
Jonavos Neries“ pagrindinės mokyklos  

naudojimosi neatlygintinai mokyklos  

patalpomis tvarkos aprašo priedas 

 

 

NAUDOJIMOSI NEATLYGINTINAI MOKYKLOS PATALPOMIS  

SUTARTIS 

  

 

_____ m.___________ d. Nr. ___ 
Jonava 

 

 Panaudos davėjas Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla, k. 195093984, atstovaujamas (-a) 
 

_______________________________________________________________________________,                                                                                                                                                                                                                                          
(vadovo vardas, pavardė, pareigos) 

 

ir panaudos gavėjas________________________________________________________________, 

     
 (įstaigos pavadinimas, kodas) 

 

atstovaujamas (-a)_________________________________________________________________,                                                                                                                                                                                                                                          
(vadovo vardas, pavardė, pareigos) 

 

vadovaudamiesi Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio  26d. sprendimu Nr.1TS-240 

ir Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos naudojimosi neatlygintinai mokyklos patalpomis tvarka, 

sudarė šią sutartį. 

 

 

I. SUTARTIES DALYKAS 

 

 1. Panaudos davėjas įsipareigoja panaudos gavėjui perduoti materialųjį turtą (toliau – turtas) 

________________________________________________________________________________ 
(turto pavadinimas, plotas, žymėjimas plane) 

naudoti _______________________________________________________________________ 
(nurodyti turto naudojimo paskirtį, laiką – nuo kada iki kada ir kiek valandų)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

II. SUTARTIES SĄLYGOS 

  

2. Panaudos davėjas perduoda turtą panaudos gavėjui 

_______________________________________________________________________________,   
(nurodyti trumpalaikės panaudos terminą, dieną (-as) ir laiką (-us) 

 

3. Kartu su perduotomis patalpomis perduodamas inventorius: _______________________  

________________________________________________________________________________ 
(įrašyti)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Panaudos gavėjui draudžiama be panaudos davėjo išankstinio rašytinio sutikimo leisti 

kitiems asmenims naudotis suteiktu panaudai turtu.  
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    III. PANAUDOS GAVĖJO PAREIGOS 

 

5. Panaudos gavėjas privalo laikytis šių reikalavimų: 

5.1. nerūkyti mokyklos patalpose ar jos teritorijoje; 

5.2. nevartoti ar būti apsvaigus nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų; 

5.3. negadinti mokyklos turto; 

5.4. neatsivesti į patalpas naminių gyvūnų; 

5.5. nevaikščioti ir būti patalpose, kurios neįvardintos patalpų naudojimo sutartyje; 

5.6. neužsiimti veikla, nesuderinama su ugdymo aplinkai keliamais reikalavimais; 

 

6. Pasibaigus panaudos sutarties galiojimo terminui, panaudos gavėjas per 1 darbo dieną nuo 

sutarties pasibaigimo dienos perduoda jam suteiktą naudoti turtą. 

7. Naudotis turtu pagal jo tiesioginę paskirtį ir sutartį ir tik panaudos gavėjo įstatuose 

(nuostatuose) numatytai veiklai. Griežtai laikytis šiam turtui keliamų priešgaisrinės saugos, 

sandėliavimo, sanitarinių ir techninių taisyklių, per visą sutarties galiojimo laiką nekeisti daikto 

paskirties. 

8. Sudaryti sąlygas panaudos davėjui kontroliuoti, ar perduotas turtas naudojamas pagal 

paskirtį ir sutartį, ar panaudos gavėjas vykdo veiklą, dėl kurios buvo perduotas Savivaldybės turtas. 

 

IV. SUTARTIES PASIBAIGIMAS 

 

9. Ši sutartis pasibaigia: 

9.1. jos terminui pasibaigus; 

9.2. kitais teisės aktų nustatytais atvejais. 

   

V. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

10. Panaudos gavėjas, gavęs leidimą neatlygintinai naudotis mokyklos patalpomis ir jose 

esančiu inventoriumi, atsako už jam patikėto mokyklos turto tvarkingą eksploatavimą. Sugadinus 

mokyklos inventorių ar naudotas patalpas, atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

11. Visa atsakomybė dėl besinaudojančių patalpomis sveikatos sutrikimų, nelaimingų 

atsitikimų, įvykusių ne dėl mokyklos kaltės, tenka patalpas išsinuomojusiam asmeniui. 

12. ________________________________________________________________________  
          (čia šalys gali įrašyti ir kitas įstatymams neprieštaraujančias sąlygas) 

_______________________________________________________________________________. 

13. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.  

14. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.  

15. Šalių juridiniai adresai ir banko rekvizitai:  
 

Panaudos davėjo atstovas                                              Panaudos davėjo atstovas    
 

Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla 

Įmonės kodas 195093984 

Adresas Kauno g. 59, 55179 Jonava 

Tel./faks. (8 349) 61 800 

A/s LT934010043900060054 

Bankas DNB  

Banko kodas 40100 
 

___________________________________________  
(pavadinimas) 

___________________________________________ 
(adresas) 

___________________________________________ 
(kontaktai) 

___________________________________________  
(banko rekvizitai) 

  
_______________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas, A.V.) 

_______________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas, A.V.) 

 


