
TURTO PATIKĖJIMO SUTARTIS 

 

2017-06-___ Nr. ______________ 

Kaunas 

 

 

Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla atstovaujama direktoriaus Žygimanto Šarakausko, 

veikiančio pagal mokyklos nuostatus, toliau vadinama Patikėtoju, ir _______________________, 

atstovaujama ____________________________________________________veikiančio pagal 

_____________________ , toliau vadinama Patikėtiniu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena 

atskirai – Šalimi), sudarė šią turto patikėjimo sutartį (toliau vadinama Sutartimi): 

 

I SKYRIUS  SUTARTIES OBJEKTAS 

1.Patikėtojas, vadovaudamasis Šalių susitarimu, perduoda Patikėtiniui _____ molbertus ( _____ 

________________) (toliau – Turtą) patikėjimo teise šios Sutarties galiojimo laikotarpiui, o 

Patikėtinis įsipareigoja tą Turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti Patikėtojo interesais.  

  2. Perduodamas Turtas nuosavybės teise priklauso Patikėtojui.   

3. Patikėtinis priima Patikėtojo Turtą ir jį grąžina Patikėtojui pagal Šalių pasirašytą turto 

perdavimo–priėmimo aktą. 

 

II SKYRIUS  PATIKĖTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

5. Patikėtojas įsipareigoja iki 2017 m. birželio _____ d. perduoti Patikėtiniui Sutarties 1. p. 

nurodytą Turtą naudoti šioje Sutartyje numatytais tikslais bei sąlygomis. 

  

III SKYRIUS PATIKĖTINIO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

6. Patikėtinis įsipareigoja: 

6.1. Priimti Patikėtojo perduodamą Turtą (molbertus) ir naudoti tik eksponavimo tikslu. 

6.2. Patikėtiniui draudžiama šį turtą skolinti, perleisti, leisti naudotis tretiesiems asmenims. 

6.4. Užtikrinti Turto tinkamą apsaugą ir priežiūrą.  

 

 

IV SKYRIUS  DĖL UŽSTATO UŽ TURTĄ 

 

7. Šalys sutaria, kad: 

7.1. Patikėtinio pasiimdamas molbertus sumokėtų ______________________________ €  

(________________________ eurų) užstatą. 

7.2. Grąžinant molbertus iki sutartyje numatyto laiko Patikėtojas grąžina visą sumą. 

7.3. 

 

V SKYRIUS  SANKCIJOS UŽ PRISIIMTŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMĄ 

 

8. Patikėtinis atsako už Turto praradimą ar sugadinimą, atsiradusius šio Turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo metu, išskyrus tuos atvejus, kai šie nuostoliai ar sugadinimas atsirado 



dėl Patikėtojo veiksmų arba nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.  9. Patikėtinis atlygina 

visus Patikėtojo patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Patikėtinio įsipareigojimų, nustatytų šia 

Sutartimi, nevykdymo ar netinkamo vykdymo. 10. Patikėtinis atsako už jo kitam asmeniui atlikti 

pavestus veiksmus kaip už savo paties. 11. Patikėtinis, neįvykdęs pareigos nurodyti Patikėjimo teisės 

faktą, tretiesiems asmenims atsako savo turtu. 12. Patikėtojas atlygina visus Patikėtinio patirtus 

nuostolius, atsiradusius dėl Patikėtojo įsipareigojimų, nustatytų šia sutartimi, nevykdymo ar 

netinkamo vykdymo. 

 

VI SKYRIUS  NEPAPRASTOSIOS APLINKYBĖS 

 

13. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai 

įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes 

supranta taip, kaip nustato LR civilinis kodeksas. 14. Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių 

negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų 

nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoti kitą Sutarties Šalį. Pavėluotas ar netinkamas 

kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis 

aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtų 

įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo. 15. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) 

mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti sutartį. 

 

 

 

VII SKYRIUS  SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

16. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki 20..... m. ....................... ......... 

d. Pasibaigus sutarties galiojimo terminui, Šalys pasirašo Sutarties pasibaigimo protokolą.  17. 

Kiekviena iš Šalių turi teisę nutraukti šią sutartį prieš terminą, apie tai raštu pranešusi antrajai šaliai 

prieš 3 (tris) mėnesius. Tokiu atveju Patikėtinis turi sudaryti Patikėtojui galimybę per šį terminą 

pasiimti perduotą Turtą.  18. Patikėtojas turi teisę nedelsiant nutraukti šią sutartį, jeigu Patikėtinis 

neužtikrina perduoto Turto saugumo, nesilaiko valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sąlygų ar 

nesilaiko kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. Tokiu atveju Patikėtinis privalo per 3 (tris) 

kalendorines dienas sudaryti sąlygas Patikėtojui ar jo įgaliotiems asmenims savo jėgomis ir sąskaita 

pasiimti perduotą Turtą.    VIII SKYRIUS  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną Patikėtojui ir Patikėtiniui. Šalys pasirašo 

kiekviename Sutarties lape. 20. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, 

pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Žodinės išlygos neturi juridinės galios. 21. Jei kuri nors 

šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios sutarties dalys lieka galioti. 22. 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.    23. Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko 

rekvizitams, Sutarties Šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą. 24. Visi su 

šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 



 

IX SKYRIUS  ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI 

 

Patikėtinis Patikėtojas [Pavadinimas]  [Pavadinimas] [Buveinės adresas] [Buveinės adresas] 

[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas] [Įmonės kodas] [Įmonės kodas] [PVM mokėtojo kodas] [PVM 

mokėtojo kodas] [Registras, kuriame kaupiami duomenys apie juridinį asmenį] [Registras, kuriame 

kaupiami duomenys apie juridinį asmenį]       _________________________ A. V. Parašas [Pareigos, 

vardas ir pavardė] __________________________ A. V. Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] 

 

 


