
PATVIRTINTA 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus 

direktoriaus 2022-09  
įsakymu Nr. V1-   

 

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, III, IV, V 10–18 val., VI–VII 11–17 val  

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

2.6.3. Fotografijos muziejus veikia: II, III, 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 2 Eur. 

5.5. Para – 15 Eur. 

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

5.6.1. padangos keitimas – 10; 

5.6.2. ratlankio tiesinimas – 12; 

5.6.3. ratlankio keitimas – 30; 

5.6.4. pavarų tvarkymas – 15; 

5.6.5. atšvaito keitimas – 3; 

5.6.6. spynos pametimas – 15; 

5.6.7. grandinės keitimas – 20; 

5.6.8. pompos pametimas – 20. 



PATVIRTINTA 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus  direktoriaus 

2022-09-   veiklos įsakymu Nr. V1-   

 

 

DVIRAČIŲ NUOMOS SUTARTIS 

 
20___m.___________mėn. __d., 

 Šiauliai 
 

 

Sutartis sudaryta tarp Šiaulių „Aušros“ muziejaus, įstaigos kodas 190757036, buveinės adresas: 

Vilniaus g.74, Šiauliai, toliau vadinamo Nuomotoju ir 

 

(Vardas, Pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas / Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, atstovaujama) 

toliau vadinamo Nuomininku. Šalys sudarė šią Dviračių nuomos sutartį (toliau vadinama Sutartimi): 

 

I DALIS. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS. 

 

1.1. Nuomotojas, vadovaudamasis Šalių susitarimu, perduoda Nuomininkui nuomos teise 

naudotis dviračiu (toliau vadinama Nuomojamu daiktu). 

1.2. Nuomotojui priklausančiu nuosavybės teise, o Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos 

mokestį sutarties galiojimo metu ir jos galiojimui pasibaigus, grąžinti Nuomojamą daiktą Nuomotojui. 

1.3. Nuomotojas, kartu su Nuomojamu daiktu, suteikia Nuomininkui visą informaciją, kuri 

reikalinga norint                          tinkamai ir saugiai naudoti Nuomojamą daiktą. 

1.4. Ši Sutartis kartu yra laikoma ir Nuomojamo daikto priėmimo-perdavimo aktu. 

Nuomininkas pasirašydamas 

Sutartį patvirtina, kad Nuomotojas jam perdavė Nuomojamą daiktą, kuris yra tinkamas naudoti. 

Taip pat Šalys patvirtina, kad Nuomojamas daiktas yra kokybiškas, techniškai tvarkingas ir pilnai 

sukomplektuotas. 

1.5. Nuomininkas įsipareigoja nuomos termino pabaigoje grąžinti Nuomojamą daiktą tokios 

būklės, kokios jis jam buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. 

1.6. 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. 

1.7. Negrąžinęs Nuomojamo daikto numatytu laiku, Nuomininkas turi sumokėti už kiekvieną 

papildomą valandą. 

 

II DALIS. NUOMOS TERMINAS. 

 

2.1. Nuomojamas daiktas išnuomojamas valandai (-oms), ________  dienai (-oms) (toliau – 

Nuomos terminas). 

2.2. Paskutinę Nuomos termino dieną iki val. Nuomininkas privalo grąžinti Nuomotojui 



Nuomojamą daiktą. 

 

III DALIS. NUOMOS MOKESTIS IR APMOKĖJIMO TVARKA. 

 

3.1. Nuomos termino mokestis yra ______ EUR    

3.2. Nuomininkas visą sutarties kainą sumoka sutarties pasirašymo dieną į muziejaus kasą. 

3.3. Į Nuomininko mokamą nuomos mokestį įeina tik nuomos kaina. Pristatymas, aptarnavimas, 

konsultacijos ir kitos paslaugos yra Nuomotojo ir Nuomininko susitarimo objektas ir reikalui esant šių 

paslaugų kaina tarpusavio susitarimu gali būti įtraukta į nuomos kainą, nenurodant paslaugų paskirties. 

3.4. Nuomotojas pasilieka teisę prašyti užstato Nuomojamam daiktui, suma nustatoma šalims 

susitarus. Paliekamas užstatas  ____EUR. 

 

IV DALIS. ATSAKOMYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI. 

 

4.1. Nuomojamo daikto, perduodamo Nuomininkui pagal šią sutartį vertė yra

 EUR. 

4.2. Kartu su Nuomojamo daikto perdavimu Nuomininkui tenka Nuomojamo daikto praradimo 

ar sugadinimo atsitiktinai atsakomybė. Nuomininkas įsipareigoja atlyginti už Nuomojamo daikto 

padarytą žalą. 

4.3. Nuomininkas įsipareigoja savo sąskaita dengti Nuomojamo daikto eksploatavimo išlaidas 

(pvz., apmokėti elektros sąnaudas). 

4.4. Tuo atveju, jei Nuomininkas grąžina Nuomojamą daiktą sugadintą ar blogos būklės, kuri 

negali būti apibūdinama kaip tinkamo naudojimosi rezultatas, jis privalo padengti išlaidas žr. Dviračių 

nuomos taisyklės 2022-09-08 patvirtintos direktoriaus veiklos įsakymu  Nr. V1-149, susijusias su 

Nuomojamo daikto remontu, atsarginių detalių pakeitimu ir t.t. Grąžinus nepataisomai sugadintą 

Nuomojamą daiktą, Nuomininkas privalo nedelsiant atlyginti Nuomotojui šio Nuomojamo daikto 

vertę. 

4.5. Be Nuomotojo raštiško sutikimo neperleisti šia sutartimi įgytų teisių ir pareigų tretiesiems 

asmenims, neįkeisti nuomos teisės ar kitaip jos nesuvaržyti. 

4.6. Nuomininkas įsipareigoja prieš grąžinant Nuomojamą daiktą išvalyti, sutvarkyti ir grąžinti 

tokios būklės, kokios gavo. 

4.7. Jei Nuomininkas padaro sutarties numatytų įsipareigojimų pažeidimą, Nuomotojas turi teisę 

šią sutartį ir/ar Nuomos terminą vienašališkai neginčo tvarka nutraukti, apie nutraukimą Nuomininkui 

pranešdamas nedelsiant. Sutarties ir/ar Nuomos termino nutraukimo dienai Nuomininkas privalo 

grąžinti Nuomotojui Nuomojamą daiktą. 

 

V DALIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS. 

 

5.1. Visi priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis. Šalys patvirtina tokius priedus:  

• Duomenų subjekto (nuomininko) sutikimas, priedas Nr. 1; 

• Dviračio žalos aktas LT ir EN kalbomis, priedas Nr. 2. 

5.2. Visus iškilusius ginčus dėl šios sutarties Šalys susitaria spręsti derybomis. Neišsprendus 

ginčo derybomis, ginčas sprendžiamas LR teisės aktų nustatyta tvarka. 



5.3. Sutartis gali būti pakeista tik raštišku šalių susitarimu. 

5.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šią sutartį, jei jų įvykdymas yra 

neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. 

5.5. Ši Sutartis yra sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę 

galią. Vienas Sutarties egzempliorius perduodamas Nuomotojui, kitas – Nuomininkui. 

 

VI DALIS. ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI. 

 

NUOMOTOJAS 

Šiaulių „Aušros“ muziejus 

Vilniaus g. 74, Šiauliai 

Įm. kodas 190757036 

Tel. / faks. +370 41 52 43 90 

El. p. info@ausrosmuziejus.lt 

www.ausrosmuziejus.lt 

AB „Swedbank“ 

A. s. Nr. LT36 7300 0100 0240 7530 

Banko kodas 73000 

 

 

Nuomojamą daiktą išnuomojęs muziejaus 

darbuotojas (-a) 

(Parašas) 

__________________________________ 

 

NUOMININKAS 

Vardas Pavardė-

___________________________________ 

Adresas_____________________________ 

 

Asmens kodas 

____________________________________ 

Tel. Nr. 

____________________________________ 

 

 

 

____________________________________ 

(Parašas) 

 

 

 

 

 

 
 



Priedas Nr. 1 

 
DUOMENŲ SUBJEKTO (NUOMININKO) SUTIKIMAS prie Dviračių nuomos sutarties Nr. 

 

Šiaulių „Aušros“ muziejus, juridinio asmens kodas 190757036, buveinės adresas: Vilniaus g.74, 

Šiauliai, Jūsų asmens duomenis:  asmens kodą arba asmens dokumento numerį, telefono numerį 

renka tik remdamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais 

teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir vykdyti Dviračių nuomos sutartį. 

Jūsų asmens duomenys saugomi rašytine forma ne ilgiau nei galioja tarp Šiaulių „Aušros“ 

muziejaus ir Jūsų sudaryta Dviračių nuomos sutartis, t.y. iki dviračio grąžinimo tokios būklės, 

kokios jis buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, arba iki žalos atlyginimo, jeigu 

tokia buvo nustatyta. 

 

 Savo asmens duomenis šiame sutikime nurodytu tikslu ir nurodytam terminui pateikti sutinku  

 

________________________________________________________________________________ 

                                                                             (V., pavardė, parašas) 

 

 

 

 

Asmens kodas ___________________________________________________ 

Arba  

Asmens dokumento numeris ________________________________________ 

 

Telefono numeris  ________________________________________________ 

 



                                                                                     Form No. 2 
 

ŠIAULIAI “AUŠROS” MUSEUM 

  

BICYCLE DAMAGE ACT 

(Supplement to bicycle rent agreement No.______)  

 

20___ year_______________month _____ day No.      

Šiauliai 

 

Lessor Šiauliai “Aušros” museum identified Lessee’s __________________ 

______________________, during bicycle rent period, damage caused to the bicycle 
(organization or person’s name, surname)                                                                                                                                                                                                       
(___ unit, series No. _____). 

 

ASCERTAINED (tick): 
1. Bicycle loss. Value – 220 EUR 

2. Tire puncture, cut, etc. Value – 10 EUR  

3. Wheel rim bending (work – straightening). Value – 12 EUR 

4. Wheel rim bending (work – changing). Value – 30 EUR 

5. Gear deregulation, damage. Value – 15 EUR 

6. Loss, breaking of reflector. Value – 3 EUR 

7. Loss, damage of lock. Value – 15 EUR 

8. Chain braking. Value – 20 EUR 

9. Pump loss. Value – 20 EUR  

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

The damage caused for ________EUR. Damage is paid till ____________________. 

Reasons for damage ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Note. Filled in, if bicycle loss or irreparable damage caused to bicycle occurred not 

due to Lessee’s fault.    

 

Restitution for lost or damaged part of bicycle is made to Lessor when Lessee pays in 

cash at museum ticket office or by bank transfer payment in bank or via online 

banking.  

Lessor’s details: BI Šiauliai “Aušros” museum, Vilniaus str. 74, Šiauliai, company 

code 190757036, AB “Swedbank”, code 73000, bank account LT36 7300 0100 0240 

7530. 
 

Lessor    

 (signature)  

 

 (name, surname) 

Lessee    

 (parašas)   (vardas, pavardė) 

                                                                                     Form No. 2 
 

ŠIAULIAI “AUŠROS” MUSEUM 

  

BICYCLE DAMAGE ACT 

(Supplement to bicycle rent agreement No.______)  

 

20___ year_______________month _____ day No.      

Šiauliai 

 

Lessor Šiauliai “Aušros” museum identified Lessee’s __________________ 

______________________, during bicycle rent period, damage caused to the bicycle 
(organization or person’s name, surname)                                                                                                                                                                                                       
(___ unit, series No. _____). 

 

ASCERTAINED (tick): 
10. Bicycle loss. Value – 220 EUR 

11. Tire puncture, cut, etc. Value – 10 EUR  

12. Wheel rim bending (work – straightening). Value – 12 EUR 

13. Wheel rim bending (work – changing). Value – 30 EUR 

14. Gear deregulation, damage. Value – 15 EUR 

15. Loss, breaking of reflector. Value – 3 EUR 

16. Loss, damage of lock. Value – 15 EUR 

17. Chain braking. Value – 20 EUR 

18. Pump loss. Value – 20 EUR  

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

The damage caused for ________EUR. Damage is paid till ____________________. 

Reasons for damage ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Note. Filled in, if bicycle loss or irreparable damage caused to bicycle occurred not 

due to Lessee’s fault.    

 

Restitution for lost or damaged part of bicycle is made to Lessor when Lessee pays in 

cash at museum ticket office or by bank transfer payment in bank or via online 

banking.  

Lessor’s details: BI Šiauliai “Aušros” museum, Vilniaus str. 74, Šiauliai, company 

code 190757036, AB “Swedbank”, code 73000, bank account LT36 7300 0100 0240 

7530. 
 

Lessor    

 (signature)  

 

 (name, surname) 

Lessee    

 (parašas)   (vardas, pavardė) 



 



Priedas Nr. 2 

ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJUS 

DVIRAČIO ŽALOS AKTAS 

(Dviračio nuomos sutarties Nr.______ priedas) 

 

20___ metai_______________mėnuo _____ diena Nr. 

Šiauliai 

 

Nuomotojas Šiaulių „Aušros“ muziejus nustatė Nuomininko ______________________ 

___________________________, dviračio nuomos laikotarpiu, dviračiui padarytą žalą. 

(organizacijos ar asmens vardas, pavardė) (___ vienetas, serijos Nr. _____). 

 

NUSTATYTA (varnelė): 

 

 

Padaryta žala už ________ EUR. Žala atlyginama iki ____________________. 

 

Žalos priežastys 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
Pastaba. Pildoma, jei dviračio praradimas ar nepataisoma žala atsirado ne dėl Nuomininko kaltės. 

 

Pamestas ar sugadintas dviračio dalis grąžinama Nuomotojui, kai Nuomininkas sumoka grynaisiais muziejaus 

bilietų kasoje arba pavedimu banke ar per internetinę bankininkystę. 

 

Nuomotojo rekvizitai: BI Šiaulių „Aušros“ muziejus, Vilniaus g. 74, Šiauliai, įmonės kodas 190757036, AB 

“Swedbank”, kodas 73000, banko sąskaita LT36 7300 0100 0240 

1. Dviračio praradimas. Vertė – 220 EUR         

2. Padangos pradūrimas, įpjovimas ir pan. Vertė – 10 EUR           

3. Rato ratlankio lankstymas (darbas – tiesinimas). Vertė – 12 EUR  

4. Ratų ratlankių lankstymas (darbas – keitimas). Vertė – 30 EUR  

5. Pavaros reguliavimo panaikinimas, pažeidimai. Vertė – 15 EUR  

6. Atšvaito praradimas, sulūžimas. Vertė – 3 EUR  

7. Spynos praradimas, sugadinimas. Vertė – 15 EUR  

8. Grandininis stabdymas. Vertė – 20 EUR  

9. Siurblio praradimas. Vertė – 20 EUR   


