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Naudojimosi sporto infrastruktūra, šioje
infrastruktūroje esančiu inventoriumi ir
gyvenamosios paskirties infrastruktūra
tvarkos aprašo
2 priedas
(Naudojimosi sporto ir gyvenamąja infrastruktūra paslaugos teikimo sutarties forma)
NAUDOJIMOSI _____________ INFRASTRUKTŪRA PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS
(nurodoma infrastruktūros rūšis)

20__ m.

d.

Nr.

Vilnius

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos
olimpinis sporto centras (toliau – Centras), juridinio asmens kodas _______________________,
(nurodomas juridinio asmens kodas)

buveinės adresas __________________, atstovaujamas __________________________________ ,
(nurodomas buveinės adresas)

(nurodomos atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

veikiančio pagal Centro nuostatus,
ir _________________ (toliau – Paslaugos gavėjas), juridinio asmens kodas __________________,
(nurodomas paslaugos gavėjo pavadinimas)

(nurodomas juridinio asmens kodas)

buveinės adresas ________________________, atstovaujamas (a) _________________________ ,
(nurodomas buveinės adresas)

(nurodomos atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

veikiančio (-ios) pagal ___________________________ , kartu toliau sutartyje vadinami „šalimis“,
(nurodomas atstovui įgaliojimą veikti suteikiantis dokumentas)

sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):
1. Sutarties objektas
Sutartimi
Centras
įsipareigoja
suteikti
Paslaugos
gavėjui
naudojimosi
_______________________________________ paslaugą _______________________ tikslu (-ais),
(nurodomas objekto (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai)

(nurodomas objekto naudojimo tikslas (-ai)

o Paslaugos gavėjas įsipareigoja naudotis paslauga Sutartyje aptartomis sąlygomis.
2. Sutarties kaina
_________________________________________________________________.
(nurodoma paslaugos kaina arba pažymima, kad paslauga teikiama neatlygintinai)

3. Centro pareigos
3.1. pagal Sutarties 1 priede nurodytą grafiką sudaryti sąlygas Paslaugos gavėjui naudotis
Sutarties 1 punkte nurodytu (-ais) objektu (-ais) ir jame (-uose) esančiu inventoriumi Sutarties
1 punkte nurodytu (-ais) tikslu (-ais).
3.2. užtikrinti, kad Sutarties 1 punkte nurodytas (-i) objektas (-ai) ir jame (-uose) esantis
inventorius atitiktų priešgaisrinės saugos, higienos bei įprastai tokiems objektams keliamus kokybės
ir saugumo reikalavimus.
3.3. Supažindinti Paslaugos gavėją su naudojimosi Sutarties 1 punkte nurodytu (-ais)
objektu (-ais) ir jame (-uose) esančiu inventoriumi taisyklėmis.
3.4. _____________________________________________________________________ .
(nurodomos kitos Centro pareigos, neprieštaraujančios įstatymų ir juos įgyvendinančių norminių teisės aktų
reikalavimams)

4. Centro teisės
4.1. reikalauti, kad Paslaugos gavėjas Sutarties 1 punkte nurodytu (-ais) objektu (-ais) ir
jame (-uose) esančiu inventoriumi naudotųsi pagal jų tikslinę paskirtį, nepadarytų jiems žalos, taip
pat – užtikrintų, kad taip elgtųsi ir Sutarties 2 priede nurodyti asmenys.
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4.2. reikalauti, kad Paslaugos gavėjas atlygintų Sutarties 1 punkte nurodytam (-iems)
objektui (-ams) ir jame (-uose) esančiam inventoriui padarytą žalą, jei ši žala kilo dėl Paslaugos
gavėjo ar Sutarties 2 priede nurodytų asmenų kaltės.
4.3. _____________________________________________________________________ .
(nurodomos kitos Centro teisės, neprieštaraujančios įstatymų ir juos įgyvendinančių norminių teisės aktų reikalavimams)

5. Paslaugos gavėjo pareigos
5.1. Sutarties 1 punkte nurodytu (-ais) objektu (-ais) ir jame (-uose) esančiu inventoriumi
naudotis pagal Sutarties 1 priede nurodytą grafiką ir tik Sutarties 1 punkte nurodytu (-ais) tikslu (ais).
5.2. Sutarties 1 punkte nurodytą (-us) objektą (-us) ir jame (-uose) esantį inventorių naudoti
tik pagal jo tikslinę paskirtį, laikantis Sutarties 3.3 papunktyje nurodytų taisyklių.
5.3. atlyginti Centrui savo ar Sutarties 2 priede nurodytų asmenų kaltais veiksmais
(neveikimu) Sutarties 1 punkte nurodytam (-iems) objektui (-ams) ir jame (-uose) esančiam
inventoriui padarytą žalą.
5.4. laikytis įstatymuose ir juos įgyvendinančiuose norminiuose teisės aktuose nustatytų
priešgaisrinės, darbų saugos ir sanitarinių reikalavimų.
5.5. pateikti Centrui sportininkų priklausymo atitinkamos amžiaus grupės nacionalinei
rinktinei ar buvimo kandidatu į tokią rinktinę faktą patvirtinančius dokumentus.
5.6. atsakyti už sportininkų, trenerių, juos aptarnaujančio personalo ir kitų (žiūrovų, svečių)
asmenų saugumą Sutarties 1 punkte nurodytame (-uose) objekte (-uose) vykdant Sutarties 1 punkte
nurodytą (-us) tikslą (-us).
5.7. _____________________________________________________________________ .
(nurodomos kitos Paslaugos gavėjo pareigos, neprieštaraujančios įstatymų ir juos įgyvendinančių norminių teisės aktų reikalavimams)

6. Paslaugos gavėjo teisės
6.1. reikalauti, kad Centras sudarytų sąlygas naudotis Sutarties 1 punkte nurodytu (-ais)
objektu (-ais) ir jame (-uose) esančiu inventoriumi pagal Sutarties 1 priede nurodytą grafiką bei
užtikrintų, kad Sutarties 1 punkte nurodytas (-i) objektas (-ai) ir jame (-uose) esantis inventorius
atitiktų priešgaisrinės saugos, higienos bei įprastai tokiems objektams keliamus kokybės ir saugumo
reikalavimus.
6.2. _____________________________________________________________________ .
(nurodomos kitos Paslaugos gavėjo teisės, neprieštaraujančios įstatymų ir juos įgyvendinančių norminių teisės aktų reikalavimams)

7. Atsiskaitymo už paslaugą tvarka ir netesybos
_________________________________________________________________________.
(aprašoma atsiskaitymo už paslaugos suteikimą tvarka ir netesybos. Jei paslauga teikiama neatlygintinai, šis punktas nepildomas)

8. Esminės sutarties sąlygos
Šalys susitaria, kad Sutarties _________________ punktuose nurodytos sąlygos yra esminės.
(nurodomi Sutarties punktai)

9. Nenugalima jėga (force majeure)
9.1. Sutarties šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą
vykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta ar netinkamai vykdyta dėl nenugalimos jėgos
(force majeure) aplinkybių. Nenugalimo jėgos aplinkybės suprantamos taip, kaip nurodyta
Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.
9.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, Šalis atleidžiama nuo
atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties
įvykdymui.
9.3. Sutarties neįvykdžiusi šalis per 5 darbo dienas nuo Sutarties 9.1 papunktyje nurodytos
aplinkybės atsiradimo privalo apie tai pranešti kitai Sutarties šaliai. Pavėluotas ar netinkamas kitos
Sutarties šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš Sutarties šalies teisę remtis
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Sutarties 9.1 papunktyje nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės
dėl Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.
10. Sutarties galiojimas ir nutraukimas
10.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys, ir galioja iki ________________.
(nurodyti Sutarties galiojimo terminą)

10.2. Šalis norėdama vienašališkai nutraukti sutartį, turi apie tai informuoti kitą šalį prieš 20
(dvidešimt) darbo dienų
10.3. Sutarties nutraukimas neatleidžia šalių nuo prievolės padengti atsiradusius nuostolius,
net jei jie tampa žinomi po sutarties nutraukimo. Atlyginimo laiką ir tvarką nustato nukentėjusioji
šalis pagal atskirą protokolą
10.4. Paslaugos teikėjas turi teisę pirma laiko nutraukti šią Sutartį, jei Paslaugos gavėjas:
10.4.1. Patalpomis naudojasi ne 1 punkte nurodytais tikslais;
10.4.2. nevykdo savo šia Sutartimi 3 punkte prisiimtų įsipareigojimų;
10.4.3. tyčia blogina objektų būklę;
10.4.4. gavęs raštišką paslaugos teikėjo įspėjimą apie nesumokėtą mokestį, per 5 (penkias)
dienas nepadengia šio įsiskolinimo;
10.4.5. Be Paslaugos teikėjo žinios suteikia ir leidžia Sporto infrastruktūra naudotis kitiems
juridiniams ar fiziniams nesusijusiems su Paslaugos gavėju asmenims (atsiradus subsantykiams).
10.5. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu šalių susitarimu.
11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Sutarties neatskiriama dalimi yra Naudojimosi infrastruktūros objektais grafikas
(priedas Nr. 1) ir Asmenų sąrašas (priedas Nr. 2).
11.2. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų
Šalių įgaliotiems atstovams. Žodinės išlygos neturi juridinės galios.
11.3. Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios sutarties
dalys lieka galioti.
11.4. Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties Šaliai
pasirašytinai arba siunčiant paštu arba faksu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paštu
išsiųstas dokumentas gautas trečią darbo dieną, einančią po tos dienos, kai gavėjui siunčiamas
dokumentas įteiktas pašto paslaugas teikiančiai įmonei.
11.5. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai
sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11.6. Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną
kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape.
12. Šalių rekvizitai ir parašai
Kūno kultūros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Lietuvos olimpinis sporto centras
Adresas:
Tel., Faks.
El. p. , Interneto svetainės adresas:
Kodas:
Sąsk. Nr.
_______________________________
(Centro atstovo pareigų pavadinimas)
_______________________________
(Centro atstovo vardas, pavardė, parašas) A.V.

____________________________________________
(nurodomas Paslaugos gavėjo pavadinimas, adresas, telefono/fakso
numeris, el. paštas, interneto svetainės adresas, juridinio asmens kodas,
banko sąskaitos numeris)

____________________________________
(Paslaugos gavėjo atstovo pareigų pavadinimas)
____________________________________
(Paslaugos gavėjo atstovo vardas, pavardė, parašas) A. V.
(jei Paslaugos gavėjas antspaudą privalo turėti)
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20__
m.
_________d.
naudojimosi
_________
infrastruktūra paslaugos teikimo
sutarties Nr. __
1 priedas
NAUDOJIMOSI ___________________ IR JAME ESANČIU INVENTORIUMI GRAFIKAS
(nurodomas objekto pavadinimas)

Pirmadienis

nuo

iki

nuo

iki

Antradienis

nuo

iki

nuo

iki

Trečiadienis

nuo

iki

nuo

iki

Ketvirtadienis nuo

iki

nuo

iki

Penktadienis

nuo

iki

nuo

iki

Šeštadienis

nuo

iki

nuo

iki

Sekmadienis

nuo

iki

nuo

iki

_______________________________
(Centro atstovo pareigų pavadinimas)

____________________________________
(Paslaugos gavėjo atstovo pareigų pavadinimas)

_______________________________
(Centro atstovo vardas, pavardė, parašas) A.V.

____________________________________
(Paslaugos gavėjo atstovo vardas, pavardė, parašas) A. V.
(jei Paslaugos gavėjas antspaudą privalo turėti)
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20__
m.
_________d.
naudojimosi
_________
infrastruktūra paslaugos teikimo
sutarties Nr. __
2 priedas
ASMENŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Vardas, Pavardė

Rungtis arba
svorio
kategorija

_______________________________
(Centro atstovo pareigų pavadinimas)
_______________________________
(Centro atstovo vardas, pavardė, parašas) A.V.

Treneris (-iai)

Sportininką aptarnaujantis
personalas (masažuotojai,
kineziterapeutai, sporto
medicinos gydytojai, sporto
mokslininkai ir techninis
personalas)

____________________________________
(Paslaugos gavėjo atstovo pareigų pavadinimas)
____________________________________
(Paslaugos gavėjo atstovo vardas, pavardė, parašas) A. V.
(jei Paslaugos gavėjas antspaudą privalo turėti)

