
PATVIRTINTA 

VGTU  inžinerijos licėjaus 

2017 m. rugsėjo 1 d. 

įsakymu Nr.  V-347 

 

 

 PAILGINTOS DIENOS (PO PAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPĖS 

 PASLAUGOS TEIKIMO VILNIAUS  GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO 

INŽINERIJOS LICĖJUJE TVARKOS  APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS 

 
1. Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos teikimo  Vilniaus inžinerijos 

licėjuje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)  reglamentuoja mokamos pailgintos dienos (popamokinės 

veiklos) grupės veiklą. 

2. Licėjus steigdamas pailgintos dienos (popamokinės) veiklos grupes (toliau – grupė) 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais bei kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu. 

3. Grupės paslauga yra mokama ir teikiama laisvojo mokytojo, dirbančio pagal išduotą 

papildomo mokymo veiklos verslo liudijimą (toliau – grupės pedagogas), vadovaujantis pareigybės 

aprašymu (1 priedas).  

 

II. GRUPĖS  VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Grupės veiklos tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti saugų, 

kryptingą vaikų ugdymą ir užimtumą po pamokų. 

5. Grupės veiklos uždaviniai: 

 5.1. gerinti vaikų ugdymo(-si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas; 

 5.2. skatinti vaikų užimtumą, jo įvairovę. 

 
III. GRUPĖS STEIGIMAS 

 
6. Grupė steigiama pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus, suderinus su Licėjaus 

direktoriumi. 

7. Mokinių amžius, mokinių skaičius ir veiklos laikas apibrėžiamas dvišalėje sutartyje tarp 

mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų)  ir grupės pedagogo (3 priedas). 

8. Į grupę mokiniai priimami tėvams pateikus rašytinį prašymą (2 priedas).  

9. Grupės veikla grindžiama Licėjaus direktoriaus įsakymu patvirtintu Pailgintos dienos 

(po pamokinės veiklos) grupės paslaugos teikimo tvarkos aprašu, Licėjaus direktoriaus ir grupės 

pedagogo patalpų nuomos sutartimi bei šiuo aprašu. 

 

IV. GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

10. Grupės veikla vykdoma einamaisiais mokslo metais (nuo 2016-09-04 iki 2017-05-31 

11. Grupės darbas organizuojamas pagal sudarytą ir suderintą su Licėjaus direktoriaus 

pavaduotoju dienotvarkę (4 priedas). 

12. Grupės pedagogai vykdo saugią vaikų/mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, 

sportinę veiklą grupės patalpose ar lauke. 

13. Informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaikų/mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, 

veiklą  pailgintos dienos   grupėje. 
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14. Tėvai (globėjai, rūpintojai)  turi teisę savo vaikams  parinkti grupės lankymo trukmę. 

15. Paslaugos valandinis įkainis ir gupę lankančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

atsiskaitymas už teikiamas paslaugas nustatomos sudarant sutartį. 

16. Pagal tėvų pageidavimus ir įstaigos galimybes mokiniams gali būti organizuojamas 

maitinimas.  

17. Grupę lankančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) įmokų už ugdymą pailgintos dienos 

grupėje apskaita tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

. 

18. Grupės  veiklos priežiūrą atlieka Licėjaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  

 

___________________________ 
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                               1 priedas 

 

 PAILGINTOS DIENOS (POPAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPĖS PEDAGOGO 

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės pedagogo  pareigybės  aprašymas 

(toliau – pareigybės aprašymas) reglamentuoja mokytojo, laisvojo mokytojo (toliau – pedagogas), 

dirbančio pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupėje, profesinę veiklą. 

2. Pedagogas – asmuo, teikiantis mokamą neformaliojo švietimo paslaugą pailgintos 

dienos (popamokinės veiklos) grupėje. 

3. Pedagogas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytus reikalavimus  

ir turėti verslo liudijimą. 

4. Pedagogas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais 

norminiais aktais, reglamentuojančiais   vaikų/mokinių ugdymą, Licėjaus nuostatais, Licėjaus darbo 

tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu.  

 

II. PEDAGOGO VEIKLOS PASKIRTIS 

 

5. Ugdyti  mokinių  socialines, asmenines, edukacines kompetencijas, padėti tenkinti  

pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. 

 

III. PEDAGOGO FUNKCIJOS    

 

6. Organizuoti saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą 

grupės patalpose ir lauke. 

7. Nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoti veiklą, atitinkančią  mokinių amžių. 

8. Pagal galimybes sudaryti sąlygas  mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti. 

9. Teikti pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis. 

10. Informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus)  apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą  

pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupėje.          

  

IV. PEDAGOGO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

11.  Pedagogas turi teisę: 

11.1. pasirinkti pedagoginės veiklos metodus ir formas; 

11.2. gauti informaciją apie valstybės ir Vilniaus miesto švietimo naujoves; 

11.3. gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš socialinių, specialiųjų pedagogų, 

logopedų, psichologų, sveikatos priežiūros specialistų ir administracijos;  

11.4.  turėti saugias  ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas. 

12.  Pedagogas privalo:  

12.1. užtikrinti savo darbo kokybę;  

12.2. organizuodamas ir vykdydamas veiklą pailgintos dienos (popamokinės veiklos) 

grupėje, atsižvelgti į individualius mokinių ugdymo(si) poreikius ir amžių; 

12.3. rūpintis mokinių sveikata, fiziniu ir psichologiniu saugumu grupėje; 



 

12.4. bendradarbiauti su šeima (tėvais, globėjais, rūpintojais); 

12.5. pranešti Licėjaus administracijai apie mokinio turimas socialines ar sveikatos 

problemas, pastebėtą ar įtariamą mokinio teisių pažeidimą; 

12.6. priimti mokinį į pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupę ir išleisti jį į namus tik 

pagal raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą; 

12.7. laikytis Licėjaus vidaus tvarkos taisyklių, pailgintos dienos (popamokinės veiklos) 

grupės nuostatų. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Pedagogas yra tiesiogiai pavaldus Licėjaus direktoriui. 

 

___________________________ 
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2 priedas 

(Prašymo forma) 
 

________________________________________________________________________________ 
(vieno iš tėvų, globėjo, rūpintojo vardas, pavardė) 

 

________________________________________________________________________________ 
 (mokinio gyvenamosios vietos adresas) 

 

________________________________________________________________________________ 
(tėvų, globėjų, rūpintojų telefonas, elektroninis paštas) 

 

Vilniaus inžinerijos licėjaus 

pailgintos  dienos (po pamokinės  

veiklos) grupės pedagogui 

 

PRAŠYMAS  

DĖL PRIĖMIMO DUKTERS/SŪNAUS ____________________________________________ 
                                                                                                                                                 (mokinio vardas, pavardė) 

Į PAILGINTOS DIENOS (PO PAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPĘ  

 

20__ m. _______________   ____d. 

Vilnius 

 

 Prašyčiau priimti mano dukrą/sūnų  ________________________________________  
                                                                                                  (mokinio vardas, pavardė, klasė ) 

į mokamą pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupę nuo__________val. iki ___________ val.  

nuo 20     m. _____________________ d. iki 20     m. _____________________ d. 

Įsipareigoju atsiskaityti už pedagogo darbą pagal pateiktą apskaičiavimą iki kito 

mėnesio 5 dienos. 

Informuoju, kad iš grupės mokinį namo parves:  

________________________________________________________________________________ 

Pats savarankiškai grįš namo: 

_______________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 ______________________ __________________________ 
(vieno iš tėvų, globėjo, rūpintojo parašas) (vieno iš tėvų, globėjo, rūpintojo vardas, pavardė ) 

 

___________________________ 
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3 priedas 

 

MOKAMOS PAILGINTOS DIENOS (POPAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPĖS 

 PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS 

 
20 m.__________________d.  Nr.____ 

 

 

Mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės pedagogas  (toliau – 

Paslaugos teikėjas)______________   ______________________________ verslo liudijimo Nr. 

_____________________________________________________, išdavimo data______________,            
     (pedagogo  vardas, pavardė ) 

viena šalis  ir tėvai (globėjai, rūpintojai) (reikalingą žodį pabraukti)  (toliau – Paslaugos gavėjai), 

atstovaujantys vaikui/mokiniui _______________________________________________________ 
                                                                                     (vieno iš tėvų  (globėjo, rūpintojo) vardas, pavardė, adresas, kontaktinis telefonas ) 

________________________________________________________________________________ 

kita šalis, sudaro  šią sutartį. 

 

I. SUTARTIES  OBJEKTAS 

 

1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja Paslaugos gavėjo sūnų /dukrą  

________________________________________________________________________________ 
( mokinio vardas, pavardė, klasė, gimimo data ) 

prižiūrėti ir organizuoti veiklą  pagal  Licėjaus direktoriaus įsakymu patvirtintą pailgintos dienos 

(popamokinės veiklos) grupės veiklos aprašą.  

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

2. Paslaugos teikėjas įsipareigoja: 

 2.1. organizuoti veiklą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Jungtinių Tautų  vaiko teisių konvencija, pradinio ugdymo 

koncepcija, išsilavinimo standartais, Higienos normomis, kitais teisės ir steigėjo norminiais aktais, 

Vilniaus inžinerijos licėjaus  vidaus tvarkos taisyklėmis, patvirtintu Pailgintos dienos (popamokinės 

veiklos) grupės veiklos aprašu; 

 2.2. nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoti veiklą, atitinkančią vaikų/mokinių 

amžių; 

 2.3. saugoti mokinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių; 

 2.4. pagal galimybes sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti; 

 2.5. teikti pagalbą   mokiniams atliekant namų užduotis; 

 2.6. pranešti tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, 

veiklą  pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupėje; 

2.7. prižiūrėti mokinius ir organizuoti turiningą jų  veiklą nuo _____ val.  iki 

_________ val. 



 

 2.8. mokiniams, pažeidusiems darbo tvarkos taisykles, taikyti drausmines priemones, 

numatytas Licėjaus vidaus tvarkos taisyklėse, reikalauti iš tėvų padengti Licėjui padarytą žalą pagal 

Civilinio kodekso 6.275 straipsnį. 

3. Paslaugos gavėjas įsipareigoja: 

3.1. laikytis Licėjaus nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir Pailgintos dienos 

(popamokinės veiklos) grupės tvarkos aprašo reikalavimų; 

3.2. suteikti reikiamą informaciją apie mokinį; 

3.3. nuolat domėtis mokinio  elgesiu, veikla pailgintos dienos (popamokinės veiklos)  

grupėje; 

3.4. informuoti pedagogą apie mokinio neatvykimą į pailgintos dienos grupę; 

3.5. raštu informuoti pedagogą apie mokinio savarankišką grįžimą namo; 

3.6. neleisti mokiniui nešiotis daiktų, nesusijusių su pailgintos dienos (popamokinės 

veiklos) grupės veikla; 

3.7. atlyginti mokinio  padarytą žalą mokyklai pagal Civilinio kodekso 6.275 straipsnį; 

3.8. laiku sumokėti nustatytą mokestį už mokinio priežiūrą pailgintos dienos grupėje 

(iki einamojo mėnesio 5 d.); 

3.9. mokinį iš pailgintos dienos grupės išsivesti iki __________val. 

 

III. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

  

 4.   Sutartis sudaryta vieneriems mokslo metams ir galioja nuo jos pasirašymo dienos. 

 5.    Sutartis gali būti nutraukta: 

 5.1. vienai iš šalių pareiškus apie jos nutraukimą; 

 5.2. jeigu sutarties šalys nevykdo įsipareigojimų. 

 6.   Sutartis gali būti keičiama bei papildoma abipusiu raštišku susitarimu. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Ginčytini pailgintos dienos grupės veiklos organizavimo, sutarties pažeidimo 

klausimai sprendžiami su Licėjaus direktoriaus pavaduotoju ugdymui, atsakingu už pailgintos 

dienos (popamokinės veiklos) grupės priežiūrą. 

8. Ginčai sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus taikiai susitarti, ginčai 

sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

9.  Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną 

egzempliorių kiekvienai šaliai). 

10.  Sutarties šalių parašai:    

 

  

 

Paslaugos teikėjas      Paslaugos gavėjas 
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                              4 priedas 

 

 

PAILGINTOS  DIENOS  (PO PAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 
2017-2018 m.m. 

 

TIKSLAS. Kryptingai tęsti mokinių kompetencijų ugdymą popamokinėje veikloje. 

UŽDAVINIAI. 

* Mokyti bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais bei suaugusiais. 

* Suteikti galimybę pasijusti visaverčiu grupės nariu, pajausti grupinio darbo džiaugsmus. 

* Stiprinti pasitikėjimą savimi žaidžiant, kuriant, atrandant ir pažįstant pasaulį. 

* Mokyti naujų žaidimų, eilėraščių, įtvirtinti jau žinomus; gilinti mokomųjų dalykų žinias; ugdyti 

teigiamą požiūrį į mokslą bei darbą. 

* Sudaryti sąlygas, kad vaikas jaustųsi saugus po pamokų; įdomiai organizuoti laisvalaikį 

pailgintoje grupėje. 

DIENOTVARKĖ 

 

12.00  –  13.40  val. Vaikų priėmimas ir pažintinė, kūrybinė veikla 

  Žaidimai. Pažintinės, kūrybinės (meninės) veiklos .  

  Veikla lauke ( žaidimai, sportiniai žaidimai, kelionės ir kt.) 

13.40  –  14.30  val. Neužbaigtų užduočių valandėlė 

  Individualios ar kolektyvinės užduotys, knygelių skaitymas ir  

  kita veikla. 

14.30  –  15.00  val. Pavakariai. 

15.00  –  18.00  val. Vaikų saviraiška.  

Konkursai, viktorinos, kūrybinė (meninė) veikla, teatras, parodėlės ir kt. 

  Veikla lauke (žaidimai, sportinės estafetės, kelionės ir kt.). 

  

RUGSĖJIO mėnesio veikla 

Margaspalvės pievų gėlės, likit sveikos! Susipažįstame. Piešiniame „Praleistos vasaros įspūdžiai“. 

Žaidžiame žaidimus kieme: “Tinklas ir žuvys”. Stebime animacinį filmą „Bonifacijaus atostogos“. 

Prisimename kelio ženklus, kieme žaidžiame šviesoforą. Prevencinė diena. Animacinio filmo 

stebėjimas apie tarpusavio draugiškus santykius. Raidelė prie raidelės, ir turim žodelį... (kam 

reikalingos raidės, raštas, kalba). Kuriame eiles/ istorijas apie savo vardo kilmę. Žaidimai su 

kamuoliu. Apibendriname savaitės veiklą: kryžiažodžiai, užduotėlės. „Iš senelių albumų“ nuotraukų 

paroda, pasakojimai apie senelius. Darome suvenyrus savo seneliams (įrėminame savo nuotr.) 

tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai. 

 

 SPALIO mėnesio veikla 

Tarptautinė muzikos diena. „Beždžioniukų diskoteka“. Angelų sargų diena. Šokame, sportuojame 

su šiuolaikinės muzikos ritmais. Gyvūnijos diena. Gyvūnijos enciklopedijos, stalo ir kompiuteriniai 

žaidimai. Aptariame pašto reikšmę. Lankstome vokus, juos puošiame. Gaminame atvirukus pašto 

darbuotojams. Žaidžiame “Aklą vištą”. Vėlinių belaukiant... Darbinė veikla (aplinkos tvarkymas). 

Aplikacija „Žvakutė“. 

LAPKRIČIO mėnesio veikla 

Dalinamės atostogų įspūdžiais. Piešimas „Rudeninių lapų kraitelė“. Prisimename grybus: kokius 

pažįstam; kaip atskirti nuodingus (IT). Einame pasivaikščioti, renkame gamtinę medžiagą, grožimės 

rudens gamta. Estafetės mokyklos sporto salėje. Pokalbis prie arbatos puodelio: Aš esu mandagus?! 

Mandagių žodžių skrynelė (taisyklingai nurašyti mandagumo žodelius). Kuriame eilėraštukus, 

naudodami sveikinimosi žodelius. Pasaulinė sveikinimosi diena. Mandagiausio vaiko rinkimai. 
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Ekskursija į vaistinę. Sveikata – didžiausias turtas. Svečiuose bendruomenės slaugytoja. Sportas – 

sveikata! 

 

GRUODŽIO mėnesio veikla 

Knygučių spalvinimas žiemos tema. Kur visada žiema? Remiamės enciklopedijomis (IT). Kuriame 

pailgintos grupės taisykles. Ir tu turi savo teises! Skaitome knygeles apie vaikų teises; iliustruojame. 

Tarptautinė žmogaus teisių diena. Žaidžiame kieme (Sniego senio statybos). Tuoj Kalėdos – kas 

tai? Ruošiame Kalėdines dovanėles, pakabučius papuošimui. Ieškome eilėraštukų apie žiemą; 

kuriame patys/ Kalėdinės pasakos; giesmės. Pastatysiu sniego pilį. 

 

SAUSIO mėnesio veikla 

Dalinamės atostogų įspūdžiais (atsineša mieliausią dovaną). Trys karaliai. Žaidžiame kieme. 

Darbinė veikla. Atsisveikinimas su eglute. Sausio 13-osios įvykių ir kovotojų už laisvę stendo 

apžvalga. Saugus elgesys ant ledo. Slidinėjimas nuo kalniukų. Mano bibliotekėlė namuose. 

Įdomiausių knygelių paroda ir pasakojimai apie jas. Knygelių gydymas. Konkursas: „Minklės ir 

mįslės“. Savaitgalis praėjo: nuveiktų darbų, išvykų aptarimas. Žaidimai „Žiemos pramogos“. 

VASARIO mėnesio veikla 

Žaidimai „Galvosūkių kraitelė“, „Šaškės“, „Domino“. Kūrybiniai žaidimai su geometrinėm 

figūrom. Tautiškumas: trispalvės reikšmė, lietuviška austa juosta (kuria raštus languotame lape). 

Šokio „Audėjėlė“ mokymas. Ekskursija prie perėjos. Prisimename kaip pereiti gatvę. Paukščių 

karūnų gamyba. Paukščių garsų mėgdžiojimas (DVD), supažindinimas su paukščių garsais. 

Vieversio diena. Žaidimas „Paukščių loto“. 

KOVO mėnesio veikla 

Pasivaikščiojimas: stebime gamtą, pasikeitimus. Judrieji žaidimai kieme: “Diena – naktis”, “Katė ir 

pelė”. Skaitome eilėraščius apie pavasarį, siekiame rišlaus skaitymo. Piešiame perskaitytą eilėraštį. 

Supažindinimas su Lietuvos žemėlapiu: sostinė, mūsų miestas, mūsų kaimynai. Atvirukų gamyba 

Lietuvos Nepriklausomybės Dienai. Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. 

Mokyklos aplinkos tvarkymas. Darbinė veikla. Žaidžiame kieme, aptariame savaitgalio nuotykius. 

Kovo 25-oji – gandrų diena; žemės pabudimo diena. Prasideda tikrasis pavasaris. Prisimename 

įdomiausius žaidimus. 

BALANDŽIO mėnesio veikla 

Šv. Velykos: papročiai, tradicijos, valgiai, dainos. Tvarkome mokyklos aplinką, savo klasę. 

Estafetės kieme – žaidimai grupelėmis. Einame į parką, stebime pavasario požymius gamtoje. 

Viktorina: „Prisimink skaitytas knygas“ (pradėti ar pabaigti pasakoti, pasakyti veikėjus). Pokalbis 

apie žolės deginimo žalą pavasarį. Bėgame į kiemą, piešiame gamtą. Spalvų magija: mokomės lieti 

akvarele. Piešiniai ant asfalto su spalvotomis kreidelėmis. Sveikinimų ruošimas mamos dienai, 

dainelių mokymas. 

GEGUŽĖS mėnesio veikla 

Paskutinis mokslo metų mėnuo; pokalbis - ką turiu nuveikti vasarą. Savaitgalį pailsėjau, padirbėjau? 

Judrieji žaidimai lauke su kamuoliu, oro balionais,  „Valgomi-nevalgomi“, „Skelbiu, skelbiu karą“. 

Lankstome įvairių rūšių lėktuvėlius – išbandome juos kieme. Pirmosios gėlės. Žaidžiame labiausiai 

patikusius žaidimus. Mano kaimas, mano sodas, mano kiemas. Atvirutė, dovanėlė, suvenyras tėčiui 

(Tėvo dienai). Koks mano tėtis: pasakojame, piešiame, vaidiname, dainuojame. Atsisveikiname: 

būkime atidūs, elkimės saugiai ir protingai.  
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5 priedas 

 

 

 PAILGINTOS DIENOS (POPAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPĖS 

 PATALPŲ NUOMOS SUTARTIS 

 

_____ m.________ ____ d. Nr. ___ 

Vilnius 

Nuomotojas _____________________________________________________________ 
                                              ( įstaigos pavadinimas, 

______________________________________________________________________________, 
kodas, buveinė) atstovaujamas (pagal nuostatus, įgaliojimą, įgaliojimo data ir numeris) (atstovo  vardas, pavardė), 
________________________________________________________________________________________________________ , 

 

ir nuomininkas __________________________________________________________________ 
            (nuomininko  (fizinio asmens) vardas, pavardė,  asmens kodas, gyvenamoji vieta nuomininko (juridinio asmens),  

_______________________________________________________________, 
filialo pavadinimas,  kodas, buveinė) atstovaujamas   (pagal   juridinio  asmens,   filialo     įstatus (nuostatus), įgaliojimą) 

______________________________________________________________________________ , 
(atstovo  vardas,  pavardė, pareigos, juridinio asmens,   filialo įstatų (nuostatų) pavadinimas, įgaliojimo data ir numeris)  

 sudarė šią sutartį, pagal kurią nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomininkui materialųjį turtą 

(toliau – turtas)___________________________________________________________________ 
                                      (nuomojamo objekto adresas ir trumpas apibūdinimas (unikalus turto numeris,  bendras plotas) 

naudoti________________________________________________________________________ . 
                (nurodyti turto naudojimo paskirtį) 

ir mokėti nuompinigius – 1 (vieną) litą per mėnesį už vieną pailgintos dienos (popamokinės 

veiklos) grupę. 

 

I. SUTARTIES SĄLYGOS 

 

1. Nuomininkas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos nuo pailgintos dienos 

(popamokinės veiklos) grupės veiklos pradžios sumoka  nuompinigius už visus grupės veiklos 

mėnesius einamiems mokslo metams iki nuomos termino pabaigos (žr. 3 p.).  

Jei grupė veikia ne pilną einamą mėnesį, už jį vis tiek mokama mėnesio kaina – 1 (vienas) 

litas. Sumokėti nuompinigiai negrąžinami. 

2. Nuomininkui, pagerinusiam išsinuomotą turtą, už pagerinimą neatlyginama. 

3. Nuomos terminas nustatomas nuo _____m.___________d. iki ____m. ________ ____d. 

 

II. ŠALIŲ PAREIGOS 

 

4. Nuomotojas įsipareigoja per 10 dienų po šios sutarties pasirašymo perduoti nuomininkui 

nuomojamą turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą (priedas). 

5. Nuomininkas įsipareigoja: 

5.1. naudoti turtą pagal sutartyje nurodytą paskirtį, griežtai laikytis šios paskirties turtui 

keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų; 

5.2. laiku mokėti nuompinigius; 

5.3. pasibaigus šios sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą, prieš 1 (vieną) dieną 

perduoti pagal aktą tvarkingą turtą su visais atliktais pertvarkymais, neatskiriamais nuo turto; 



 

5.4. sudaryti nuomotojo įgaliotam atstovui sąlygas  tikrinti nuomojamo turto būklę. 

6. Nuomininkui draudžiama be turto nuomotojo rašytinio sutikimo: 

6.1. subnuomoti nuomojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis; 

6.2. atlikti kapitalinio remonto arba rekonstravimo darbus (pagerinti turtą). 

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

7. Nuomininkas, šioje sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka 0,05 proc. 

delspinigius (nuo nesumokėtos nuompinigių sumos, nustatytos už kiekvieną pavėluotą dieną). 

8. Už nuomojamo turto pabloginimą nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso nustatyta tvarka. 

 

IV. SUTARTIES PABAIGA 

 

9. Ši sutartis pasibaigia: 

9.1. pasibaigus jos terminui; 

9.2. šalių susitarimu; 

9.3. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.497 ir 6.498 straipsnių nustatyta tvarka; 

9.4. nuomotojo reikalavimu, kai  Vilniaus miesto savivaldybės taryba priima sprendimą dėl 

išnuomoto turto valdymo, naudojimo ar disponavimo juo. 

 

V. SUTARTIES ATNAUJINIMAS 

 

10. Pasibaigus šios sutarties terminui, su nuomininku, tvarkingai vykdžiusiu sutartyje 

prisiimtus įsipareigojimus, sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

nustatyta tvarka. 

11. Papildomos sąlygos: 

________________________________________________________________________________ 
 (čia šalys gali įrašyti ir kitas įstatymams neprieštaraujančias sąlygas) 

12. Ši sutartis surašoma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai. 

13. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. 

14. Prie šios sutarties pridedama: 

14.1.  turto perdavimo ir priėmimo aktas; 

14.2. kiti nuomojamo turto dokumentai ir priedai, būtini šio turto naudojimui. 

15. Šalių rekvizitai: 

Nuomotojo atstovas:                    Nuomininkas ar jo atstovas: 

________________________________________________________________________________ 

Banko rekvizitai: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

PVM mokėtojo kodas: 

________________________________________________________________________________ 

Juridinio asmens, filialo kodas: 

________________________________________________________________________________ 

(Vardas ir pavardė)                           (Vardas ir pavardė) 

 

(Parašas)                                       (Parašas) 

        A. V.                                      A. V. 

 

 



 

Pailgintos dienos (popamokinės  

veiklos) grupės patalpų nuomos  

sutarties priedas  

 

(Turto perdavimo ir priėmimo akto forma) 

 

_______________________________________________________________________________ 
(nuomotojo (įstaigos pavadinimas, kodas, buveinė), nuomininko  (fizinio  asmens) vardas, pavardė, asmens  kodas, gyvenamoji vieta;  

_______________________________________________________________________________ 
nuomininko  (juridinio  asmens)  filialo  pavadinimas,   kodas, buveinė) 

 

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS 

 

Nuomotojas 

__________________________________________________________________ , 
                        (juridinio asmens pavadinimas), atstovaujamas   (pagal    nuostatus, įgaliojimą)  

_______________________________________________________________________________ 
(atstovo  vardas,  pavardė,  pareigos, jo įgaliojimo data ir numeris) 

_____________________________________________________________________________, ir  

nuomininkas _____________________________________________________________________ 
          (nuomininko (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; nuomininko (juridinio asmens),  

_______________________________________________________________________________, 
filialo pavadinimas, kodas, buveinė), atstovaujamas   (pagal   juridinio  asmens,   filialo     įstatus (nuostatus), įgaliojimą)  

______________________________________________________________________________ , 
(atstovo vardas, pavardė, pareigos, juridinio asmens, filialo  įstatų (nuostatų) pavadinimas, įgaliojimo data ir numeris) 

 

remdamiesi __________m. _____________ d. sudaryta sutartimi  Nr._____, perdavė ir priėmė turtą 

(nuomojamo objekto adresas ir trumpas apibūdinimas / unikalus turto numeris, kito turto 

inventorizacijos numeris; patalpų bendras plotas, įrenginių pagrindinės charakteristikos; statinio 

žymėjimas plane; būklė): 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ . 

 

Perdavė 

_________________________        (Parašas)      (Vardas ir pavardė) 
(nuomotojo atstovo pareigų pavadinimas) 

 

                  A.V.  

 

Priėmė  

_________________________        (Parašas)      (Vardas ir pavardė) 
(nuomininkas ar jo atstovas) 

 

                 A.V.  

 


