PANAUDOS SUTARTIS
2017 m. .............. mėn. .........d.
Vilnius
Vilniaus Fabijoniškių mokykla, P. Žadeikos g. 2, Vilnius LT – 06318, įstaigos
kodas 190003851, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams Aleksandro Kunickio,
(toliau – ,,Panaudos gavėjas“), veikiančio pagal pareigines nuostatas,
ir………………................................................................................................................................
(Vardas, pavardė ,gimimo data, adresas)

atstovaujamas (-a) ................... klasės mokinių tėvų bendruomenei (toliau – „Panaudos
davėjas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, sudarė šią panaudos sutartį:
I. SUTARTIES DALYKAS
1. Šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka Panaudos davėjas perduoda
Panaudos gavėjui laikinai ir neatlygintinai valdyti ir naudoti mokyklines spinteles rūbams (toliau
– „Spintelė“) Inv. Nr.………………................., kurių vertė Šalių susitarimu yra ………… €.
Panaudos gavėjas įsipareigoja grąžinti Spinteles tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas
atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą.
2. Nusidėvėjimas yra:
2.1. korozija;
2.2. dažų sluoksnio išblukimas ar pasikeitimas valant;
2.3. durelių įlenkimai mokiniams naudojantis spintele;
2.4. lentynėlių sulankstymas;
2.5. spynelės susidėvėjimas.
II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
3. Panaudos davėjas įsipareigoja:
3.1. perduoti Spintelę tvarkingą ir tinkamą naudoti pagal paskirtį;
3.2. atlyginti Panaudos gavėjui visus nuostolius, kilusius dėl šios Sutarties pažeidimo
iš Panaudos davėjo pusės.
4. Panaudos gavėjas įsipareigoja:
4.1. naudoti Spintelę pagal Sutarties nuostatas ir jo paskirtį;
4.2. atlyginti Panaudos davėjui visus nuostolius praradus Spintelę dėl panaudos gavėjo
kaltės.
III. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DAIKTO PERDAVIMAS
5. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki mokinio mokymosi
sutarties nutraukimo dienos. Sutartį kiekviena Šalis gali nutraukti apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš
14 kalendorinių dienų.
6. Sutartis kartu yra ir Spintelės perdavimo-priėmimo aktas, kuriuo Panaudos davėjas
perduoda Spintelę Panaudos gavėjui. Pasirašant šią Sutartį Panaudos davėjas perduoda Spintelę,
kaip ugdymo organizavimo priemonę, Panaudos gavėjui. Panaudos gavėjas privalo saugoti
Spintelę ir grąžinti jas išsaugotas. Panaudos gavėjas privalo tinkamai naudoti Spintelę
ugdymo funkcijoms vykdyti, vadovaudamasis Spintelių naudojimą reglamentuojančiais
dokumentais bei taikytinais teisės aktais.
7. Šalys susitaria, kad tais atvejais, kai Panaudos davėjas juo perduotą Spintelę, kaip
ugdymo organizavimo priemonę, naudoja ne pagal paskirtį arba perduoda naudoti ar valdyti
trečiajam asmeniui, bus laikoma, kad Panaudos davėjas yra atsiėmęs Spintelę iš Panaudos gavėjo
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ir naudoja kaip savo. Dėl šios priežasties tokiu atveju tarp Panaudos davėjo ir Panaudos gavėjo
panaudos teisiniai santykiai nesusiklosto, o už žalą tokios Spintelės naudojimu padarytą pačiai
Spintelei, tretiesiems asmenims bei Panaudos davėjui, atsako pats Panaudos davėjas.
8. Nutraukus šią Sutartį arba jai pasibaigus kitais pagrindais, Panaudos gavėjas
privalo grąžinti Spintelę Panaudos davėjui tokios būklės, kokios jį gavo, atsižvelgiant į normalų
nusidėvėjimą. Tuo atveju, jei Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo momentu Spintelė bus
Panaudos davėjo žinioje, bus laikoma, kad Panaudos gavėjas grąžino Daiktą Panaudos davėjui
Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo momentu.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Ši Sutartis pasirašoma 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią,
kiekvienai Šaliai įteikiant po vieną egzempliorių.
10. Šalys, pasirašydamos šią Sutartį, patvirtina, kad šios Sutarties sąlygų turinys
Šalims yra suprantamas, aiškus ir atitinka Šalių išreikštą valią.
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