TELŠIŲ RAJONO UPYNOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
AKTŲ SALĖS NUOMOS SUTARTIS Nr.
…….. m. ………………d.
Upyna
Nuomotojas Upynos pagrindinė mokykla, 190584926, Kuršėnų g. 45, Upynos km., Telšių
rajonas atstovaujama mokyklos direktorėsStanislavos Grigolienės, veikiančios pagal Telšių rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimą Nr. T1-305, ir nuomininkas
……………………………………………esantis ………………………., sudarė šią sutartį pagal
kurią:
1. Nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomininkui materialųjį turtą (toliau vadinama turtas) Upynos pagrindinės mokyklos aktų salę, kurios bendras plotas 180,00 m2 esančius Kuršėnų
g. 45, Upynos km., Telšių raj. Nuomotojas turi teisę naudoti aktų salę……………
……………………………………………………………………………………….
2. Nuomininkas, pasirašydamas patalpų nuomos sutartį, įsipareigoja mokėti nuompinigius
– 3 Eur už valandą pagal Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimą 2015-11-26 d. Nr. T1- 305,
pravedant pinigus į nurodytą sąskaitą iki kito mėnesio10 d.
3. Sutartis įsigalioja nuo abiejų šalių sutarties pasirašymo datos.
ŠALIŲ PAREIGOS
3. Nuomotojas įsipareigoja:
3.1. Nuo šios sutarties pasirašymo datos leisti naudoti nuomininkui nuomojamą turtą.
4. Nuomininkas įsipareigoja:
4.1. Naudoti turtą 1 punkte nurodytai paskirčiai, griežtai laikytis šios paskirties turtui
keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;
4.2. Nuomiminkas privalo laikytis patvirtintų susitarimų ir neviršyti laiko limito.
4.3. Pasibaigus šios sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą, per 1 dieną perduoti
pagal aktą tvarkingą turtą;
5. Nuomininkui draudžiama be turto nuomotojo rašytinio sutikimo subnuomoti nuomojamą
turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis.
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
6. Nuomininkas, pasibaigus sutarties terminui, turi grąžinti nuomojamą turtą tokį, kokį jam
perdavė nuomotojas.
7. Už nuomojamo turto pabloginimą arba sugadinimą nuomininkas atsako Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
SUTARTIES PASIBAIGIMAS
8. Ši sutartis pasibaigia:
8.1. Šalių susitarimu.
SUTARTIES ATNAUJINIMAS
9. Pasibaigus šios sutarties terminui, su nuomininku, tvarkingai vykdžiusiu sutartyje
prisiimtas pareigas, ši sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta
tvarka.
10.Papildomos sąlygos:_______________________________________________

11. Ši sutartis surašoma dviem egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai.
12. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos.
13. Šalių rekvizitai ir parašai:
Įstaigos pavadinimas:
Telšių rajono Upynos pagrindinė mokykla
Kuršėnų g. 45, Upynos km.,
Upynos sen., Telšių r. LT-88028
Telefonas:
8-444 44748,
Įstaigos kodas:
190584926
Sąskaitos Nr.:
LT314010051003617550
Bankas:
AB DnB NORD, banko kodas 40100

Nuomotojas:
…………………………….
Įm. k. …………………….
Adresas:
:……………………………..
a/s. LT
…………………………….
Banko kodas ……………..
Telefonas;

Upynos pagrindinės mokyklos direktorė
Stanislava Grigolienė

A. V.

A. V.

