
NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS PARDUOTUVĖS NUTEISTIESIEMS VEIKLAI 
SUTARTIS 

2015 m. rugpjūčio 6 d. Nr. OljS-
Panevėžys 

Nuomotojas, Panevėžio pataisos namai, kodas 188721848, P.Puzino 12, Panevėžys, 
atstovaujami, direktoriaus Edvardo Norvaišo, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, 

ir Nuomininkas individuali V. Miliūno įmonė, įmonės kodas 148263019, Žalgirio g. 38 A, 
Panevėžys, atstovaujama savininko Vitaliaus Miliūno, veikiančio pagal įmonės įstatus, 
vadovaudamiesi viešojo nuomos konkurso, įvykusio 2015 m. liepos 7 d., komisijos sprendimu, 
įformintu protokolu Nr. 01/7-1858, sudaro šią Nekilnojamojo turto nuomos parduotuvių 
nuteistiesiems veiklai sutartį (toliau - Sutartis). Toliau Sutartyje Nuomotojas ir Nuomininkas 
kiekvienas atskirai gali būti vadinami šalimi, o abu kartu - šalimis. 

I. SUTARTIES DALYKAS 

1.1. Nuomotojas įsipareigoja perduoti Nuomininkui valstybės materialųjį turtą (toliau -
turtas) parduotuvės patalpas pirmame pastato (unikalus Nr. 2789-3000-1015) aukšte, patalpų 
indeksai 1-19,1-20,1-21, adresu P. Puzino g. 12, Panevėžys, patalpų plotas 37,24 m2, naudoti ir 
laikinai valdyti už nuomos mokestį, o Nuomininkas įsipareigoja priimti turtą ir už jį mokėti nuomos 
mokestį. 

1.2. Turtas skirtas naudoti parduotuvės veiklai, siekiant aprūpinti nuteistuosius maisto 
produktais ir pramoninėmis prekėmis, užtikrinant būtiniausių maisto produktų ir būtiniausių 
reikmenų asortimentą. 

II. NUOMOS TERMINAS 

2.1. Turto nuomos terminas nustatomas vieneriems metams nuo turto perdavimo ir priėmimo 
akto pasirašymo dienos. 

III. NUOMOS MOKESTIS 

3.1. Nuomininkas už turto nuomą įsipareigoja mokėti nuomotojui nuompinigius (tuo atveju, 
kai nuomininkas yra PVM mokėtojas, su PVM) - 15 Eur/m2 per mėnesį. 

3.2. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už vandenį, energiją ir 
komunalines paslaugas (toliau - Paslaugos). Nuomininkas už kitas jam teikiamas paslaugas 
atsiskaito pagal atskirą susitarimą su Nuomotoju. 

3.3. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau 
kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, - iki kitos po jos 
einančios darbo dienos) pagal Nuomotojo pateiktą sąskaitą. 

3.4. Nuomotojo pateiktą sąskaitą už Paslaugas Nuomininkas apmoka per 5 (penkias) darbo 
dienas nuo sąskaitos gavimo. 

3.5. Nuompinigiai ir mokesčiai už Paslaugas pradedami skaičiuoti nuo turto perdavimo ir 
priėmimo akto pasirašymo dienos. 

3.6. Sumokėtas pradinis įnašas 336,00 eurai įskaitomi į turto nuompinigius. 

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

4.1. Nuomotojas įsipareigoja: 
4.1.1. 2015 m. lapkričio 16 d. perduoti Nuomininkui Sutarties 1.1 papunktyje nurodytą turtą 

pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą; 
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4.1.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu atlikti nuomojamo turto ar su juo susijusių inžinerinių 

sistemų kapitalinio remonto darbus, kai atliekami viso objekto, kurio dalis nuomojama, arba su tuo 
objektu susijusių inžinerinių tinklų kapitalinio remonto darbai; 

4.1.3. informuoti Nuomininką apie išorinių inžinerinių tinklų ir komunikacijų remonto 
darbus, kurie trukdytų Nuomininko veiklai, per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių 
sužinojimo. Nuomotojas neatsako už šildymo, vandentiekio ir elektros tinklų sutrikimus, jeigu šie 
sutrikimai įvyksta ne dėl Nuomotojo kaltės; 

4.1.4. ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius pranešti Nuomininkui apie šio teisę pratęsti 
Sutartį; 

4.1.5. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutartį nutraukus prieš terminą, priimti iš 
Nuomininko turtą. 

4.2. Nuomotojas turi teisę Sutarties galiojimo laikotarpiu tikrinti išnuomotą turtą, ar šis 
turtas naudojamas pagal paskirtį, taip pat turi kitų teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės 
aktuose. 

4.3. Nuomininkas įsipareigoja: 
4.3.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo įregistruoti 

šią sutartį valstybės įmonėje Registrų centre; 
4.3.2. 2015 m. lapkričio 16 d. priimti Sutarties 1.1 papunktyje nurodytą turtą pagal turto 

perdavimo ir priėmimo aktą ir jį apdrausti per 5 darbo dienas; 
4.3.3. maisto produktus ir būtiniausius reikmenis parduoti vadovaujantis laisvos rinkos 

kriterijais ir užtikrinti, kad maisto produktų ir būtiniausių reikmenų pardavimo kainos neviršytų 
vidutinių kainų, nustatytų parduotuvėse, kurių apyvarta yra panaši, ir veikiančių toje miesto 
teritorijoje, kurioje yra Turto valdytojas; 

4.3.4. laiku mokėti Sutartyje nustatytą nuomos mokestį ir kitus pagal Sutartį priklausančias 
įmokas ir mokesčius; 

4.3.5. naudoti turtą pagal paskirtį, nurodytą Sutarties 1.2 papunktyje, vadovautis nustatytais 
šios paskirties turto priežiūros, gaisrinės saugos ir sanitariniais reikalavimais, užtikrinti jo gerą 
būklę (atsižvelgdamas į normalų nusidėvėjimą), saugoti turtą nuo sugadinimo, dingimo; 

4.3.6. savo lėšomis įrengti nuomojamose patalpose vandens, elektros ir šilumos apskaitos 
prietaisus, jeigu jų neįrengė Nuomotojas; 

4.3.7. sudaryti Nuomotojui sąlygas tikrinti nuomojamo turto būklę, ar šis turtas naudojamas 
pagal paskirtį, taip pat leisti Nuomotojui vykdyti Sutartyje ir kituose teisės aktuose numatytą veiklą; 

4.3.8. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutartį nutraukus prieš terminą, perduoti 
turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą tvarkingą, tokios pat būklės, kokios jis perduotas 
Nuomininkui, atsižvelgdamas į fizinį turto nusidėvėjimą, su visais padarytais pertvarkymais, kurių 
negalima atskirti nepadarant žalos turtui; Nuomininkui neatlyginamos turto pagerinimo išlaidos, 
todėl Nuomininkas, pasibaigus Sutarčiai ar ją nutraukus, neturi teisės reikalauti kompensacijos už 
turto pagerinimą; 

4.3.9. organizuoti prekybą suimtiesiems (nuteistiesiems) nedisponuojant grynaisiais 
pinigais; 

4.3.10. išduoti suimtiesiems (nuteistiesiems) prekių pardavimo dokumentus; 
4.3.11. vykdant veiklą laikytis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso, Lietuvos 

Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. 
nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo", Lietuvos Respublikos ūkio 
ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių 
patvirtinimo", Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl 
Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo", Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. V-172 „Dėl 
Tardymo izoliatorių parduotuvėms privalomų maisto produktų ir būtiniausių reikmenų asortimentų 
ir kainų kontrolės taisyklių patvirtinimo" reikalavimų; 

4.3.12. pasirašius Sutartį, ne vėliau kaip per mėnesį iki jos įsigaliojimo gauti licenciją 
nuomojamose patalpose verstis didmenine arba mažmenine prekyba tabako gaminiais; 



3 
4.3.13. leisti Nuomotojo įgaliotam atstovui tikrinti prekių kainas, asortimentą, ar nėra 

prekiaujama draudžiamais daiktais ar maisto produktais. Užtikrinti, kad visos tiekiamos pramoninės 
prekės ir maisto produktai būtų sužymėti brūkšniniais kodais. Pastebėtus pažeidimus Nuomininkas 
įsipareigoja ištaisyti per 3 (tris) darbo dienas; 

4.3.14. užtikrinti, kad visi su parduotuvės veikla susiję darbuotojai pasirašytų pasižadėjimus 
dėl įstatymų reikalavimų laikymosi santykiuose su nuteistaisiais. Minėtiems darbuotojams 
kategoriškai draudžiami bet kokio pobūdžio ryšiai su nuteistaisiais, nesusiję su parduotuvės veikla. 

4.4. Nuomininkas turi ir kitų teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose. 
4.5. Nuomininkas neturi teisės (išskyrus tuos atvejus, kai juridinių asmenų veiklą 

reglamentuojantys įstatymai nenustato specialios teisių perdavimo ar suteikimo tvarkos) 
subnuomoti turto (ar jo dalies) ar suteikti tretiesiems asmenims kokių nors kitų teisių naudotis turtu 
(ar jo dalimi). Nuomininkas taip pat neturi teisės perleisti visų ar dalies savo teisių ir (ar) pareigų, 
kylančių iš Sutarties, įkeisti turto nuomos teisės ar perduoti kaip turtinio įnašo kuriam nors 
trečiajam asmeniui ar kitaip suvaržyti Sutartyje nustatytų turto nuomos teisių. Nuomininkui 
pažeidus šio papunkčio reikalavimus, Nuomotojas turi teisę sutartį nutraukti prieš terminą. 

4.6. Sutartis nesuteikia Nuomininkui teisės nuomojamo turto adresu registruoti savo ar savo 
filialų, atstovybių ar patronuojamųjų įmonių, taip pat klientų ar kitų susijusių asmenų buveinių. 

4.7. Nuomininkui draudžiama be rašytinio Nuomotojo sutikimo atlikti statinio kapitalinio 
remonto ar rekonstravimo darbus. Nuomininkas turi teisę be išankstinio nuomotojo sutikimo savo 
lėšomis atlikti turto pertvarkymus, reikalingus tam, kad turtą būtų galima naudoti pagal paskirtį, 
nurodytą Sutarties 1.2 papunktyje, su sąlyga, kad tokie pertvarkymai nesusiję su statinio 
rekonstravimu ar kapitaliniu remontu, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. 

4.8. Nuomininkui sistemingai pažeidinėjant (ne rečiau kaip du kartus per metus) Sutarties 
4.3.3, 4.3.10, 4.3.11 ir 4.3.13 papunkčių nuostatas, Nuomotojas turi teisę šią sutartį nutraukti prieš 
terminą. 

5.1. Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų 
mokesčių ir įmokų, privalo mokėti Nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos 
nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. 

5.2. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Nuomininko nuo pagrindinės prievolės įvykdymo. 
5.3. Už turto pabloginimą Nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

nustatyta tvarka. 

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS, ATNAUJINIMAS, PAKEITIMAS IR PASIBAIGIMAS 

6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo 2015 lapkričio mėn. 16 d. ir galioja vienerius metus iki 2016 
m. lapkričio 16 d. iki visiškai ir tinkamai įvykdomi Sutartyje nustatyti įsipareigojimai arba Sutartis 
nutraukiama Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatyta tvarka. 

6.2. Nuomininkas, per visą nuomos terminą laikęsis savo įsipareigojimų pagal Sutartį, 
nuomos terminui pasibaigus turės galimybę pratęsti Sutartį. Sutarties pratęsimo terminas negali būti 
ilgesnis nei 2 (dveji) metai. Bendras Sutarties galiojimo terminas su pratęsimu negali viršyti 3 
(trejų) metų laikotarpio. Nuomotojas ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki nuomos termino 
pabaigos raštu informuoja Nuomininką apie siūlymą pratęsti Sutartį papildomam nuomos terminui, 
tomis pačiomis sąlygomis. Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo 
Nuomotojo pranešimo gavimo dienos raštu atsakyti Nuomotojui, ar sutinka pratęsti Sutartį 
papildomam terminui. Nuomininkui raštu neatsakius Nuomotojui per 1 (vieną) mėnesį nuo 
pranešimo iš Nuomotojo gavimo dienos, laikoma, kad Nuomininkas atsisako pratęsti Sutartį. 

6.3. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir 
Sutarties šalių pasirašyti. 

6.4. Ši Sutartis pasibaigia arba gali būti nutraukta: 
6.4.1. Nuomos terminui pasibaigus; 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
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6.4.2. Sutarties šalių susitarimu, nuomininkui pranešus apie sutarties nutraukimą ne vėliau 

kaip prieš 1 (vieną) mėnesį; 
6.4.3. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais kitais atvejais ir tvarka; 
6.4.4. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, kai išnuomoto turto reikia 

valstybės funkcijoms atlikti; 
6.4.5. Nuomotojo reikalavimu, vadovaujantis Sutarties 4.8 papunkčio nuostatomis; 
6.4.6. Nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti nuomos sutartį prieš 3 (tris) mėnesius 

informavęs apie tai nuomininką. 

VII. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS 

7.1. Nė viena šalis nelaikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal 
Sutartį, jeigu įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos {force majeure) aplinkybės, 
atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
6.212 straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. 
nutarimu Nr. 840. 

7.2. Jeigu kuri nors šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos {force majeure) aplinkybių, 
dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 (tris) 
kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie 
aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jeigu Nuomotojas raštu nenurodo kitaip, 
Nuomininkas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško 
alternatyvių būdų, kaip vykdyti savo įsipareigojimus, kurių vykdyti nenugalimos jėgos {force 
majeure) aplinkybės netrukdo. 

7.3. Jeigu nenugalimos jėgos {force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 
90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų, viena iš šalių turi teisę Sutartį nutraukti įspėdama apie tai 
kitą šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jeigu praėjus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių 
dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi, Sutartis nutraukiama ir 
pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo. 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

8.2. Bet koks ginčas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su Sutartimi, kuris neišsprendžiamas 
derybų būdu, turi būti sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

8.3. Sutartis surašoma dviem egzemplioriais - po vieną kiekvienai Sutarties šaliai. 
8.4. Sutarties priedai: 
8.4.1. Nekilnojamojo turto - parduotuvės perdavimo ir priėmimo nuomai aktas (1 priedas); 
8.4.2. Pasižadėjimas dėl teisės aktų reikalavimų laikymosi santykiuose su nuteistaisiais (2 

priedas). 

IX. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR ADRESAI 

Nuomotojas 
Panevėžio pataisos namai 
P.Puzino 12, Panevėžys 
Įmonės kodas 188721848 

Q a S X t 197300010002384750 
N / «¿žisJff \(J>A\ 

AB Sw,edbankas 

Direktorius, 
Edvardas Norvaišas 

Panevėžio pataisos namai 
skyciaus viršininkas ^ U J U O ^ y ^ u s vi r 

Nuomininkas 
V. Miliūno įmonė 
Žalgirio g. 38 A, Panevėžys 
įmonės kodas 148263019 
A. s. LT 574010041200759931 
AB DNB bankas 

Savininkas 
V. Miliūnas 
A. V. 

Romas Smalioris 
20/1 - O*" O 


