PRITARTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2022 m. _________ d. sprendimu Nr. T-___

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS
BENDROVĖS „KROVLITA“ 2013 M. GRUODŽIO 27 D. VALSTYBINĖS ŽEMĖS
SKLYPO ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE NUOMOS SUTARTIES NR. SŽ-1228

2022 m. ________________d. Nr.______
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė), kodas 188771865, adresas: Vasario
16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, atstovaujama
, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m.
birželio __ d. sprendimu Nr. T-________ „Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės
ir uždarosios akcinės bendrovės „Krovlita“ 2013 m. gruodžio 27 d. investicijų sutartį Nr. SŽ1227 ir 2013 m. gruodžio 27 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį Nr. SŽ-1228“ suteiktus
įgaliojimus,
ir uždaroji akcinė bendrovė „Krovlita“, įmonės kodas 302708257, adresas: A. Vivulskio
g. 7-1, LT-03162 Vilnius, atstovaujama direktoriaus
, veikiančio
pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,
įgyvendindamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr.
832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinimo“ veiksmų plano investicijų kryptį Nr.
21 „Ekonominė infrastruktūra“ (geležinkelio atšakos į Šiaulių pramoninę zoną įrengimas),
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. T-105 „Dėl
Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose
detaliojo plano koregavimo patvirtinimo“, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas
susitarimas) prie Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Krovlita“ 2013
m. gruodžio 27 d. žemės nuomos sutarties Nr. SŽ-1228 (toliau – Sutartis), kuriame susitaria:
1. Pakeisti Sutarties 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Nuomotojas išnuomoja, o Nuomininkas išsinuomoja 6,3459 ha ploto žemės sklypą,
unikalus Nr. 4400-5774-3194, registro Nr. 44/2725356, esantį adresu: Pročiūnų g. 16, Šiauliai
(sklypo planas pridedamas). Žemės sklypo savininkas: Lietuvos Respublika, a. k. 11110555,
žemės sklypo patikėjimo teisė suteikta Šiaulių miesto savivaldybei, a. k. 111109429.“
2. Visos Sutartyje esančios nuorodos į Investuotojui išnuomotą žemės sklypą Pročiūnų
g. 16, Šiauliuose, kurio unikalus numeris 4400-0837-9590, turi būti suprantamos ir aiškinamos
taip, kaip nuorodos į Investuotojui išnuomotą žemės sklypą, kurio unikalus numeris 4400-57743194, jeigu Sutartyje vartojant sąvokas nereikalaujama kitokio supratimo ir aiškinimo.
3. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo diena
laikoma data, kai Papildomą susitarimą pasirašo paskutinė Papildomo susitarimo Šalis) ir yra
neatskiriama Sutarties dalis.

2

4. Papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais lietuvių kalba po vieną
egzempliorių kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

Šalių atstovų parašai:

_______________
A. V.

(parašas)

__________________
(vardas, pavardė)

__________
(data)

UAB „Krovlita“
Direktorius
__________

A. V.

_______________
(parašas)

(data)

Papildomo susitarimo kuratorius
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė
Ilona Ringytė-Gedvilė, tel. 8 600 96050, el. p. ilona.gedvile@siauliai.lt

__________________
(vardas, pavardė)

