Forma patvirtinta
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. spalio 18 d.
įsakymu Nr. AD1-2590

TURTO NAUDOJIMO SUTARTIS
20_____ m.________ ____ d. Nr. ___
Klaipėda
Klaipėdos __________________________________, juridinio asmens kodas ___________,
(švietimo įstaigos pavadinimas)

esanti(s) ______________________ g. ______________, Klaipėda, atstovaujama direktoriaus (-ės)
(gatvės pavadinimas)

(namo Nr., pašto indeksas)

______________________________, veikiančio(s) pagal Klaipėdos _______________________
(vardas ir pavardė)

(įstaigos pavadinimas)

___________ nuostatus, patvirtintus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos1_________ m.
_________________ ____ d. sprendimu Nr. T2-__, viena šalis (toliau – I įstaiga), ir Klaipėdos
____________________________, juridinio asmens kodas ______________, esanti(s)
(įstaigos pavadinimas)

_____________________g. _____________, Klaipėda, atstovaujama direktoriaus (-ės)_________
(gatvės pavadinimas)

(namo Nr., pašto indeksas)

________________________, veikiančio(s) pagal Klaipėdos _____________________________
(vardas ir pavardė)

(įstaigos pavadinimas)

nuostatus, patvirtintus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos _______ m. _____________ ___ d.
sprendimu Nr. T2-__, kita šalis (toliau – II įstaiga, o kartu – Šalys), vadovaudamosi Klaipėdos
miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. T2-219 „Dėl Klaipėdos miesto
savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto
aikštynais) tvarkos aprašo patvirtinimo“, sudarė šią Turto naudojimo sutartį (toliau – Sutartis).
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Sutartis yra Šalių susitarimas dėl stadiono (sporto aikštyno) _______________________
(nekilnojamojo daikto adresas,

_______________________________________________________________________________.
unikalus numeris, statinio pažymėjimas plane, bendras statinio plotas)

bendro naudojimo sąlygų, Šalių įsipareigojimų ir atsakomybės.
II. SUTARTIES SĄLYGOS
2. I įstaiga, patikėjimo teise valdanti stadioną (sporto aikštyną), kurio žymėjimo numeris yra
___________, techniniai duomenys yra tokie: __________________________________________,
(įrašomi techniniai duomenys)

leidžia naudotis šiuo turtu II įstaigai kūno kultūros pamokoms, treniruotėms ir sportinėms
varžyboms vykdyti.
3. Šalys stadionu (sporto aikštynu) susitaria naudotis nustatytu laiku kartu arba atskirai pagal
patvirtintą grafiką, kuris yra sudaromas Šalių susitarimu ir patvirtinamas abiejų Šalių vadovų.
4. Grafikas yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Jis gali būti keičiamas tokia pačia tvarka,
kaip nurodyta Sutarties 3 punkte, jeigu keičiasi kūno kultūros, treniruočių, varžybų laikas ar
Bendrieji ugdymo planai ir pamokų tvarkaraščiai.
1Jeigu

nuostatai patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, nurodoma įsakymo
data, numeris ir pavadinimas.
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III. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ
5. Šalys įsipareigoja:
5.1.
stadiono
(sporto
_________________________

aikštyno)

priežiūrą

vykdyti

tokia

tvarka:

(nurodoma,

kokius

priežiūros

darbus,

_______________________________________________________________________________;
kokiu laiku ir kokia Šalis tai vykdys)

5.2. stadionu (sporto aikštynu) naudotis tik Sutartyje nurodytu laiku pagal suderintą Šalių
grafiką, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis;
5.3. išlaidas, jeigu jos yra patiriamos eksploatuojant stadioną (sporto aikštyną), sumoka I
įstaiga, kuri valdo stadioną (sporto aikštyną) patikėjimo teise. Tokios išlaidos proporcingai
padalijamos abiem įstaigoms pagal naudojimosi stadionu laiką, numatytą grafike. I įstaiga išrašo
sąskaitą faktūrą II įstaigai už naudojimąsi stadionu pagal šiame punkte nustatytą tvarką. II įstaiga,
kuri nevaldo stadiono patikėjimo teise, pagal I įstaigos išrašytą sąskaitą faktūrą jai sumoka iki kito
mėnesio __ dienos.
IV. SUTARTIES TERMINAS
6. Sutartis įsigalioja ______ m. _______________ ___ d. ir galioja iki _____ m.
_______________ ___ d.
V. SUTARTIES KEITIMO, NUTRAUKIMO PAGRINDAI IR PADARINIAI
7. Atskiru Šalių susitarimu Sutartis gali būti pakoreguota, jeigu viena iš Šalių dėl objektyvių
priežasčių negali įvykdyti atskirų Sutarties sąlygų. Sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami
papildoma sutartimi ar priedu, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis.
8. Sutartis laikoma nutraukta pasibaigus jos galiojimo terminui arba Šalių susitarimu.
9. Šioje Sutartyje neaptartos sąlygos ar ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami
derybų būdu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir įstatymų nustatyta tvarka.
10. Sutartis surašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną
kiekvienai Šaliai).
Sutarties Šalių parašai:
I įstaiga

II įstaiga

____________________________________________
(pareigos)
A. V.

____________________________________________
(pareigos)
A. V.

______________________
(parašas)

______________________
(parašas)

__________________________________
(vardas ir pavardė)

__________________________________
(vardas ir pavardė)

