaujandiq vaikq tevais
(globejais);
3.2.9 vesti vaikq lankomumo apskait4;
3.2.10 suderinti veiklos dokumentus su gimnazijos direktoriumi:
3.2.11.1. program4;
3.2.11 .2. kvalifikacijos paZymej im4;
3.2.11.3. sveikatos paZymej im4.
4. Sutarties galiojimo terminai ir nutraukimo tvarka.
4.1 Nuomos sutartis isigalioja nuo jos sudarymo ir galioja iki2020 m. gruodZio 31 d.
4.2 Sutarties Salys turi teisg nutraukti 5i4 Sutarti abipusiu ra5tiSku susitarimu.

/

ir papildymai galiojatik tuo atveju, jei yra iforminti ra5tu ir
pasiraSl.ti abiejq Saliq- Sutarties priedas isigalioja nuo jq pasira5ymo, jei padiame priede

4.3 Visi

Sios Sutarties s4lygq pakeitimai

nenumatyta kitaip.

a.a Salyi atleidZiamos nuo isigaliojimq vykdymo pagal Sie Sutarti, jei

jq

vykdymas yra

neimanomas ddl nenugalimos jegos aplinkybiq.
4.j Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais - po kiekvienE Saliai. Abu egzemplioriai turi teising
gali4.
5. Sutarties Salys
Nuomotojas
PaneveZio r. Krekenavos
Mykolo Antanaidio gimnazija
Laisves g. 18, Krekenavos mstl.,
PaneveZio r.
Im.k. 190397677
t:t 127 30001 00023 89920
AB Swed bankas, banko kodas 73000
Direktorius

Nuomininkas
Sportiniq Sokiq klubas,,Vilnis"
Parko g. 2-3,Vilainiai,
Kedainiq r.
Im.k. 161764768
LT604010041900056060
Luminor bankas

Ivan Tokarev

V

Krekenavos Mykolo Antanaidio gimnazijos
patalpq nuomos sutarties
priedas

PATALPU NUOMOS GRAFIKAS

SUDERINTA
Direktorius
Vaidas Pocius
(paraSas)
UZsiemimq
laikas
13.00-16.00

Pirmadienis

Antradienis
Sportiniai
Sokiai

Trediadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

