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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 straipsnio 2 dalies 31

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos paramos b[stui isigyti ar i5sinuomoti

istatymo 4 straipsnio 5 dalies 3 punktu, 16 straipsnio 1 1 dalimi, n u s p r e n d Z i a:

1. Pawirtinti pridedamus:
1.1. Tel5iq rajono savivaldybds blsto ir socialinio b[sto nuomos tvarkos apraS4;

1.2. Telsiq rajono savivaldybes socialinio btsto nuomos sutarties pavyzding form4;
1.3. TelSiq rajono savivaldybes biisto nuomos sutarties pavyzding formq.
2. PripaZinti netekusiais galios:
2.1. TelSiq rajono savivaldybes tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendim4 Nr. T1-55 ,,Del

savivaidyb6s biisto fondo formavimo ir suteikimo tvarkos patvirtinimo";
2.2. Tel5iq rajono savivaldybes tarybos 2009 m. birZelio 18 d. sprendim4 Nr.Tl-256 ,,Del

asmenq (Seimq), turindiU teisg i socialini bnst4 ar jo s4lygq pagerinimq, s4ra5q prioritetq

nustatymo";
2.3. Tel5iq rajono savivaldybes tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendim4 Nr.T1-305 ,,D61

Telsiq rajono savivaldybes tarybos 2009-06-18 sprendimo Nr.T1-256 ,,Del asmenq (seimq),

turindiq teisg i b[st4 arjo sqlygq pagerinim4, sqraiq prioritetq nustatymo" papildymo"
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vivaldybes tarybos
25 d. sprendimu Nr.Tl-140

TELSIU RAJONO SAVIVALDYBES BU O BUSTO NUOMOS
TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tel5iq rajono savivaldybds blsto ir socialinio bflsto nuomos tvarkos apraSas (toliau -
Apra5as) taikomas nuomojant TelSiq rajono savivaldybei (oliau - Savivaldybe) nuosavybes teise
priklausandias gyvenam4sias patalpas Tel5iq rajono gyventojams, turintiems teisg i savivaldybes
blst4 ir socialinf biist4 pagal Lietuvos Respublikos paramos blstui isiglti ar i5sinuomoti istatym4
(toliau - {statymas).

2. ApraSas parengtas vadovauj antis Siais teises aktais:
2.1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;
2.2- Lietuvos Respublikos paramos biistui isigy'ti ar iSsinuomoti istatymu.
3. Siame apraSe vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip apibreZta {statyme.

II. SAVIVALDYBES SOCIALINIO BUSTO FORMAVIMAS, VALDYI/IAS IR
DISPONAVIMAS

4. Savivaldybds btisto fond4 sudaro socialiniai blstai ir savivaldybes btstai, kurie nuomojami
fstatymo 14 shaipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

5. Savivaldybes socialinio blsto fondo pletra finansuojama i3 valstybes biudZeto, savivaldybds
biudZeto, biisto pardavimo ir kitq teisetai gautrl le5q. Siais biidais isigl,ti gyvenamieji namai, jq
dalys, butai registruojami TelSiq rajono savivaldybes nuosavybes teise.

6. Sprendimus del gyvenamqjq namq, jq daliq, butq isigijimo bei priskyrimo atitintamiems
fondams priima TelSiq rajono savivaldybes taryba (toliau - Taryba).

7. Savivaldybes gyvenamosios patalpos patikdj imo teise perduodamos valdyti ir naudoti,
nepaierdZiNtt istatymq, S{ TelSiq butq [kiui.

8. S{ Tel5iq butq rlkis, priZilrintis (eksploatuojantis) Savivaldybes gyvenam4sias patalpas,
privalo:

8.1. gavgs TelSiq rajono savivaldybds administracijos direktoriaus (toliau - Direktorius)

i.uky*e, sudary4i gyvenamosios patalpos nuomos sutartj su isakyme nurody'ta Seima ar asmeniu
per isakyme nurodyt4 termin4;

8.2. sudargs nuomos sutarti bei pasira5gs gyvenamosios patalpos perdavimo ir priemimo akt4,
per 3 dienas jq kopijas pateikti Te15iq rajono savivaldybes administracijos Ekonomikos ir turto
vald),rno skyriui (toliau - Skyrius);

8.3. gavEs Direktoriaus lsakym4 del gyvenamqjq patalpq nuomos sutarties nutraukimo, ne
veliau kaip per 5 darbo dienas, jei isakyme nenurodyta kitaip, nutraukti nuomos sutarti su isakyme
nurody'tu asmeniu. Prie5 nutraukiant gyvenamosios patalpos nuomos sutarti, patikrinti ar
nuomininkas sumokejgs visus mokesdius ir ar palieka tvarkingas patalpas, bei suraS1.ti gyvenamqjq
patalpq perdavimo ir pri6mimo aktq (vis4 iSvardintq informacij4 turi pateikti Skyriui);

8.4. nustatgs, kad nuomininkas palieka netvarkingas gyvenamqsias patalpas, nepadare
einamojo remonto ar sugadino patalpq irenginius, einamojo remonto vertg bei padarytq defektq
Salinimo i5laidas iSieSkoti i5 nuomininko istatymq nustatyt a tvarka;

8.5. nedeisdamas prane5ti informacija apie laisvas gyvenam4sias patalpas Skyriui, kad biitq
galima si[l1ti jas i5nuomoti kitiems asmenims;

8.6. uZtikrinti, kad laisvos gyvenamosios patalpos bltq tinkamos gyventi. Jei patalpoms
reikalingas remontas arba jos sugadintos taip, kad yra netinkamos gyventi, informuoti Sk1,riq,
kuris pateiktq medLiag1 Direktoriaus sudarytai Savivaldybei priklausantiems gyvenamiesiems
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namams pripaZinimo netinkamais gyventi komisijai, kuri nustatltq gyvenamqjq patalpq
tinkamum4 gyventi.

III. SAVIVALDYBES BUSTO IR SOCIALINTO BUSTO NUOMOS TVARKA IR
S4LYGOS

9. Teisg i savivaldyb6s socialinio bfisto nuom4 turi asmenys ir Seimos, kude atitinka Istatymo
9 straipsnio 1 dalyje nurodltus reikalavimus.

10. Teisg i socialinio bflsto s4lygq pagerinim4 turi asmenys ir Seimos, kurie atitinka {statymo 9
straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus.

11. Asmenq ir Seimq, turindiq teisg I param4 blstui i3sinuomoti, sqra5ai sudaromi Direktoriaus
nustat)'ta tvarka pagal pra5ymo uZregistravimo savivaldybes vykdomojoje institucijoje datq ir
laik4. SEra5ams prioritetai netaikomi, socialini blst4 siflloma nuomoti laikantis eiliSkumo pagal
asmens ir Seimos pra5ymo pateikimo dat4.

12. Ra5tiSki pasillymai iSsinuomoti socialin! blst4 ar atsilaisvinusi biist4 laikantis eili5kumo
i5siundiami asmenims ir Seimoms, iraifiems i Direktoriaus patvirtintus s4raSus, atsiZvelgiant i
ploto normatyv4, pareiSkejq poreikius.

13. Jei savivaldybes btsto ar socialinio blsto naudingasis plotas yra didesnis negu {statymo 15
straipsnyje nurodlas Sio ploto norma|.vas, tenkantis asmeniui ir Seimai, esandiam viename i5
patvirtintq s4ra5q, bistas sillomas i5sinuomoti kitam asmeniui ar Seimai, kurio eiles numeris yra
paskesnis, su s4lyga, kad tu5dio siiilomo iSsinuomoti busto naudingasis plotas atitinka Seimos nariq
skaidiui tenkanti naudingojo ploto normatyv?.

14. Butai, pritaikyi negalintiems savaranki5kai juddti neigaliesiems, savivaldybds biisto ir
socialinio bEsto fondo gyvenamuosiuose namuose sirrlomi asmenims, iraSltiems i nejgaliqiq
asmenq s4ra54 ir turintiems minet4 negali4, praleidiiant kitokio pobldZio negali4 turindius
asmenis-

15. Asmenys ir Seimos, kuriems iSsiqstas pasi[lymas iSsinuomoti socialinf biist4, privalo per
10 kalendoriniq dienq nuo prane5imo i5siuntimo dienos praneSti apie pageidavim4 ar atsisaklnn4
nuomotis sitlom4 btst4.

16. Asmenys ir Seimos, kuriems si[loma i5sinuomoti socialini biistq ir kurie raSl.tiniame
pasitlyme nustatltu laiku du kartus neatvyksta i savivaldybg ir raStu neiSrei5kia sutikimo ar
nesutikimo nuomotis socialini blstq, iSbraukiami i5 asmenq ir Seimq, turindiq teisg i param4 biistui
i5sinuomoti, sqra5o.

17. Asmenys ir Seimos, sutikg iSsinuomoti pasiulytq socialini b[stq, per 20 kalendoriniq dienq
pateikia dokumentus, irodandius teisg i socialini b[st4 arjo s4lygq gerinim4.

18. Socialinio biisto nuomos sutartis sudaroma, keidiama ir nutraukiama fstatymo 20
straipsnyj e nustatlta tvarka.

IV. SAVIVALDYBES BUSTO NUOMA NEIRASYTIEMS I ASMENU IR SEIMU,
TURTNdTU TETSE I PARAMA BUSTdT rssrNuoMorr, sARASus

19. Savivaldybds btistas gali blti iSnuomojamas socialinio btsto nuomos s4lygomis ir
neiraSytiems i asmenq ir Seimq, turindiq teisg i param4 blstui i5sinuomoti, sqra5us asmenims ir
Seimoms, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybes teise neturi kito tinkamo bisto:

19.1. netekusiems turdto btsto del gaisrq, potvyniq, stipriq vejq ar kitq nuo Zmogaus valios
nepriklausandiq aplinkybiq;

19.2. asmenims, kuriems yra nustatltas 0-25 procentq darbingumo lygis;
19.3. asmenims ir Seimoms, auginandioms penkis ar daugiau vaikq;
19.4. asmenims ir Seimoms, kai vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikq;
19.5. Seimoms, kai abiems sutuoktiniams )ra nustatltas 0-25 procentq darbingumo lygis ir

kurios augina vaik4 (vaikus);
1 9.6. nefgaliesiems, vieniems auginantiems vaikq (r,aikus);



19.7. asmenims ir Seimoms, auginandioms vaikus, kai ne maZiau kaip dviem vaikams yra
nustatltas sunkus neigalumo lygis, ir Seimoms, kuriose ne maZiau kaip dviem Seimos nariams yra
nustatltas 0-25 procentq darbingumo lygis.

20. Asmenys ir Seimos, nurody.ti Apra5o 19 punkte, savivaldybes administracijai pateikia;
20.1. praSym4 iSnuomoti socialini blst4 ir dokumentus, irodandius teisg I socialinl b[st4;
20.2. paLym4 apie gaisro metu sudegusi blstq ar kitus dokumentus, irodandius teisg i

socialinio bfisto nuom4 del bfisto praradimo potvynio, stipriq vejq ar kitq nuo Zmogaus valios
nepriklausandiq aplinkybiq;

20.3. vaikq gimimo liudijimus (kai Seimoje yra vaikq);
20.4 dokumentus apie darbingumo ar neigalumo lygi;
20.5. prireikus - kitus dokumentus, bltinus teisei i socialinio blsto nuom4 irodyti.
21. Savivaldybes biistas ar socialinis biistas i5nuomojamas Direktoriaus isakymu ir pasiraSoma

Savivaldybds bflsto ar socialinio biisto nuomos sutartis pagal patvirtint4 Savivaldybes blsto ar
socialinio b[sto nuomos sutarties pavyzding form4.

22.Informacija apie biisto nuom4 ApraSo 19 punkte nurodytiems asmenims ir Seimoms vieSai
paskelbiama Savivaldybds intemeto portale per 10 dienq po gyvenamqiq patalpq nuomos sutarties
pasira5ymo, nurodant iSnuomotq patalpq naudingqii plot4, Seimos nariq skaidiq ir prieZasti, del
kurios Sios patalpos iSnuomotos.

V. KITI SAVIVALDYBES B TSTO AR SOCIALINIO BUSTO NUOMOS ATVEJAI

23. Savivaldybes blstas gali biiti i5nuomotas:
23.1. i5keliamiems i5 jiems Savivaldybes iSnuomotq patalpq, jei jose negalima gyventi ddl

stichiniq ar kitq nelaimiq sukeltq padariniq (gaisro, audros, potvynio, teroro akto ar kt.) ar statinio
avarijos (os gresmes) ir jei gyvenamoji patalpa iSlieka - tol, kol gyvenamosios patalpos bus
suremontuotos;

23.2. prireikus kapitaliai remontuoti ar rekonstruoti Savivaldybds gyvenam4sias patalpas,
kuriq remontuoti negalima nei5kelus glventojq (nuomininkq), ir jei po remonto, rekonstrukci.jos ar
perplanavimo gyvenamoji patalpa i5lieka - tol, kol gyvenamosios patalpos bus suremontuotos,
rekonstruotos ar pertvarkyos;

23.3. esant nenaudinga remontuoti ar rekonstruoti Savivaldybds glwenam4sias patalpas ar po
rekonstrukcijos ar perplanavimo jos neiSlieka;

23.4. asmenims ir Seimoms, kurie su Savivaldybe ar jos istaigomis yra susijg darbo ar jq esmg
atitinkandiais santykiais, apgyvendinti.

24. Jergt bute, kuri Savivaldyb€ kaip savininke nuomoja pagal atskiras nuomos sutartis
keliems nuomininkams arba i5 dalies privatizuotame bute patu5tinamas gretimas, neizoliuotas nuo
vieno i5 nuomininkq glvenamosios patalpos kambarys, jis Sio nuomininko (savininko)
pageidavimu perduodamas jam naudotis (i5nuomojamas) pagal pateiktQ pra5ym4, jei naudingas
plotas, tenkantis vienam Seimos nariui, atitinka istatymo 15 straipsnio reikalavimus.

25. Savivaldybes busto ar socialinio biisto nuomininkas, gavqs kartu su juo glvenandiq
pilnamediq Seimos nariq, iskaitant laikinai iSvykusius, raSytini sutikim4 ir nuomotojui sutikus, gali
keistis nuomojama gyvenam4ja patalpa su kitu savivaldybes brlsto ar socialinio blsto nuomininku.

26. Socialinio b[sto nuomos sutartis gali b[ti keiiiama ir asmeniui ar Seimai iSnuomojamas
kitas blstas, jeigu asmuo ar Seima lgyja teisg i kitokio, negu nuomojamas, naudingojo ploto
socialini bust4 pagal istatymo 15 straipsnyje nustatltq socialinio biisto naudingojo ploto
normatyv4,

27. Savivaldybes biistas ar socialinis bfistas i5nuomojamas, socialinio bflsto nuomos sutartis
sudaroma, keidiama, nutraukiama arba pratgsiama Direktoriaus isakymu.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Saliq gindai de1 Sio Apra5o taikymo sprendZiami lstatymq nustatlta tvarka.



PATVIRTINTA
Tel5iq rajono savivaldybes tarybos
2015 m. birZelio 25 d. sprendimu Nr. T1-140

(Socialinio biisto nuomos sutarties paryzdind forma)

SOCIALINIO BUSTO NUOMOS SUTARTIS

(data ir numeris)

(sudarymo vieta)

lJuridinio asmens pavadinimas), pagal Lietuvos Respublikos istatymus isteigtas ir

veikiantis juridinis asmuo, kodas lkodasf, kttrio registruota buveine yta fbuvein€s adresas],

atstovaujamas latstovo pareigos, vardas ir pavarde], veikiandio (-ios) pagal ldokumentas, kurio

pagrindu veikia asmuof (toliau - Nuomotojas), ir lvardas ir pavardef, asmens kodas lasmens

kodas) lgimimo data fgimimo data) (loliat - Nuomininkas), toliau kartu vadinami salimis, o

kiekvienas atskirai - Salimi, remdamiesi lsavivaldybes vykdomosios institucijos sprendimas

iinuomoti socialinj b stq, sprendimo data ir numerisf, sudaro 5i4 Socialinio b[sto nuomos sutarti

(toliau - Sutartis):

I SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

1. Sutartimi Nuomotojas uZ mokesti lsipareigoja suteikti Nuomininkui Sutartyje nustat)'ta

tvarka ir s4lygomis valdyti ir naudoti laisvq socialinl biist4, kuri apibfldinantys duomenys nurodyti

Sutarties 2 punkte (toliau - socialinis blstas), o Nuomininkas isipareigoja naudotis socialiniu

bistu pagal paskirti, nurodlt4 Sutarties 3 punkte, ir moketi nuomos mokesti'

2. Socialin! bust4 apibldinantys duomenys:

2.1. adresas: fsavivaldybe, seni nija, gtvenamoji vietuve ir kodas' gatva' pastato Nr"

korpuso Nr.. buto Nr.):

2.2. unikalus Nr .'. fnumerisf;
2.3. bendrasis ir naudingasis plotas, i5reik5tas kvadratiniais metrais: fttlotas skaiiiais ir

2odZiaisl;

2.4. kambariq skaidius: lskaiiius skaitmenimis ir iodiiaisf;

2.5. socialinio biisto priklausin iai: |iivardyti ir nurodytijq skaiii4 bei paskirti].

3. Salys susitaria, kad Nuomininkui nuomojamo socialinio blsto paskirtis yra jame gyventi

Nuomininkui ir jo Seimos nariams: lvardas (ai), pavarde (es), gimimo data (os) arha asmens

kodas (ai), gimiiiysies ryiys ('iai)j.
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II SKYRIUS
SalrrT rusns rR PAREIGoS

4. Nuomininkas isipareigoja:
4.1. sudaryti paslaugq teikimo sutartis su geriamqii ir karst4 vandeni, elektros energij4,

dujas, Siluming energij4 tiekiandiomis ir komunalines paslaugas (siuk5liq iSveZim4, bendrojo

naudojimo patalpq ir teritorijos valym4 ir kitas) teikiandiomis imonemis ir (ar) organizacijomis ne

veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo socialinio bflsto perdavimo-priemimo akto pasiraSymo

ir Siq sutardiq patvirtintas kopij as pateikti Nuomotojui;

4.2. naudoti socialini b[st4 tik pagal paskirtl, numat]'t4 Sutarties 3 punkte, ji priziureti ir

laiklti tvarking4, laikytis teisds aktuose nustatytq taisykliq, susijusiq su socialinio blsto ir (ar)

pastato, kuriame yra socialinis bfrstas, eksploatavimu ir priesgaisrines saugos reikalavimais,

nustat)'tais pastatui ir socialiniam btistui, neperleisti socialinio blsto nuomos teises ir

nesubnuomoti socialinio bflsto;

4.3. socialiniu bflstu naudotis nepaieidZiant kitr+ pastate, kuriame yra socialinis biistas,

esandiq butq ir bendrojo naudojimo patalpq savininkq ir (ar) naudotojq teisiq bei teisetq interesq;

4.4. Lietuvos Respublikos $.ventojr.I turto deklaravimo istatymo nustatlta tvarka uZ

kalendorinius metus deklaruoti turim4 turt4 (iskaitant gautas pajamas);

4.5. per menes! nuo g)'venamosios vietos pakeitimo, bfisto fsigijimo, materialines paddties

pasikeitimo, lemiandio Lietuvos Respublikos paramos biistui isigl'ti ar iSsinuomoti istatymo (toliau

- {statymas) 11 straipsnio 2 dalyje nustata pajamq ir turto dydziq vir5ijim4, apie tai informuoti

Nuomotoj4;

4.6. uZ socialinio btisto nuom4 Sutartyj e nustatyta tvarka Nuomotojui moketi Sutarties 9

punkte nustatyto dydZio socialinio biisto nuomos mokesti (toliau - Nuomos mokestis);

4.7. sudarl'ti s4lygas Nuomotojui tikinti nuomojamo socialinio blsto blklg, ar socialinis

biistas naudojamas pagal paskirti ir Sutarti;

4.8. savo id5omis darl'ti einamqji socialinio btsto lemontq, kai Nuomotojas, patikrings

socialinio blsto buklg ir palygings su socialinio blsto perdavimo-priemimo akte apibfldinta

socialinio b[sto bflkle perdavimo Nuomininkui metu, nusprendiia, kad Sis remontas yra biitinas.

Kitais atvej ais Nuomininkas pats sprendZia, ar daryti einamqii remont4;

4.9. noredamas pagerinti socialini b[st4 turi gauti ra5]'tini Nuomotojo leidim4, kuriame gali

btiti aptariama pagerinimo apimtis, pagerinimo atlikimo terminas, pagerinimui panaudotq leSq

atlyginimo s4lygos;

4.10. pasikeitus (sumaZejus) Nuomininko Seimos nariq, kuriq s4raSas nurodltas Sutarties 3

punkte, skaidiui, informuoti Nuomotojq ir per Nuomotojo nurodytq laikotarpi persikelti i kit4

Nuomotojo suteikt4 socialini bust4, atitinkanti socialinio biisto naudingojo ploto normatyvus,

nustal).lus lstatymo I 5 straipsnyje;

4.11. Nuomininkas privalo atlaisvinti socialin! b[st4 ir gr4Zinti ji Nuomotojui ne veliau

kaip per lterminas) pasibaigus Sutardiai. Nuomininkas socialini blst4 privalo gr4Zinti Nuomotojui

tvarking4 ir atitinkanti sociaiinio bflsto perdavimc-priemimo akie perciavimo iiuomininkui metu

nustatlt4 bflklg, ivertinant Saliq patvirtintus pakeitimus. Nuomininkas savo s4skaita privalo

i5gabenti savo turt4 i5 socialinio blsto ne vdliau kaip per lterminasf iki socialinio b[sto gr4Zinimo.



5. Nuomininkas ir jo Seimos nariai privalo deklaruoti savo gyvenamqj4 viet4 socialiniame
blste.

6. Nuomininto Seimos nariai (iskaitant ir buvusius Seimos narius) turi tokias pat teises ir
pareigas, kaip ir Nuomininkas.

7. Nuomotoj as jsi pareigoja:

7.I. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira5ymo lregistruoti Sutarti Lietuvos Respublikos

nekilnojamojo turto registre, o pasibaigus Sutarties terminui j4 iSregistruoti;

7.2. laisv4, tinkam4 glventi socialini blst4 Nuomininkui perduoti pagal socialinio b[sto
perdavimo-priemimo akt4 ne vdliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo;

7.3. uZtikinti daugiabudio namo, kudame yra socialinis biistas, bendrojo naudojimo
patalpq ir komunaliniq paslaugq teikimo frangos, esandios name, funkcionavim4, prieZilr4 ir
remont4. Nuominink4 pasiraS).tinai supaZindinti su daugiabudio namo savininkq bendrijos istatais
arba kitokiu dokumentu, kuriame yra nustat).tos bendrojo naudojimo patalpq prieZiflros,

naudojimo, i5laikymo ir kitos taisyklds;

7 .4. savo le5omis darJti socialinio b[sto kapitalini remont4;

7.5. prireikus kapitaliSkai remontuoti ar rekonstruoti socialini biist4, kai jo negalima

remontuoti ar rekonstruoti neiSkelus gryentojq, socialinio biisto kapitalinio remonto ar
rekonstravimo laikui Nuomininkui ir Sutarties 3 punkte nurodytiems Nuomininko Seimos nariams

suteikti kitq gyvenamei4 patalp4;

7.6. noredamas patekti i socialini biist4, Nuomininkui apie tai praneSti pie! fterminas),
i5skyrus atvejus, kai Nuomininkas paieide Sutarti, arba ivykus avarijai ar gedimui.

8. Nuomotojas, gavgs Nuomininko praneSim4 apie Sutarties nutraukim4, turi teisg patikrinti
socialinio biisto biiklg ir suraSyi Sio biisto perdavimo-priemimo aktq pagal Sutarties priede

nurodyt4 form4. Apie tikinimo dat4 ir laik4 Nuomotojas pranesa Nuomininkui prie! lterminasl.

III SKYRIUS
NUOMOS MOKESTIS IR ATSISKAITYMU TVARKA

9. Nuomos mokestis apskaidiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nustatlta tvarka. Nuomos mokestis uZ vien4 kvadratini metr4 sudaro lNuomos mokestis

skaitmenimis ir iodiiaisl eurq / centq per menesi. Socialinio brlsto Nuomos mokestis sudaro

fNuomos mokestis skaitmenimis ir iodiiaisf eurq / centq per mdnesf .

10. Nuomos mokestis mokamas uZ laikotaqpi nuo socialinio blsto perdavimo-priemimo

akto pasira5ymo dienos.

11. Nuomos mokesti Nuomininkas uZ pirmqii menesi turi sumoketi ne vdliau kaip iki
[data]. yisi v6lesni mokejimai mokami kas menesi, ne veliau kaip iki kito menesio 20 dienos.

12. Sutartyj e nustat,'tas Nuomos mokesdio dydis gaii bDti keidiamas ne daZniau kaip vien4

kartq per metus. Pirm4 kart4 Nuomos mokesdio dydis gali btti keidiamas praejus dr.ylikai mdnesiq

po Sutarries sudarymo.

13. )lokesti u2 Saltq ir kar"St4 vandeiii, eleLtros clcrgij4, dujas. SiiuminE energij4 ir
komunalines paslaugas (SiukS1iq i5veZim4, bendrojo naudojimo patalpq ir teritorijos valym4 ir
kitas) Nuomininkas turi moketi vadovaudamasis Valstybes ir savivaldybiq glvenamqjq patalpq

nuomininkq atsiskaitymo uZ 5alt4 ir kar5t4 vandeni, elektros energij4, dujas, Siluming energij4 ir



komunalines paslaugas tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m.

liepos 11 d. nutarimu Nr. 876 ,,Del Valstybes ir savivaldybiq gyvenamqjq patalpq nuomininkq

atsiskaitymo uZ 3alt4 ir kar5tq vandeni, elektros energij4, dujas, Siluming energijq ir komunalines

paslaugas tvarkos apra5o patvirlinimo".

IV SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR PASIBAIGIMAS

14. Sutarlis isigalioja nuo jos pasira5ymo dienos ir galioja iki Sutarties nutraukimo

Sutarties l8 punkte numatltais atvejais.

15. Sutartis gali brlti keidiama ir Nuomininkui i5nuomojamas kitas socialinis b0stas, jeigu

Nuomininkas igyja teisg i kitokio negu nuomojamas naudingojo ploto socialini b[st4 pagal

]statymo 15 straipsnyje nustat).t4 socialinio blsto naudingojo ploto normatyvq arba jeigu

Nuomininkas ar jo Seimos narys tampa neigalus ir jam (Seimai) yra nuomojamas neigaliesiems

specialiai nepritaikytas socialinis b[stas.

16. Nuomininkas ar vienas i5 jo Seimos nariq del Sutarties keitimo kreipiasi i savivaldybes

vykdomqjq institucijq ir pateikia pra5ym4 ir dokumentus, patvirtinandius teisg i kitokio naudingojo

ploto socialini bDst4, arba dokumentus. patvirtinandius teisg i neigaliesiems specialiai pritaikytq

socialini bust4.

17. Sutarties keitim4 gali inicijuoti ir savivaldybes vykdomoji institucija, jeigu nustatoma,

kad socialinis blstas neatitinka {statymo 15 straipsnyje nustat}to naudingojo ploto normat} r'o arba

nera specialiai pritaikltas neigaliesiems.

1 8. Sutartis nutraukiama:

l8.l . 5aliq susitarimu:

18.2. viena5aliSkai:

18.2.1. {statymo 20 straipsnio 5 dalyje numaty.tais atvejais;

18.2.2. jeigu Nuomininko isiskolinimas uZ socialinio bisto nuomq ir (ar) mokestl uZ

patalpoms tiekiamq energijq (Siluming ir (ar) elektros) ar duj as, ar geriamqji ir (ar) kar5t4 vandeni,

ar komunalines paslaugas virSija trijq menesiq Nuomos mokesdio sumq;

18.2.3. Nuomininkui paZeidus bent vien4 i5 Sutarties 4.14.3, 4.5, 4.74.10 papunkdiuose

nustatltq isipareigoj imq.

19. Sutarti nutraukiant viena5aliSkai, Sutartf nutraukianti Salis pranesa apie Sutarties

nutraukimq kitai Saliai ne veliau kaip prie! lterminasl.
20. Pasibaigus Sutardiai, Nuomininkas ir jo Seimos nariai i5keldinami Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

V SKYRIUS
ATSAKOMYBE

21. Jeigu Nuomininkas laiku nesumoka Nuomos mokesdio, jis privalo moketi Nuomotojui

irielspinigitl ciycits procentais] procentq nuo nesumokdtos sumos clyclzio cieispinigius uZ kiekvienq

uZdelst4 dienq. Delspinigiq sumokejimas neatleidZia Nuomininko nuo pagrindinds prievoles, t. y.

Nuomos mokesdio sumokejimo, lvykdymo.



22. Nuomininkas privalo atlyginti Nuomotojui visus nuostolius, kuriuos Sis patiria del

Sutartyje numatltr+ Nuomininko isipareigojimq nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Nuomininkas
atsako uZ Laly, padaryt4 socialiniam biistui ar socialinio blsto perdavimo*priemimo akte

nurodytiems daiktams deljo arjo Seimos nariq kaltes.

23. Nuomininkas privalo atlyginti Zalq pastate, kuriame yra socialinis biistas, esandiq butq

ir bendrojo naudojimo patalpq savininkams ir (ar) naudotojams, jeigu ji buvo padaryta del

Nuomininko kaltes ar aplaidumo.

24. Nuomotojas privalo atlyginti Nuomininkui nuostolius, kuriuos Sis patiria d61 Sutartyje

numatytq Nuomotojo isipareigojimq nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Sutartyje vartojamos s4vokos apibr€Ztos Istatyme ir Lietuvos Respublikos statybos

istatyme.
26. Salys gali susitarti ir del kitokiq Sutarties nuostatq, kurios neprie5tarautq

imperatyvioms teises aktq normoms.

27. Gindai del Sutarties, kurie per 14 darbo dienq nuo vienos Salies pareikSto reikalavimo

del Sutarties isipareigojimq rykdymo neiSsprendZiami derybq biidu, sprendZiami civilinio proceso

tvarka.

28. Visa informacija, ispejimai ar praneSimai, susijg su Sutartimi, Salims privalo brlti
pateikiami ra5tu.

29. Salys privalo nedelsdamos viena kit4 informuoti apie adreso, telefono numeriq ir kitq
rekvizitq pasikeitim4.

30. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu yra sudaryti ra5tu ir
pasiraSli abiejq Saliq.

3 1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vien4 kiekvienai Saliai.

32. Sutarties priedai:

32.1. socialinio bflsto perdavimo-priemimo aktas, flaptl skaiiiusf;
32.2. gyvenamojo namo savininkq bendrijos istatq arba kitokio dokumento, kuriame

nustatltos bendrojo naudoj imo patalpq prieZiuros, naudojimo, i5laikymo ir kitos taisykles, kopija,

llapq skaiiiusl;
32.3.lkiti priedai).

Nuomotoias:

[juridinio asmens pavadinimas, kodas,
buveinds adresas, telefono Nr.,
atsiskaitomosios sqskaitos banke Nr.f

Nuomininkas:

lvardas ir pavarde, asmens kodas / gimimo
data, adresas, telefono Nr.,
atsiskaitomosios sqskaitos banke Nr.l

A. V.
(pareigos, vardas ir pavarde, para3as) (vardas ir pavarde, para5as)



PATVIRTINTA
Tel5iq raj ono savivaldybes tarybos
2015 m. birZelio 25 d. sprendimu Nr. T1-140

(Savivaldyb6s bflsto nuomos sutarties paryzdind forma)

SAYIVALDYBES BUSTO NUOMOS SUTARTIS

(data ir numeris)

(sudarymo vieta)

f,Juridinio asmens pavadinimasl, pagal Lietuvos Respublikos istatymus f steigtas ir

veikiantis juridinis asmuo, kodas [&odas], kurio registruota buveine yta fbuveines adresas),

atstovaujamas latstovo pdreigos, vardas ir pawrdef, veikiandio (-ios) pagal fdokumentas, kurio

pagrindu veikia asmuo] (toliau - Nuomotojas), ir fvardas ir pavardef, asmens kodas fasmens

kodasl / gimimo data lgimino datal ltoliau - Nuomininl<as), toliau kartu vadinami Saljmis, o

kiekvienas atskirai * Salimi, remdamiesi fsavivaldyb€s vykdomosios institucijos sprendimas

iinuomoti socialini bfrstq, sprendimo data ir numerisf, sudaro 5i4 Socialinio blsto nuomos sutarti

(toliau - Sutartis):

I SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarlimi Nuomotojas uZ mokesti isipareigoja suteikti Nuomininkui Sutartyje nustat)'ta

tvarka ir s4lygomis vald).ti ir naudoti laisv4 savivaldybes blst4, kuri apibtidinantys duomenys

nuodyti Sutarties 2 punkte (toliau - savivaldybes biistas), o Nuomininkas lsipareigoja naudotis

savivaldybes bfistu pagal paskirtl, nurodyt4 Sutarties 3 punkte, ir moketi nuomos mokesti.

2. Savivaldybes bust4 apibfidinantys duomenys:

2.1. adresas: lsavivaldybe, senitinija, gvenamoji vietuve ir kodas, gafiia, pastato Nr.,

korpuso Nr., buto Nr.);

2.2. unikalus Nr.'. lnumeris);
2.3. bendrasis ir naudingasis plotas, i5reikStas kvadratiniais metrais: fulotas skaiiiais ir

iodiiaisl;
2.4. kambariq skaidius: fskaiiius skaitmenimis ir iodiiais);
2.5. socialinio bflsto priklausiniai: fiivardyti ir nurodyti jq skaiii4 bei paskirti].

3. Salys susitaria, kad Nuomininlcui nuomoj amo savivaldybes b[sto paskirlis lira jame

gyventi Nuomininkui ir jo Seimos nariams: fvardas (ai), pavarde (es), gimimo data (os) arba

asmens kodas (-ai), giminystes ryiys (iai)1.

II SKYRIUS
Salrr7 rrrsns IR PAREIGoS

4. Nuomininkas isipareigoj a:



4.1. sudaryti paslaugq teikimo sutartis su geriamqji ir karSt4 vandeni, elektros energijq,

dujas, Siluming energijE tiekiandiomis ir komunalines paslaugas (SiukSliq i5veZimq, bendrojo

naudojimo patalpq ir teritorijos valym4 ir kitas) teikiandiomis imon6mis ir (ar) organizacijomis ne

veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo savivaldybes biisto perdavimo-priemimo akto

pasira5ymo ir Siq sutardiq patvirtintas kopijas pateikti Nuomotojui;

4.2. naudoti savivaldybes blstq tik pagal paskirti, numat)'tq Sutarties 3 punkte, ji priZilreti

ir laikyti tvarking4, laikytis teisds aktuose nustatytq taisykliq, susijusiq su savivaldyb6s blsto ir
(ar) pastato, kuriame yra savivaldybes blstas, eksploatavimu ir prie5gaisrines saugos

reikalavimais, nustatltais pastatui ir savivaldybes bistui, neperleisti savivaldybes biisto nuomos

teises ir nesubnuomoti savivaldybes blsto;

4.3. savivaldybes b[stu naudotis nepaZeidLiant kitq pastate, kuriame yra savivaldybes

blstas, esandiq butq ir bendroj o naudojimo patalpq savininkq ir (ar) naudotojq teisirl bei teisetq

interesq;

4.4. pet menesi nuo gyvenamosios vietos pakeitimo, bflsto isigijimo, apie tai informuoti

Nuomotoj4;

4.5. uZ savivaldybes brlsto nuom4 Sutartyj e nustatlta tvarka Nuomotojui moketi Sutarties 9

punkte nustatyto dydZio savivaldybes busto nuomos mokesti (toliau - Nuomos mokestis);

4.6. sudaryti sqlygas Nuomotojui tikinti nuomojamo savivaldybes biisto b[klg, ar

savivaldybes biistas naudojamas pagal paskirti ir Sutart!;

4.7. savo l65omis daryti einamqjl savivaldybes b[sto remontq, kai Nuomotojas, patikrings

savivaldybes b[sto blklg ir palyginqs su savivaldybes btsto perdavimo-priemimo akte apibfldinta

savivaldybes biisto bukle perdavimo Nuomininkui metu, nusprendZia, kad Sis remontas yra

biitinas. Kitais atvejais Nuomininkas pats sprendZia, ar darl.ti einam4ji remont4;

4.8. norddamas pagerinti savivaldybds b[st4, turi gauti raSytini Nuomotojo leidim4,

kuriame gali blti aptariama pagerinimo apimtis, pagerinimo atlikimo terminas, pagerinimui

panaudotq leSq atlyginimo s4lygos;

4.9. pasikeitus (sumaZejus) Nuomininko Seimos nariq, kuriq s4raSas nurody'tas Sutarties 3

punkte, skaidiui, informuoti Nuomotoj4 ir per Nuomotojo nurody4 laikotarpi persikelti i kit4

Nuomotojo suteikt4 savivaldybes bust4, atitinkanti savivaldybes bfisto naudingojo ploto

normatyvus, nustatltus Istatymo 1 5 straipsnyje;

4.10. Nuomininkas privalo atlaisvinti savivaldybes bfistq ir grqZinti ji Nuomotojui ne veliau

kaip per fterminasl pasibaigus Sutardiai. Nuomininkas savivaldybes b[st4 privalo gr4Zinti

Nuomotojui tvarking4 ir atitinkanti savivaldybes biisto perdavimo-priemimo akte perdavimo

Nuomininkui metu nustatlt4 blklg, ivertinant Saliq patvirtintus pakeitimus. Nuomininkas savo

s4skaita privalo iSgabenti savo turtq i5 savivaldybes biisto ne veliau kaip per fterminas) iki
savivaldybes bIsto gr4zinimo.

5. Nuomininkas irjo Seimos nariai privalo deklaruoti savo gyvenamqj4 viet4 savivaldybes

b il ste.

6. Nuomininko Seimos nariai (lskaitant ir buvusius Seimos narius) turi tokias pat teises ir
pareigas, kaip ir Nuomininkas.

7. Nuomotojas jsipareigoja:



7.1. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira5ymo iregistruoti Sutarti Lietuvos Respublikos

nekilnojamojo turto registre, o pasibaigus Sutarlies terminui j4 iSregistruoti;

7.2. laisv4, tinkam4 gyventi savivaldybes b[st4 Nuomininkui perduoti pagal savivaldybes

biisto perdavimo-priemimo akt4 ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo;

7.3. uZtikrinti daugiabudio namo, kuriame yra savivaldybes blstas, bendrojo naudojimo

patalpq ir komunaliniq paslaugq teikimo irangos, esandios name, funkcionavim4, prieZiiir4 ir
remont4. Nuominink4 pasiraSytinai supaZindinti su daugiabudio namo savininkq bendrijos istatais
arba kitokiu dokumentu, kuriame yra nustat),tos bendrojo naudojimo patalpq prieZiflros,

naudojimo, iSlaikl,rno ir kitos taisykl6s;

7 .4. savo l65omis dary,ti savivaldybes blsto kapitalinf remont4;

7.5. prireikus kapitaliSkai remontuoti ar rekonstruoti savivaldybes bflstq, kai jo negalima

remontuoti ar rekonstruoti neiSkdlus gyventojq, savivaldybes b[sto kapitalinio remonto ar

rekonstravimo laikui Nuomininkui ir Sutarties 3 punkte nurodltiems Nuomininl<o Seimos nariams

suteikti kit4 gyv enamq4 patalpq;

7.6. noredamas patekti i savivaldybes brIst4, Nuomininkui apie tai prane5ti priei fterminasl,
iSskyrus atvejus, kai Nuomininkas paieide Sutarti, arba lvykus avadjai ar gedimui.

8. Nuomotojas, gavgs Nuomininko praneSim4 apie Sutarties nutraukim4, turi teisE patikrinti

savivaldybes b[sto buklg ir suraSlti Sio blsto perdavimo-priemimo akt4 pagal Sutarties priede

nurody4 formq. Apie tikrinimo dat4 ir laik4 Nuomotojas prane5a Nuomininkui piei fterminas).

III SKYRIUS
NUOMOS MOKESTIS IR ATSISKAITYMU TVARKA

9. Nuomos mokestis apskaidiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nustat).ta tvarka. Nuomos mokestis uZ vienq kvadratini metrq sudaro fNuomos mokestis

skaitmenimis ir Zodiiaisl eurq / centq per mdnesi. Savivaldybes bfsto Nuomos mokestis sudaro

fNuomos mokestis skaitmenimis ir iodiials] eury / centq per menesi.

10. Nuomos mokestis mokamas uZ laikotarpi nuo savivaldybes biisto perdavimo-priemimo

akto pasiraSymo dienos.

1 1. Nuomos mokesti Nuomininkas uZ pirmqii menesi turi sumoketi ne vdliau kaip iki

[data). Ytsi velesni mokejimai mokami kas menesl, ne veliau kaip iki kito menesio 20 dienos.

12. Sutartyj e nustatytas Nuomos mokesdio dydis gali bflti keidiamas ne daZniau kaip vien4

kart4 per metus. Pirmq kart4 Nuomos mokesdio dydis gali blti keidiamas praejus dvylikai menesiq

po Sutarties sudarymo.

13. Mokesti uZ Saltq ir karSt4 vandeni, elektros energij4, dujas, Siluming energij4 ir

komunalines paslaugas (Siuk5liq i5veZim4, bendrojo naudojimo patalpq ir teritorijos valymq ir
kitas) Nuomininkas turi moketi vadovaudamasis Valstybes ir savivaldybiq gyvenamqjq patalpq

nuomininkq atsiskaitymo uZ 5alt4 ir karStE vandeni, elektros energij4, dujas, Siluming energij4 ir
komunalines paslar,rgas tvark-os a-prair-r, patvinintu Lietuvos R-espublikos Vyriausybds 2001 m.

liepos 11 d. nutarimu Nr. 876 ,,Del Valstybes ir savivaldybiq gyvenamqjq pataipq nuomininkq

atsiskaitymo uZ 5alt4 ir kar5t4 vandeni, elektros energijq, dujas, Siluming energij4 ir komunalines

paslaugas tvarkos apra5o patvirlinimo".



IV SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR PASIBAIGIMAS

14. Sutartis lsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galio.ja iki Sutarties nutraukimo

Sutarties 18 punkte numatytais atvejais'

15. Sutartis gali biiti keidiama ir Nuomininkui isnuomojamas kitas savivaldybes bistas,

jeigu Nuomininkas igyja teisE I kitokio negu nuomojamas naudingojo ploto savivaldybes b[st?

pagal lstatymo 15 straipsnyje nustatyt4 savivaldybes bfrsto naudingoj o ploto normatyv4 arba jeigu

Nuomininkas ar jo Seimos narys tampa neigalus ir jam (Seimai) yra nuomojamas neigaliesiems

specialiai nepritaikltas savivaldyb6s bfistas.

16. Nuomininkas ar vienas i5 jo Seimos nariq del Sutarties keitimo keipiasi i savivaldybes

vykdomqi4 institucij4 ir pateikia praSym4 ir dokumentus, patvirtinandius teisq i kitokio naudingojo

ploto savivaldybes btist4, arba dokumentus, patvirtinandius teisq i neigaliesiems specialiai

pritaikl.t4 savivaldybes b[st4.

17. Sutarties keitim4 gali inicijuoti ir savivaldybes vykdomoji institucija, jeigu nustatoma,

kad savivaldybes b[stas neatitinka Istatymo 15 straipsnyje nustaryto naudingojo ploto nolmatyvo

arba nera specialiai pritaikytas neigaliesiems.

1 8. Sutartis nutraukiama:

18.1. SaIq susitarimu:

18.2. viena5aliSkai:

18.2.1. lstatymo 20 straipsnio 5 dalyje numatyais atvejais;

18.2.2. jeigl Nuomininko lsiskolinimas uZ savivaldybds blsto nuom4 ir (ar) mokesti uZ

patalpoms tiekiam4 energij4 (SiluminE ir (ar) elektros) ar dujas, ar geriam4ji ir (ar) karitq vandeni,

ar komunalines paslaugas virsija trijq mdnesiq Nuomos mokesdio sum4;

18.2.3. Nuomininkui pazeidus bent vien4 i5 Sutarties 4.14.3, 4.5, 4.74,9 papunkdiuose

nustatf q isiparei goj imq.

19. Sutart! nutraukiant viena5aliskai, Sutartl nutraukianti Salis praneSa apie Sutarties

nutraukim4 kitai Saliai ne veliau kaip pties fterminasl.

20. Pasibaigus Sutardiai, Nuomininkas ir jo Seimos nariai iSkeldinami Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso nustatlta tvarka, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

V SKYRIUS
ATSAKOMYBE

21. Jeigu Nuomininkas laiku nesumoka Nuomos mokesdio, jis privalo moketi Nuomotojui

ldekpinigitl dydis procentaisl procentq nuo nesumoketos sumos dydZio delspinigius uZ kiekvien4

uZdelst4 dien4. Delspinigiq sumokejimas neatleidZia Nuomininko nuo pagrindines prievoles, t. y.

Nuomos mokesdio sumokejimo, irykdymo.
22. Nuomininkas privalo atlyginti Nuomotojui visus nuostolius, kuriuos Sis patiria del

sutartyje numatyq Nuomininko lsipareigojimq nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Nuomininkas

atsako uZ Latq, padarfi4 savivaldybds blstui ar savivaldybes bflsto perdavimo-priemimo akte

nurodyiems daiktams del jo ar jo Seimos nariq kaltes.



23. Nuomininkas privalo atlyginti Lal7 pastate, kuriame yra savivaldyb6s bistas, esandiq

butq ir bendrojo naudojimo patalpq savininkams ir (ar) naudotojams, jeigu ji buvo padary.ta del

Nuomininko kaltes ar aplaidumo.

24. Nuomotojas privalo atlyginti Nuomininkui nuostolius, kuriuos Sis patiria d6l Sutarlyje

numatlq Nuomotojo !sipareigojimq nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

VI SKYRII]S
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Sutartyj e vartojamos s4vokos apibreZtos lstatyme ir Lietuvos Respublikos statybos

istatyme.
26. Salys gali susitarti ir del kitokiq Sutarties nuostatq, kurios nepriestarautq

imperatyvioms teises aktq nornoms.

27. Giniai d6l Sutarties, kurie per 14 darbo dienq nuo vienos Salies pareikSto reikalavimo

d61 Sutarties isipareigojimq rykdymo neiSsprendZiami derybq budu, sprendZiami civilinio proceso

tvarka.

28. Visa informacija, ispejimai ar prane5imai, susijg su Sutartimi, Salims privalo bfiti
pateikiami ra5tu.

29. Salys privalo nedelsdamos viena kit4 informuoti apie adreso, telefono numeriq ir kitq

rekvizitq pasikeitim4.

30. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu yra sudary'ti raStu ir
pasira5li abiejq Saliq.

31. Sutartis sudary.ta dviem egzemplioriais, po vien4 kiekvienai Saliai.

32. Sutarties priedai:

32. 1. savivaldybes b[sto perdavimo-priemimo aktas, flap4 skaiiiusf;
32.2. gyvenamojo namo savininkq bendrijos istatq arba kitokio dokumento, kuriame

nustatltos bendrojo naudojimo patalpq prieZituos, naudojimo, i5laikymo ir kitos taisykies, kopija,

llap4 skaiiius);

32.3.lkiti priedai).

Nuomotoias: Nuomininkas:

liuridinio asmens pavadinimas, kodas, fvardas ir pavardd, asmens kodas / gimimo
buveinas adresas, telefono Nr., data, adresas, telefono Nr.,

atsiskaitomosios sqskaitos banke Nr.) atsisknitomosios sqskaitos banke Nr.)

(pareigos, vardas ir pavardd, para5as) (vardas ir pavardd, paraSas)

A. V.


