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ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS DVIRAČIŲ NUOMOS TAISYKLĖS  

 

Kilnojamųjų daiktų nuomai yra taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso XXVIII 

skyriaus nuostatos, reglamentuojančios bendrąsias nuomos sąlygas.  

Šiaulių „Aušros“ muziejus (toliau – Nuomininkas) dviračius nuomoja asmenims ne 

jaunesniems kaip 16 metų, pateikusiems asmens dokumentą, kuris patvirtina jų tapatybę. Jaunesni 

nei 16 metų asmenys dviratį gali išsinuomoti kartu su suaugusiuoju, kuris prisiima visą atsakomybę 

už nepilnamečio asmens veiksmus. Nuomininkas atsako finansiškai už išsinuomotą dviratį ir jam 

padarytą žalą pagal Dviračių nuomos sutartyje nurodytus įkainius ir paiso šiose taisyklėse išvardytų 

dviračio nuomos sąlygų: 

 

1. Nuomos sąlygos 

1.1. Nuomininkas, pasirašydamas Dviračių nuomos sutartį, sutinka ir patvirtina, kad: 

1.1.1. išnuomotas dviratis buvo patikrintas ir yra tinkamas naudoti, ir kad nėra nusiskundimų 

dėl dviračio būklės; 

1.1.2. Nuomotojas suteikė visą reikalingą informaciją Nuomininkui apie išnuomoto dviračio 

naudojimosi ypatumus; 

1.1.3. Nuomininkas yra fiziškai pajėgus ir sveikas naudotis išnuomotu dviračiu ir turi visus 

tam reikalingus įgūdžius bei patyrimą. 

 

2. Inventoriaus perdavimas ir grąžinimas 

2.1. Nuomininkas, pasirašydamas Dviračių nuomos sutartį, patvirtina, kad dviratis buvo 

perduotas Nuomininkui tvarkingas, veikiantis ir visos komplektacijos.  

2.2. Nuomininkas įsipareigoja nuomos termino pabaigoje grąžinti dviratį tokios būklės, kokios 

jis jam buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą.  

2.3. Jei dėl Nuomininko kaltės Nuomotojui grąžinamas sugadintas ar ne visos komplektacijos 

dviratis, visą žalą atlygina Nuomininkas. Žalos atlyginimas už prarastą dviratį sudaro 100 

proc. dviračio vertės, įskaičiuojant normalų nusidėvėjimą. Žalos atlyginimas skaičiuojamas 

atsižvelgiant į sugadinimo mastą. Nuomotojas surašo sugadinimo aktą.  

2.4. Negrąžinęs dviračio numatytu laiku, Nuomininkas turi sumokėti už kiekvieną papildomą 

valandą. 

2.5. Nuomininkas dviratį gali išsinuomoti Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinių kasose: Chaimo 

Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74), Dviračių muziejuje (Vilniaus g. 139), Fotografijos 

muziejuje (Vilniaus g. 140). 

2.6. Inventorius turi būti grąžintas Nuomotojui abipusiškai sutartu laiku, t. y. muziejaus 

padalinių darbo laiku: 

2.6.1. Chaimo Frenkelio vila veikia: II 10–18 val., III 10–19 val., IV–V 10–18 val., VI–VII 

11–17 val.; 

2.6.2. Dviračių muziejus veikia: II 10–18 val., III 10–19 val., IV–V 10–18 val., VI 11–17 val.; 

2.6.3. Fotografijos muziejus veikia: III 10–19 val., IV–V 10–18 val., VI–VII 11–17 val. 

2.7. Nuomotojo išsinuomotas dviratis grąžinamas į tą pačią vietą, kurioje buvo išsinuomotas 

arba į kitą padalinį, nurodytą 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 punktuose. 

2.8. Dviratis nuomojamas šiltuoju metų laiku (nuo balandžio mėn. pr. iki rugsėjo mėn. pab.). 

 

3. Nuomininko teisės ir pareigos 

3.1. Nuomininkas turi teisę naudotis išnuomotu dviračiu, remdamasis pasirašyta Dviračių 

nuomos sutartimi. 

3.2. Dviratį grąžinus Nuomotojui pagal sutartyje numatytas sąlygas, Nuomotojas savo parašu 

patvirtina dviračio grąžinimo faktą ir būklę. 



3.3. Nuomininkas privalo saugoti ir tausoti išnuomotą dviratį, ir naudotis juo pagal paskirtį. 

3.4. Nuomininkas privalo kuo skubiau pranešti Nuomotojui apie dviračio gedimus ir praradimą 

bei jo grąžinimo termino pratęsimą. 

3.5. Nuomininkas privalo padengti nuostolius, padarytus dviračiui, dėl jo kaltės. 

 

4. Įsipareigojimai 

4.1. Nuomininkas yra besąlygiškai atsakingas už naudojimąsi išnuomotu dviračiu nuomos 

laikotarpiu (nuo jo perdavimo iki grąžinimo). 

4.2. Nuomininkas yra visiškai atsakingas už savo sveikatą ir gyvybę dviračio naudojimosi 

laikotarpiu. 

4.3. Nuomotojas neatsakingas už Nuomininko padarytus nuostolius tretiesiems asmenims 

dviračio naudojimosi laikotarpiu. 

4.4. Nuomotojas neįsipareigoja suteikti papildomų priedų dviračio nuomos laikotarpiu. 

4.5. Nuomininkas privalo pateikti dokumentą, kuriuo patvirtintų savo tapatybę. 

 

5. Dviračių nuomos ir žalos atlyginimo įkainiai 

5.1.  Dviračio vertė – 220 Eur.  

5.2. 1 val. – nemokama.  

5.3. Įsigijus muziejaus lankymo bilietą, papildoma 1 val. – nemokama. 

5.4. Nuo 2 val. už kiekvieną valandą po 1 Eur. 

5.5. Para – 12 Eur.  

5.6. Žalos atlyginimas už sugadintą dviračio detalę (Eur):  

5.6.1. padangos keitimas – 6; 

5.6.2. ratlankio tiesinimas – 12; 

5.6.3. ratlankio keitimas – 18; 

5.6.4. pavarų tvarkymas – 9; 

5.6.5. atšvaito keitimas – 3; 

5.6.6. spynos pametimas – 6; 

5.6.7. grandinės keitimas – 9; 

5.6.8. pompos pametimas – 9. 
 


