
NUOMOS	SUTARTIS	NR.	___	

2019	m.	_______________	d.	

Vilnius	

IĮ	Soundium,	 juridinio	asmens	kodas	302495460,	adresas:	T.	Ševčenkos	g.	18,	LT-03111	Vilnius,	el.	pašto	adresas:	
info@soundium.lt,	tel.	Nr.	+370	684	19909,	atstovaujama	__________________	(toliau	–	Nuomotojas),	

ir	

______________________,	asmens	kodas	/	juridinio	asmens	kodas	_____________________,	gyvenamosios	vietos	
adresas	 /	 buveinės	 adresas	 ___________________,	 el.	 pašto	 adresas:	 _____________________,	 tel.	 Nr.:	
_____________________,	 atstovaujamas	 __________________,	 veikiančio	 pagal	 ____________	 (toliau	 –	
Nuomininkas),	toliau	kartu	Nuomotojas	ir	Nuomininkas	gali	būti	vadinami	Šalimis,	o	kiekviena	atskirai	Šalimi,	

atsižvelgdami	į	tai,	kad:	

• Nuomininkas	išreiškė	pageidavimą	išsinuomoti	daiktą,	nurodytą	šios	nuomos	sutarties	(toliau	–	Sutartis)	1	
dalyje	(toliau	–	Daiktas);	

• Nuomotojui	nuosavybės	teise	priklauso	Daiktas	ir	Nuomotojas	sutinka	Daiktą	išnuomoti	Nuomininkui;		

Susitarė	dėl	žemiau	nurodytų	sąlygų:	

1. SUTARTIES	OBJEKTAS	
1.1. Šia	Sutartimi	Nuomotojas	suteikia	 teisę	Nuomininkui	už	atlygį	 laikinai	naudotis	Sutarties	1.2.	punkte	

nurodytu	Daiktu,	Sutarties	1.3.	punkte	nurodytomis	sąlygomis.	
1.2. Daiktas:	

Daikto	pavadinimas	 	
Serijinis	Nr.	(jei	yra)	 	
Kartu	su	Daiktu	perduodami	priklausiniai	 	
Daikto	vertė,	EUR	 	

1.3. Daiktas	išnuomojamas	šiomis	sąlygomis:	
Nuomos	terminas	 	
Daikto	nuomos	kaina	už	vieną	parą,	EUR	 	
Daikto	pasiėmimo	ir	grąžinimo	vieta	bei	laikas	 	
Užstato	 dydis	 (jei	 taikoma	 Nuomotojo	
sprendimu),	EUR	

	

	
2. DAIKTO	PERDAVIMAS	IR	GRĄŽINIMAS	

2.1. Daiktas	 Nuomininkui	 perduodamas	 tik	 po	 tai	 su	 daroma	 Sutartis,	 sumokama	 nuomos	 kaina	 už	 visą	
nuomos	laikotarpį	bei	perduodamas	Užstatas,	jei	toks	yra	taikomas.	

2.2. Daiktas	 perduodamas	Nuomininkui	 atvykus	 Sutarties	 1.3.	 punkte	 nurodytu	Daikto	 atsiėmimo	 vietos	
adresu	Nuomotojo	darbo	metu.	

2.3. Norėdamas	sudaryti	šią	Sutartį	ir	pasiimti	Daiktą,	Nuomininkas	privalo	su	savimi	turėti	galiojantį	asmens	
tapatybę	 patvirtinantį	 dokumentą:	 asmens	 tapatybės	 kortelę	 arba	 pasą.	 Nuomotojas	 padarys	
Nuomininko	asmens	dokumento	kopiją.	

2.4. Ši	Sutartis	kartu	yra	ir	perdavimo-priėmimo	aktas,	kuriuo	Nuomotojas	perduoda,	Nuomininkas	priima	
Daiktą	 bei	 jo	 priklausinius.	 Pasirašius	 Sutartį	 laikoma,	 kad	 (i)	 Nuomotojas	 tinkamai	 įvykdė	 pareigą	
perduoti	 Daiktą	 pagal	 Sutartį,	 (ii)	 Nuomotojas	 paaiškino	 Nuomininkui	 kaip	 naudotis	 Daiktu,	 (iii)	
Nuomotojas	 atsakė	 į	 visus	 Nuomininku	 klausimus	 susijusius	 su	 Daikto	 naudojimu,	 (iv)	 Nuomininkas	



apžiūrėjo	Daiktą,	patikrino	jo	veikimą	ir	patvirtino,	kad	Daiktas	yra	visiškai	funkcionuojantis,	tinkamai	
veikiantis	bei	neturi	trūkumų.	

2.5. Daikto	 atsitiktinio	 žuvimo	 ar	 sugadinimo	 rizika,	 atsakomybė	 už	 Daiktu	 padaryta	 žalą	 sau	 ir	 kitiems	
Nuomininkui	pereina	nuo	Sutarties	pasirašymo	iki	Daikto	grąžinimo	Nuomotojui.	

2.6. Nuomininkas	Daiktą	ir	jo	priklausinius	Nuomotojui	grąžina	Daikto	grąžinimo	vietoje	Nuomotojo	darbo	
laiko,	nuodytais	Sutarties	1.3.	punkte,	pasirašant	Daikto	grąžinimo	aktą	(priedas	Nr.	1).	

	
3. ŠALIŲ	TEISĖS	IR	PAREIGOS	

3.1. Nuomotojas	įsipareigoja:	
3.1.1. išnuomoti	Nuomininkui	Daikto	Sutartyje	nustatytomis	sąlygomis	ir	tvarka;	
3.1.2. perduoti	 Nuomininkui	 tinkamai	 veikiantį	 Daiktą	 su	 visais	 priklausiniais,	 kurie	 būtini	 Daikto	

naudojimui;	
3.1.3. paaiškinti	Nuomininkui	kaip	naudotis	Daiktu,	jei	Nuomininkas	to	prašo,	bei	atsakyti	į	Nuomininko	

klausimus,	susijusius	su	Daikto	naudojimu.	
3.2. Nuomotojas	turi	teisę:	

3.2.1. gauti	nuomos	mokestį	už	Daikto	nuomos	laikotarpį;	
3.2.2. reikalauti	Nuomotojo	grąžinti	Daiktą	nepasibaigus	nuomos	terminui,	 jei	paaiškėja,	kad	Daiktas	

naudojamas	netinkamai	arba	ne	pagal	paskirtį;	
3.2.3. reikalauti	Nuomininko	sumokėti	Daikto	vertę,	jei	Daiktas	yra	prarandamas	arba	sugadinamas	ir	

Daikto	 remontas	 yra	 ekonomiškai	 nenaudingas	 (laikoma,	 kad	 remontas	 yra	 ekonomiškai	
nenaudingas,	kai	remonto	darbų	kaina	viršija	70	proc.	Daikto	vertės,	nurodytos	Sutartyje);	

3.2.4. Nuomininkui	praradus	arba	sugadinus	Daikto	priklausinius,	atlyginti	jų	vertę,	kuri	apskaičiuojama	
nauja	tokių	pačių	daiktų	vertė	rinkoje	jų	praradimo	dieną;	

3.2.5. Neišnuomoti	Daikto	Nuomotojui,	jei	Daikto	naudojimui	reikia	turėti	specialių	žinių	ir/ar	įgūdžių	
ir	 Nuomininkas	 negali	 pateikti	 Nuomotojui	 tokią	 kvalifikaciją	 ir/ar	 patirtį	 patvirtinančius	
įrodymus;	

3.2.6. kreiptis	 į	teisėsaugos	 institucijas,	 jei	Daiktas	nėra	 laiku	grąžinamas	arba	paaiškėja,	kad	Daiktas	
nebus	laiku	grąžinamas	arba	yra	sąmoningai	gadinamas,	taip	darant	žalą	Nuomotojui;	

3.2.7. patikrinti	 informaciją	 apie	 Nuomininką	 esančią	 viešojoje	 erdvėje,	 taip	 pat	 kreiptis	 į	 privačias	
įmones,	 tvarkančias	 skolininkų	 rinkmenas	 ir	 panašias	 duomenų	 bazes	 dėl	 Nuomininko	
patikimumo	 patikrinimo.	 Pasirašydamas	 šią	 Sutartį	 Nuomininkas	 duoda	 sutikimą	 Nuomotojui	
atlikti	jo	duomenų	tikrinimą;	

3.2.8. reikalauti	 Nuomininko	 per	 14	 (keturiolika)	 kalendorinių	 dienų	 atlyginti	 Nuomotojo	 patirtus	
nuostolius,	 kurie	 susidarė	 dėl	 to,	 kad	 Nuomotojas	 turėjo	 atlyginti	 kitų	 asmenų	 patirtą	 žalą,	
atsiradusią	dėl	Nuomininko	netinkamo	naudojimosi	Daiktu.	

3.3. Nuomininkas	įsipareigoja:	
3.3.1. sumokėti	Nuomos	mokestį	už	visą	nuomos	laikotarpį;	
3.3.2. atidžiai	patikrinti	Daiktą	bei	jo	priklausinius,	komplektiškumą,	ar	perduoti	visi	Daikto	priklausiniai	

nurodyti	Sutartyje,	Daikto	veikimą	bei	nepasirašyti	Sutarties,	jei	nustatomi	esminiai	(trukdantys	
naudotis	Daiktu)	trūkumai,	arba	pareikalauti	Nuomotojo	Sutartyje	nurodyti	neesminius	Daikto	ir	
ar	jo	priklausinių	trūkumus;	

3.3.3. prieš	naudodamas	Daiktą,	perskaityti	Daikto	naudojimosi	vadovą,	kilus	klausimų,		pasikonsultuoti	
su	Nuomotoju;	

3.3.4. Daiktą	naudoti	tik	pagal	jo	paskirtį,	atsižvelgiant	į	jo	technines	charakteristikas,	nekomplektuoti	
Daikto	 su	 tam	 nepritaikytais	 arba	 kitų	 techninių	 charakteristikų	 daiktais,	 laikytis	 saugumo	 ir	
protingumo	principų;	

3.3.5. grąžinti	 Daiktą	 bei	 jo	 priklausiniu	 tokiu	 pačius,	 kokius	 Nuomininkas	 gavo	 iš	 Nuomotojo,	 t.	 y.	
švarius,	sukomplektuotus,	veikiančius;	



3.3.6. iš	anksto	 informuoti	Nuomotoją	apie	 tai,	kad	 laiku	negalės	grąžinti	Daikto	ar	 jo	priklausinių	 ir	
susitarti	dėl	nuomos	termino	pratęsimo,	jei	tokia	galimybė	yra;	

3.3.7. be	 Nuomotojo	 žinios	 ir	 sutikimo	 neatlikti	 Daikto	 remonto,	 jo	 neardyti,	 neperdarinėti,	
nesubnuomoti,	neperduoti	Daikto	naudotis	kitam	asmeniui,	jei	Daiktą	nuomojasi	juridinis	asmuo,	
Nuomininkas	 privalo	 užtikrinti,	 kad	Daiktu	 naudosis	 tik	 reikiamą	 kvalifikaciją	 ir	 žinias	 turintys	
asmenys;	

3.3.8. atlyginti	 Nuomotojui	 visą	 padarytą	 žalą	 ir/ar	 patirtus	 nuostolius	 dėl	 netinkamo	 Sutarties	
vykdymo	ir	naudojimosi	Daiktu;	

3.3.9. praradus	Daiktą	ar	jo	priklausinius,	nedelsiant	apie	tai	informuoti	Nuomotoją	ir	kreiptis	į	policiją	
dėl	Daikto	praradimo	ir/ar	išreikalavimo	iš	neteisėto	valdymo;	

3.3.10. pastebėjus,	 kad	Daiktas	 veikia	 netinkamai,	 nedelsiant	 nutraukti	Daikto	naudojimą	 ir	 kreiptis	 į	
Nuomotoją	dėl	galimybės	toliau	naudoti	Daiktą.		

3.4. Nuomininkas	turi	teisę:	
3.4.1. Sutartyje	nustatyta	tvarka	išsinuomoti	Daiktą	ir	naudotis	juo	Sutartyje	nustatyta	laikotarpį;	
3.4.2. reikalauti,	 kad	Nuomotojas	perduotų	Nuomininkui	 tinkamai	veikiantį	 ir	pilnai	 sukomplektuotą	

Daiktą;	
3.4.3. atgauti	sumokėtą	užstatą	po	Daikto	grąžinimo	ir	Daikto	grąžinimo	akto	pasirašymo.	

	
4. ŠALIŲ	ATSAKOMYBĖ	

4.1. Nuomininkas	 yra	 visiškai	 atsakingas	 Nuomotojui	 už	 Daikto	 ir/ar	 jo	 priedų	 sugadinimą,	 gedimus,	
atsiradusius	dėl	netinkamo	Daikto	naudojimo,	taip	pat	už	gedimus	atsiradusius	dėl	to,	kad	naudojimasis	
Daiktu	nebuvo	nutrauktas	pastebėjus	netinkamą	Daikto	veikimą.		

4.2. Sugadinus	 Daiktą	 ar	 jo	 priklausinius,	 Nuomininkas	 kompensuoja	 jų	 remonto	 išlaidas	 arba,	 Sutarties	
3.2.3.	punkte	nurodytu	atveju,	Daikto	ar	jo	priklausinių	vertę.	

4.3. Tuo	atveju	jei	Daiktas	yra	apdraustas	ir	draudimo	kompanija	kompensuoja	tik	dalį	Nuomotojo	patirtų	
nuostolių,	Nuomininkas	privalo	kompensuoti	Nuomotojui	likusią	nuostolių	(patirtos	žalos)	dalį.	

4.4. Nuomotojas	 neatsako	 už	 Nuomininko	 nuostolius,	 praradimus	 ar	 nepatogumus,	 jei	 Daiktas	 sugenda	
nuomos	 laikotarpiu	 ir	Nuomininkas	 negalėjo	 juo	naudotis	 nuomos	 laikotarpiu.	Nuomotojas	 taip	 pat	
nelaikomas	 atsakingu	 ir	 neatlygins	 Nuomininko	 ar	 trečiųjų	 asmenų	 patirtos	 žalos	 ar	 nuostolių,	 dėl	
Daikto	gedimo,	taip	pat	dėl	nelaimingo	įvykio,	kuris	įvyko	dėl	Daikto	gedimo.	

4.5. Nuomininkui	vėluojant	laiku	grąžinti	Daiktą	Nuomotojui,	Nuomininkas	įsipareigoja	už	kiekvieną	uždelstą	
dieną	mokėti	nuomos	mokestį,	nurodytą	Sutarties	1.3.	punkte,	taip	pat	už	kiekvieną	vėlavimo	grąžinti	
Daiktą	ar	jo	priklausinius	dieną	mokėti	baudą,	kurios	dydis	lygus	pusei	nuomos	mokesčio	dydžio.		

4.6. Šalis	gali	būti	visiškai	ar	iš	dalies	atleidžiama	nuo	atsakomybės	dėl	ypatingų	ir	neišvengiamų	aplinkybių	
–	nenugalimos	jėgos	(force	majeure),	jeigu	Šalis	nedelsiant	pranešė	kitai	Šaliai	apie	kliūtį	bei	jos	poveikį	
įsipareigojimų	 vykdymui.	 Nenugalimos	 jėgos	 aplinkybės	 (force	 majeure)	 suprantamos	 taip,	 kaip	 jos	
apibrėžtos	galiojančiuose	Lietuvos	Respublikos	teisės	aktuose.	

	
5. BAIGIAMOSIOS	NUOSTATOS	

5.1. Sutartis	 įsigalioja	 nuo	 jos	 pasirašymo	 dienos	 ir	 galioja	 iki	 visiško	 įsipareigojimų	 pagal	 šią	 sutartį	
įvykdymo.	

5.2. Šalys	 įsipareigoja	 tarpusavio	santykiuose	 laikytis	konfidencialumo:	neatskleisti	 raštu,	 žodžiu	ar	kitokiu	
būdu	 tretiesiems	 asmenims	 jokios	 komercinės,	 dalykinės,	 finansinės	 informacijos,	 su	 kuria	 buvo	
supažindintos	ar	sužinojo	bendradarbiaudamos	šios	Sutarties	pagrindu.	

5.3. Jei	kuri	nors	Sutarties	nuostata	tampa	negaliojanti	arba	anuliuojama,	likusios	Sutarties	nuostatos	lieka	
galioti.	Šalys	stengiasi	negaliojančią	nuostatą	abipusių	derybų	būdų	pakeisti	kita	nuostata,	kuri	kuo	labiau	
atitiktų	pirmosios	ekonominį	rezultatą.		



5.4. Visi	 pranešimai	 ir	 kitas	 Šalių	 susirašinėjimas	 pagal	 Sutartį	 įteikiamas	 kitai	 Šaliai	 pasirašytinai	 arba	
siunčiant	Sutartyje	nurodytais	adresais	registruotu	paštu	arba	el.	paštu,	jei	Sutartyje	nenurodyta	kitaip.	
Susirašinėjimas	 el.	 paštu	 yra	 prilyginamas	 informacijos	 ir/ar	 raštų	 apsikeitimui	 raštu.	 Laikoma,	 kad	
registruotu	paštu	išsiųstas	dokumentas	gautas	3	(trečią)	darbo	dieną,	einančią	po	tos	dienos,	kai	gavėjui	
siunčiamas	dokumentas	įteiktas	pašto	paslaugas	teikiančiai	įmonei.	Elektroniniu	paštu	išsiųstas	laiškas	
laikomas	įteiktu	tą	pačią	darbo	dieną,	 jei	 jis	 išsiunčiamas	iki	15	valandos,	arba	kitą	darbo	dieną,	jei	 jis	
išsiųstas	po	15	valandos	arba	ne	darbo	dieną.	Dokumentai	įteikiami	asmeniškai	laikomi	įteiktais	įteikimo	
dieną.		

5.5. Pasikeitus	adresams,	telefonų	ir	faksų	numeriams,	banko	rekvizitams	ir	kitiems	rekvizitams,	Šalis,	kurios	
rekvizitai	 keičiasi,	 įsipareigoja	 iki	 jų	 pasikeitimo	 dienos	 apie	 tai	 raštu	 pranešti	 kitai	 Šaliai.	 Šalis,	
neįvykdžiusi	šiame	punkte	nurodytos	pareigos,	negali	gintis	tuo,	kad	negavo	dokumentų	ar	pranešimų,	
jei	jie	buvo	išsiųsti	kitai	Šaliai	paskutiniais	jos	nurodytais	adresais.		

5.6. Visi	su	Sutartimi	ir	jos	vykdymu	susiję	ginčai	sprendžiami	derybų	keliu.	Nesusitarus,	ginčai	sprendžiami	
Lietuvos	Respublikos	teisės	aktų	nustatyta	tvarka	kompetentingame	Vilniaus	miesto	teisme.		

5.7. Sutartis	sudaryta	dviem	vienodą	teisinę	galią	turinčiais	originaliais	egzemplioriais	lietuvių	kalba,	po	vieną	
kiekvienai	Šaliai.		

	
6. ŠALIŲ	PARAŠAI	

	
NUOMOTOJAS	 NUOMININKAS	
IĮ	Soundium	 __________________	
Įgaliotas	asmuo		_______________	 	

	
	

____________________________________	 ______________________________________	
Parašas,	AV	 Parašas,	AV	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



PRIEDAS	NR.	1	

Daikto	grąžinimo	aktas	prie	Nuomos	sutarties	Nr.	__	

2019	m.	_______________	d.	

Vilnius	

IĮ	Soundium,	 juridinio	asmens	kodas	302495460,	adresas:	T.	Ševčenkos	g.	18,	LT-03111	Vilnius,	el.	pašto	adresas:	
info@soundium.lt,	tel.	Nr.	+370	684	19909,	atstovaujama	__________________	(toliau	–	Nuomotojas),	

ir	

______________________,	asmens	kodas	/	juridinio	asmens	kodas	_____________________,	gyvenamosios	vietos	
adresas	 /	 buveinės	 adresas	 ___________________,	 el.	 pašto	 adresas:	 _____________________,	 tel.	 Nr.:	
_____________________,	 atstovaujamas	 __________________,	 veikiančio	 pagal	 ____________	 (toliau	 –	
Nuomininkas),	toliau	kartu	Nuomotojas	ir	Nuomininkas	gali	būti	vadinami	Šalimis,	o	kiekviena	atskirai	Šalimi,	

	

1. Šiuo	Daikto	grąžinimo	aktu	prie	Nuomos	sutarties	Nr.	___	Nuomininkas	grąžina,	o	Nuomotojas	priima:	
Daikto	pavadinimas,	pagaminimo	metai	 	
Identifikacinis	Nr.	(jei	yra)	 	
Daikto	perdavimo	laikas	ir	vieta	 	
Kartu	su	Daiktu	perduodami	priklausiniai	 	
Pastabos	 	
Užstatas	(jei	buvo	taikomas)	 	

2. Pasirašydamas	 šį	 Daikto	 grąžinimo	 aktą	 Nuomininkas	 pareiškia	 ir	 patvirtina	 kad	 grąžinamas	 Nuomotojui	
Daiktas	yra	techniškai	tvarkingas	(veikiantis),	tinkamas	naudoti	pagal	paskirtį,	akivaizdžių	ir	paslėptų	trūkumų,	
kurie	galėtų	trukdyti	naudotis	Daiktu	pagal	paskirtį,	neturi,	su	Daiktu	nebuvo	atlikta	jokių	veiksmų,	keičiančių	
Daikto	paskirtį	 ir	 (ar)	 galimybę	 juo	naudotis,	 nebuvo	keičiamos	 jo	dalys,	Daiktas	nebuvo	 remontuojamas,	
ardomas.		

3. Nuomininkas	 yra	 informuojamas,	 kad	 po	 šio	 Daikto	 grąžinimo	 akto	 pasirašymo	 paaiškėjus,	 kad	 2	 punkte	
nurodyti	patvirtinimai	yra	neteisingi,	 su	nutylėjimais,	 ir	Nuomotojui	nustačius,	kad	buvo	keičiamos	Daikto	
komponentai,	dalys,	Daiktas	buvo	ardomas	ar	 taisomas,	Nuomininkas	 įsipareigoja	atlyginti	dėl	 to	patirtus	
Nuomotojo	nuostolius	arba	iš	Nuomotojo	nupirkti	Daiktą	už	Sutartyje	nurodytą	jo	vertę.	

4. Pasirašydamas	šį	Daikto	grąžinimo	aktą	Nuomininkas	patvirtina,	kad	sumokėtas	Užstatas	jam	buvo	grąžintas	
prieš	Daikto	grąžinimo	akto		pasirašymą.	

5. Daikto	 grąžinimo	 aktas	 sudarytas	 dviem	 vienodą	 teisinę	 galią	 turinčiais	 originaliais	 egzemplioriais	 lietuvių	
kalba,	po	vieną	kiekvienai	Šaliai.	
	

ŠALIŲ	PARAŠAI	
	
NUOMOTOJAS	 NUOMININKAS	
IĮ	Soundium	 __________________	
Įgaliotas	asmuo	_______________	 	

	
	

____________________________________	 ______________________________________	
Parašas,	AV	 Parašas,	AV	

	


