
PATALPU NUOMOS SUTARTIS Nr.25

2020 m.liepos 31 d.

Zygaidiai

Nuomotojas, Taurages r. Zygaidiq gimnazija, istaigos kodas 19469660, atstovaujamas

direktores Daivos Gabietaites, veikiandios pagal gimnazijos nuostatus, kurie patvirtinti Taurages

rajono savivaldybes tarybos 2019-05-30 sprendimu Nr. 1-190 ir nuomininkas, UAB ,,Sotegao',

juridinio asmens kodas 301681743, atstovaujamas direktores Ritos JuSkienes, veikiandios pagal

istatus (toliau-Nuomininkas), sudare Siq sutarti, pagal kuri4:

1. Nuomotojas isipareigoja perduoti nuomininkui valgyklos maisto gaminimo patalpas,

laikinai valdyti ir naudotis, teikiant maitinimo paslaugas.

2. Nuomininkas isipareigoja valdyi ir naudotis patalpomis (toliau turtu) Sioje sutartyje

numatytomis s4lygomis ir tvarka, ir moketi nuompinigius 30 Eur per metus.

I SKYRIUS

SUTARTIES SALYGOS

3. Nuomininkas sumoka nuompinigius vadovaudamasis Taurages rajono savivaldybes tarybos

2015 -11-11 sprendimu Nr.1-288 per l0 kalendoriniq dienq nuo sutarties pasira5ymo.

4. Nuomininko 1e5os, panaudotos darbams, i nuompinigius neiskaitomos, ir nuomininkas

neturi teises i Siq iSlaidq atlyginim4.

5. Nuomininkas, kas mdnesi, bet ne veliau kaip iki kito menesio l0 d., sumoka faktines i5laidas

uZ laltq vandeni, elektros energij4, Silumos energij4 ir Siuk5liq i5veZim4 pagal Zygaiii\ gimnazijos

buhalterijos i5ra5yt4 sqskait4 faktur4. Keidiantis tarifams, mokesdiai uZ komunalines paslaugos

perskaidiuojami.

6. Nuomos terminas nustatomas nuo 2020 m. rugsejo 1 d. 36 menesiq laikotarpiui.

7. Nuomininkui draudZialrra i5pirkti nuomojam4 ilgalaikimaterialqjiturt4. Jis gali dalyvauti

vie5ame aukcione parduodant Siturt4 Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq turto valdymo,

naudojimo ir disponavimo istatymo nustatyta tvarka.

8. Nuompinigiai ir mokejimai uZ Sutarties 5 punkte nurodytas paslaugas pradedami skaidiuoti

nuo turto perdavimo ir priemimo akto pasira5ymo dienos.

II SKYRIUS

Salrr7 PARErcos

9. Nuomotojas isipareigoja:



9.1. per 10 dienq po Sios sutarties pasira5ymo perduoti nuomininkui nuomojamqturt1pagal

perdavimo ir priemimo akt4, kuris yra Sios sutarties priedas;

9.2. nuomotojas neatsako uZ Sildymo, vandentiekio ir elektros tinklq sutrikimus, jeigu Sie

sutrikimai ivyksta ne del nuomotojo kaltes.

10. Nuomininkas isipareigoja:

10.1. naudoti turt4 pagal paskirti, grieLtai laikytis Sios paskirties turtui keliamq prieZi[ros,

prie5gaisrines saugos ir sanitariniq reikalavimq, uZtikrinti jo ger4 blklg (atsiZvelgiant i normalq

nusidevejim4), saugoti turt4 nuo sugadinimo;

10.2. savo le5omis atlikti nuomojamo turto einamqji remont4, pasirlpinti riebalq gaudykles

turinio pa5alinimu, atlikti v arZt4 matavimus;

10.3. per 15 kalendoriniq dienq nuo perdavimo ir priemimo akto pasira5ymo savo le5omis

apdrausti i5sinuomotqturtq, savininko naudai, sutarties galiojimo laikotarpiui nuo Zalos, kuri gali blti
padarfia del ugnies, vandens, gamtos jegq, trediqjrl asmenq veiklos ir kitq draudiminiq ivykiq ir

pateikti turto valdytojui draudimo poliso koprjq;

10.4. laiku moketi Sutartyje nustatyt4 nuomos mokesti ir kitas pagal Sutarti priklausandias

imokas ir mokesdius;

10.5. pasibaigus Sios sutarties terminui arba jq nutraukus prie5 terminq,pagal akt4 perduoti

tvarking4 turt4 su visais atliktais pertvarkymais, neatskiriamais nuo turto; nuomininkui

neatlyginamos turto pagerinimo i5laidos, todel nuomininkas pasibaigus sutardiai ar j4 nutraukus,

neturi teises reikalauti kompensacijos uZ turto pagerinim4;

10.6. sudaryti nuomotojo igaliotam atstovui s4lygas tikrinti nuomojamo turto bUklg;

10.7 . per 10 darbo dienq nuo turto peremimo pagal perdavimo ir priemimo akt4 savo le5omis

registruoti nuomos sutarti ir perdavimo ir priemimo akt4 Nekilnojamojo turto registre, o nutraukus

sutarti ar jai pasibaigus - j4 i5registruoti.

1 1. Nuomininkui draudLiamabe nuomotojo ra5ytinio sutikimo:

11.1. subnuomoti nuomojamqturtqarba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis;

1 1.2. atlikti kapitalinio remonto arba rekonstravimo darbus (pagerinti turta);

11.3. ikeisti nuomos teisg ar kitaip suvarZyti Sutartyje nustatytq turto nuomos teisiq.

12. Nuomininkas turi laikytis ir kitq teisiq ir pareigq, nustatytq Sutartyje ir teises aktuose.

Sutartis nesuteikia nuomininkui teises nuomojamo turto adresu registruoti savo ar savo filialq,

atstovybiq, taip pat klientq ar kitq susijusiq asmenq buveiniq.

III SKYRIUS

Salrq ATSAKoMYBE
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13. Nuomininkas, Sioje sutartyje nustatytu laiku nesumokejEs nuompinigiq ir (ar) kitq

mokesdiq ir imokq), moka delspinigius (procentais nuo nesumoketos nuompinigiq sumos, nustatytos

uZ kiekvien4 paveluot4 dien4) - 0,05 proc.

14. UZ nuomojamo turto pabloginim4 nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

SUTARTIES ISIGALIOJIMAS, GALIOJIMO SALYGOS IR NUTRAUKIMAS

15. Sutartis isigalioja nuo 2020 m. rugsejo I d. ir galioja 36 menesius.

16. Si sutartis gali bfiti nutraukta:

16.1 . jei nuomininkas naudojasi turtu ne pagal sutarti ar turto paskirti;

16.2. jei nuomininkas tydia ar del neatsargumo blogina daikto buklg;

16.3. jei nuomininkas nemoka nuomos mokesdio ilgiau kaip 2 mdnesius;

16.4. jei nuomininkas nedaro remonto tais atvejais, kai jis pagal istatymus ar sutarti privalo ji
daryti;

16.5. jos terminui pasibaigus;

I 6.6. Saliq susitarimu;

16.7 kitais Sios sutarties nevykdymo ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais

atvejais.

V SKYRIUS

GINdU SPRENDIMO TVARKA

17. Visi iSkilg gindai sprendZiami Saliq tarpusavio susitarimu, o jeigu tokiu bldu nepavyksta

jq iSsprgsti, gindai sprendZiami teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises

aktais.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1S. Si sutartis suraSoma dviem egzemplioriais - po vien4 kiekvienai Saliai.

19. Prie Sios sutarties pridedama:

19.1. patalpq perdavimo ir priemimo aktas;

19.2. irangos perdavimo ir priemimo aktas;

19.3. dedamosios galios paskaidiavimo aktas;

/7 19.4. apsaugos Zetonq perdavimo ir priemimo aktas./fl/Uh/
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l/ ftrr



S.Lr,tg REKVIZITAI

Nuomotojas

.x
Tauragds r. Zygaidirq gimnazija

fmones kodas: 19469660
Zygairlrr1 g. 17, Zygaidit4mstl., Tauragds r.,
Tel.8 (446)44844
El. pa5tas : zy gmok@zygaiciai.taurage. lm. lt
AB LUMINOR bankas
A/s LT 844010041 600060042

Nuomininkas

UAB,,Sotegaoo

{mones kodas 301681743
Palangos g.30 C, LT-97123 Kretinga
Tel.: 8 (445) 77355
El. pa5tas: info@sotega.lt
AB LUMINOR bankas
NsLTl2 4010 0418 0066 2091
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