TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS
PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO
2015 m. spalio 14 d. Nr. 1-264
Tauragė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26
punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Tauragės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai
neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą (pridedama).
2. Pripažinti netekusiais galios Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 26 d.
sprendimą Nr. 1-341 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais
laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir
papildymais.
3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto
svetainėje.
Savivaldybės meras

Sigitas Mičiulis

PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės tarybos
2015 m. spalio 14 d. sprendimu
Nr. 1-264
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS
PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS
APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tauragės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai
valdyti ir naudotis tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Tauragės rajono
savivaldybei (toliau – Savivaldybė) nuosavybės teise priklausančio turto perdavimą laikinai
neatlygintinai valdyti ir naudotis juo pagal panaudos sutartis.
2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba vartojamos
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatyme.
3. Savivaldybės turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai
valdyti ir naudotis šiems subjektams:
3.1. biudžetinėms įstaigoms;
3.2. viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar Savivaldybė,
kurioms atstovauja Savivaldybės institucija, taip pat viešosioms įstaigoms – mokykloms ir
viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje;
3.3. socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims;
3.4. asociacijoms, veikiančioms pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, kurios
vykdo bent vieną Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl
Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos
aprašo patvirtinimo“ 2 punkte socialinei ar valstybės nacionalinio saugumo sričiai priskirtinų
veiklų;
3.5. politinėms partijoms;
3.6. Juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams;
3.7. labdaros ir paramos fondams, kurie vykdo bent vieną Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punkte
socialinei ar valstybės nacionalinio saugumo sričiai priskirtinų veiklų;
3.8. kitiems subjektams, jei tai nustatyta įstatymuose arba tarptautinėse sutartyse ar
tarptautiniuose susitarimuose.
4. Sprendimą perduoti Savivaldybės turtą panaudos subjektams priima:
4.1. 3.4., 3.5. ir 3.7. papunkčiuose nurodytiems subjektams – taryba.;
4.2. 3 punkte nurodytiems subjektams, išskyrus 3.4., 3.5 ir 3.7. papunkčiuose nurodytus
subjektus, – administracijos direktorius.
5. Valstybės ir savivaldybės turtas 3 punkte nurodytiems subjektams (išskyrus 3.1. ir 3.8.
papunkčiuose nurodytus subjektus) gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai
neatlygintinai valdyti ir naudotis, jeigu subjektai atitinka įstatymo nustatytus kriterijus:
5.1. labdaros ir paramos fondas, asociacija, profesinių sąjungų susivienijimas ir jį
sudarančios profesinės sąjungos ar politinė partija neturi nuosavybės teise priklausančio ar
panaudos pagrindais perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Savivaldybės nekilnojamojo
turto Savivaldybėje;
5.2. subjektas pagrindžia, kad panaudos pagrindais prašomas suteikti turtas reikalingas jo
vykdomai veiklai, dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka subjekto
veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;
5.3. subjektas pagrindžia, kad jo veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai.

II. SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS ORGANIZAVIMAS
6. Administracijos direktoriaus įsakymo projektą ar tarybos sprendimo projektą dėl turto
perdavimo panaudos pagrindais rengia Savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto
valdymo skyrius (toliau – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius). Projekte turi būti nurodytas
panaudos sutarties terminas, sąlygos (koks turtas duodamas panaudai, kokiam terminui ir kt.).
7. Savivaldybės turto panaudos sutartyje turi būti nustatyta pagal panaudos sutartį
perduodamo turto naudojimo paskirtis, panaudos gavėjo pareiga savo lėšomis atlikti nekilnojamojo
daikto einamąjį ir statinio kapitalinį remontą, kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, apmokėti
visas turto išlaikymo išlaidas, apdrausti gaunamą ilgalaikį materialųjį turtą, pareiga savo lėšomis
išlaikyti turtą, sudaryti sutartis su paslaugų teikėjais ir atsiskaityti už komunalines paslaugas,
naudotis turtu pagal paskirtį ir kitos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytos panaudos
sąlygos. Panaudos gavėjas atlikti panaudai perduoto turto (patalpų) kapitalinį remontą ar jo
rekonstrukcijos darbus gali tik suderinus su turto davėju.
8. Panaudos davėjas privalo nutraukti panaudos sutartį, jei panaudos gavėjas nevykdo
veiklos, dėl kurios buvo perduotas valstybės ar Savivaldybės turtas, ar šį turtą naudoja ne pagal
paskirtį. Panaudos davėjas gali nutraukti panaudos sutartį, jeigu panaudos gavėjas nevykdo
įsipareigojimų savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą arba
kito ilgalaikio materialiojo turto remontą. Panaudos gavėjui, pagerinusiam pagal panaudos sutartį
perduotą turtą, už pagerinimą neatlyginama.
9. Subjektas, nurodytas 3 punkte, norintis gauti Savivaldybės turtą neatlygintinai naudotis
pagal panaudos sutartį, administracijos direktoriui pateikia:
9.1. motyvuotą prašymą ir dokumentus, kuriais pagrindžia jų atitiktis Tvarkos aprašo 5
punkte nustatytiems kriterijams;
9.2. įstaigos, organizacijos registracijos pažymėjimo patvirtintą kopiją;
9.3. įstatų patvirtintą kopiją, išskyrus viešąsias įstaigas, kurių vienas iš steigėjų yra
Savivaldybė;
9.4. kitus reikalingus dokumentus.
10. Savivaldybės turtas neatlygintinai naudotis juo pagal panaudos sutartis gali būti
perduotas ne ilgesniam kaip 10 (dešimties) metų terminui, jeigu įstatymai nenustato kitaip.
11. Savivaldybės turto panaudos sutartį (1 priedas) pasirašo administracijos direktorius arba
jo įgaliotas asmuo ir panaudos gavėjas arba jo įgaliotas asmuo per 15 dienų nuo priimto sprendimo.
Savivaldybės turto perdavimas įforminamas turto perdavimo – priėmimo aktu. Turto perdavimo –
priėmimo aktas su panaudos gavėju pasirašomas per 5 darbo dienas nuo Savivaldybės turto
panaudos sutarties pasirašymo (2 priedas).
12. Panaudos gavėjui draudžiama subnuomoti ar kitaip perleisti naudotis turtu tretiesiems
asmenims.
13. Pasibaigus sutarties terminui, panaudos gavėjui, savo lėšomis atlikusiam perduoto turto
kapitalinį remontą ar rekonstrukciją, suteikiama pirmumo teisė sudaryti panaudos sutartį naujam
terminui. Dėl sutarties termino pratęsimo sprendimą priima tvarkos aprašo 4 punkte nurodyti
subjektai.
14. Pratęsiant naujam terminui, nurodytam 10 punkte, pasirašytą panaudos sutartį, jeigu
nesikeičia sutarties sąlygos (išskyrus terminą) ir perduoto panaudai turto plotas arba jis
sumažinamas, papildomą susitarimą prie Savivaldybės turto panaudos sutarties (3 priedas) pasirašo
administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Savivaldybės administracija privalo nutraukti panaudos sutartį, jeigu panaudos gavėjas
nesiverčia sprendimo dėl valstybės ar Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai
neatlygintinai valdyti ir naudotis priėmimo metu panaudos gavėjo įstatuose (nuostatuose) numatyta
veikla, dėl kurios buvo perduotas valstybės ar Savivaldybės turtas, ar šį turtą naudoja ne pagal
paskirtį. Savivaldybės turto panaudos sutartis anksčiau termino nutraukiama Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu.
___________________

Tauragės rajono savivaldybės turto
perdavimo panaudos pagrindais laikinai
neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos
aprašo
1 priedas
(Sutarties formos pavyzdys)
SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIS
20_____ m. ________________ d. Nr. ___________
____________________
(sudarymo vieta)

I. SUTARTIES ŠALYS
Panaudos davėjas ________________________________________________________________,
(perduodančios turtą savivaldybės institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos(toliau – institucija) pavadinimas ir kodas)

pagal __________________________________________________________________________,
(įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

atstovaujamas ___________________________________________________________________
(atstovo pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas)
ir panaudos gavėjas ______________________________________________________________
(nurodyto Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo
14 straipsnyje panaudos subjekto, priimančio turtą, pavadinimas ir kodas)

pagal ___________________________________________________________________________
(įstatymą, panaudos subjekto įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

atstovaujamas ___________________________________________________________________,
(atstovo pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas)

remdamiesi Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 20__ m. ______________ d.
įsakymu Nr._______ ar Tauragės rajono savivaldybės tarybos 20__m.______________d.
sprendimu Nr. _______, s u d a r ė šią sutartį:
II. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Panaudos davėjas pagal šią sutartį perduoda panaudos gavėjui, veikiančiam pagal savo
įstatus (nuostatus), laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis nuosavybės teise valdomą turtą:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(turto pavadinimas ir apibūdinimas: nematerialiojo, ilgalaikio turto inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertė; nekilnojamojo
daikto adresas, unikalus numeris, statinio pažymėjimas plane, bendras statinio plotas, patalpų plotas ir indeksai; trumpalaikio
materialiojo turto įsigijimo vertė; įrenginių – pagrindinės charakteristikos, o jeigu turtas perduodamas pagal sąrašą, nurodoma, kad
turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą)

________________________________________________________________________________
(nurodyti turto naudojimo paskirtį)

III. PANAUDOS GAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
2. Panaudos gavėjas moka už perduotų negyvenamųjų patalpų eksploatavimą, komunalines,
ryšių bei kitas paslaugas pagal paslaugų teikėjų pateiktas sąskaitas.
3. Panaudos gavėjas per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo sudaro su
atitinkamomis įmonėmis ir organizacijomis sutartis dėl atsiskaitymo už komunalines paslaugas ir
savo lėšomis apdraudžia visam sutarties galiojimo laikui gaunamą turtą panaudos davėjo naudai
nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių ir kitų draudiminių
įvykių.

2
4. Panaudos gavėjas savo lėšomis per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos
įstatymų nustatyta tvarka įregistruoja sutartį Nekilnojamojo turto registre. Pasibaigus panaudos
sutarties terminui, panaudos gavėjas išregistruoja sutartį iš Nekilnojamojo turto registro.
5. Panaudos gavėjas privalo naudotis daiktu pagal tiesioginę paskirtį ir sutartį tik sprendimo
dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis
priėmimo metu panaudos gavėjo įstatuose (nuostatuose) numatytai veiklai, griežtai laikytis šiam
turtui keliamų priešgaisrinės saugos, sandėliavimo, sanitarinių ir techninių taisyklių, per visą
sutarties galiojimo laiką nekeisti turto (pastato, patalpų) paskirties;
6. Panaudos gavėjas privalo sudaryti sąlygas panaudos davėjui kontroliuoti, ar perduotas
turtas naudojamas pagal paskirtį ir sutartį, ar panaudos gavėjas verčiasi veikla, dėl kurios buvo
perduotas savivaldybės turtas;
7. Panaudos gavėjas privalo gauti panaudos davėjo rašytinį sutikimą pagerinti ar pertvarkyti
turtą (patalpas) nekeičiant jo paskirties;
8. Panaudos gavėjas savo lėšomis atlieka jam perduoto turto einamąjį ar kapitalinį remontą:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
(nurodyti remonto darbus)

9. Panaudos gavėjas privalo atlyginti panaudos davėjui nuostolius, jeigu perduotas turtas dėl
neatliktų priežiūros ar einamojo remonto darbų sugedo ar buvo sugadintas;
10. Panaudos gavėjas likus vienam mėnesiui iki sutarties termino pabaigos, raštu praneša
panaudos davėjui apie grąžinamą turtą;
11. Panaudos sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus prieš terminą, panaudos gavėjas grąžina
turtą panaudos davėjui tos būklės, kokios jam buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą,
su visais atliktais pagerinimo elementais, neatskiriamais nuo turto;
12. Panaudos sutarties pasibaigimo dieną panaudos gavėjas privalo įvykdyti visus
mokestinius įsipareigojimus.
IV. PANAUDOS DAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
13. Panaudos davėjas, nepažeisdamas panaudos gavėjo teisių, turi teisę tikrinti, ar panaudos
gavėjas naudojasi turtu tinkamai pagal paskirtį ir sutartį.
14. Panaudos davėjas per 5 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos perduoda
panaudos gavėjui 1 punkte nurodytą turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą (2 priedas);
15. Panaudos davėjas pasibaigus panaudos sutarties galiojimo terminui, iš panaudos gavėjo
per 5 kalendorines dienas nuo sutarties pasibaigimo dienos priima jam grąžinamą turtą pagal
perdavimo ir priėmimo aktą.
V. KITOS SĄLYGOS
16. Panaudos gavėjo lėšos, panaudotos turtui pagerinti ar pertvarkyti, neatlyginamos.
17. Kitos sąlygos ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
VI. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMO SĄLYGOS IR NUTRAUKIMAS
18. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki ____________________
(terminas – metai, mėnuo, diena)
19. Panaudos sutartis prieš terminą gali būti nutraukta:
19.1. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais;
19.2. Panaudos davėjui pareikalavus, jeigu panaudos gavėjas nesudaro sąlygų kontroliuoti,
ar perduotas pagal panaudos sutartį turtas naudojamas pagal paskirtį ir sutartį, ar panaudos gavėjas
verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas turtas;
19.3. Jeigu panaudos gavėjas nevykdo sprendimo dėl savivaldybės turto perdavimo
panaudos pagrindais priėmimo metu duoto įsipareigojimo (jeigu buvo įsipareigota) savo lėšomis
atlikti jam perduoto nekilnojamojo turto ar kito nekilnojamojo daikto einamąjį ar kapitalinį
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remontą;
19.4. Jeigu panaudos gavėjas nesiverčia veikla, dėl kurios buvo perduotas turtas, ar šį turtą
naudoja ne pagal paskirtį;
19.5. Pasibaigus panaudos subjektui kaip juridiniam asmeniui.
20. Panaudos sutartis prieš terminą gali būti nutraukta, vienai šaliai įspėjus kitą šalį apie
numatomą sutarties nutraukimą prieš vieną mėnesį.
21. Sutarties nutraukimo atveju iki planuojamos Sutarties nutraukimo dienos Šalys privalo
įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus, o tuo atveju, jei Sutartis nutraukiama dėl kitos Šalies kaltės –
kaltoji Šalis privalo atlyginti kitos Šalies išlaidas ir patirtus nuostolius.
VII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
22. Visi iškilę ginčai sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu, o jeigu tokiu būdu nepavyksta
jų išspręsti, ginčai sprendžiami teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės
aktais.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Vykdydamos Sutarties sąlygas, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir
kitais teisės aktais.
24. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie surašyti raštu ir patvirtinti
abiejų Šalių parašais ir antspaudais.
25. Sutartis sudaryta lietuvių kalba trim egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po
vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties šaliai ir VĮ Registrų centrui.
PRIDEDAMA (jeigu dokumentai pridedami):
1. ___________________________________________________, ______ lapas (-ai).
(dokumento, suteikiančio teisę perduoti turtą, kopija)

2. ____________________________________________________, _____ lapas (-ai).
(perdavimo ir priėmimo aktas)

3. ____________________________________________________, _____ lapas (-ai).
(kiti dokumentai)

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI
Panaudos davėjas
(Juridinio asmens pavadinimas)
(Adresas, telefono/fakso Nr., įmonės kodas)

Panaudos gavėjas
(Juridinio asmens pavadinimas/Fizinio asmens
vardas, pavardė)
(Adresas, telefono/fakso Nr., įmonės kodas)

(Pareigos, vardas, pavardė)

(Pareigos, vardas, pavardė)

______________________
(parašas)

_______________________
(parašas)

A. V.

A. V.
____________

Tauragės rajono savivaldybės turto perdavimo
panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai
valdyti ir naudotis tvarkos aprašo
2 priedas
(Akto formos pavyzdys)
SAVIVALDYBĖS TURTO, PERDUODAMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ,
PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS
20____ m. ________________ d. Nr. ___________
____________________
(sudarymo vieta)

Panaudos davėjas ___________________________________________________________
(perduodančios turtą savivaldybės

________________________________________________________________________________
institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos (toliau – institucija) pavadinimas ir kodas)

pagal __________________________________________________________________________,
(įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

atstovaujamas ___________________________________________________________________,
(atstovo pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas)
perduoda, o panaudos gavėjas _______________________________________________________
(panaudos subjekto, priimančio turtą, pavadinimas ir kodas)

pagal __________________________________________________________________________,
(įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

atstovaujamas ___________________________________________________________________,
(atstovo pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas)

priima savivaldybei nuosavybės teise valdomą turtą:______________________________________
________________________________________________________________________________
(perduodamo turto pavadinimas ir apibūdinimas: nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto inventorinis numeris, įsigijimo ir
likutinė vertė; nekilnojamojo daikto adresas, unikalus numeris, statinio pažymėjimas plane, bendras statinio plotas, patalpų plotas ir
indeksai; trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė; įrenginių – pagrindinės charakteristikos, o jeigu turtas perduodamas pagal
sąrašą, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą).

Perduodamo turto būklė perdavimo metu ________________________________________.
(nurodyti ir turto trūkumus, jeigu jų rasta)

Šis aktas surašytas 2 egzemplioriais, po vieną panaudos davėjui ir panaudos gavėjui.
Perdavė
Panaudos davėjas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

A. V.
Priėmė
Panaudos gavėjas
A. V.
_________________________

Tauragės rajono savivaldybės turto perdavimo
panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai
valdyti ir naudotis tvarkos aprašo
3 priedas
(Susitarimo formos pavyzdys)
PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS (DATA)
SUTARTIES NR. ______
20_____ m. ________________ d. Nr. ___________
____________________
(sudarymo vieta)

I. SUSITARIMO ŠALYS
Panaudos davėjas ________________________________________________________________,
(perduodančios turtą savivaldybės institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos(toliau – institucija) pavadinimas ir kodas)

atstovaujamas __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ ,
(atstovo pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas)

veikiančio pagal_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ ,
(įstatymą, sprendimą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

ir Panaudos gavėjas ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ ,
(nurodyto Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnyje
panaudos subjekto, priimančio turtą, pavadinimas ir kodas)

atstovaujamas __________________________________________________________________,
(atstovo pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas)

pagal ___________________________________________________________________________
(įstatymą, panaudos subjekto įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

vadovaudamiesi Tauragės rajono savivaldybės administracijos
________________ d. įsakymu Nr._______, susitaria:

direktoriaus

20__

m.

II. SUSITARIMO OBJEKTAS
1.

Pakeisti (Data) sutarties Nr. _____ 1 ir 2 punktus ir išdėstyti juos taip:

„1. Panaudos davėjas sudaro naujam (nurodomas naujas terminas) Savivaldybės turto
panaudos sutartį ir leidžia Panaudos gavėjui laikinai ir neatlygintinai valdyti ir naudotis
Savivaldybės nuosavybės teise valdomu turtu – (nurodomas turto adresas, plotas, unikalus Nr. ir kiti
turtą identifikuojantys duomenys), turto įsigijimo vertė – (nurodoma vertė), (nurodoma data)
likutinė vertė – (nurodoma vertė), (nurodoma, kokiai veiklai vykdyti perduodamas turtas).
2. Savivaldybės turto panaudos sutartis sudaroma (nurodomas laikotarpis), sutarties terminas
– (nurodomas terminas nuo ----- iki -----).“
2. Šis susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama (nurodoma data)
Savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. _____ dalis.

2
PRIDEDAMA:
1. _____________________.
III. ŠALIŲ REKVIZITAI
Panaudos davėjas
(Juridinio asmens pavadinimas)
(Adresas, telefono / fakso Nr., įmonės kodas)
(Pareigos, vardas, pavardė)

Panaudos gavėjas
(Juridinio asmens pavadinimas / Fizinio asmens
vardas, pavardė)
(Adresas, telefono / fakso Nr., įmonės kodas)
(Pareigos, vardas, pavardė)

______________________
(parašas)

_______________________
(parašas)

A. V.

A. V.

