
PRAMOGINĖS ĮRANGOS NUOMOS SUTARTIS 
 

20_____m. _____________ mėn. ____d., 

Klaipėda 

 

Sutartis sudaryta tarp Nuomojamo daikto savininko, toliau vadinamo Nuomotoju 

 
(Vardas, Pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas) 

Ir, 

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

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

I DALIS. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS. 
 

1.1 Nuomotojas, vadovaudamasis Šalių susitarimu, perduoda Nuomininkui nuomos teise naudotis šia Pramogine 

įranga (toliau vadinama Nuomojamu daiktu) (Nereikalingus išbraukti):  

Batutu (-ais)____________________________________________________________________________ 

Vandens pramoga (-omis)______________________________________________________________ 

Pavėsine (-ėmis)________________________________________________________________________ 

Nuomotojui priklausančiu nuosavybės teise, o Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį sutarties 

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

1.2 Nuomotojas, kartu su Nuomojamu daiktu, suteikia Nuomininkui visą informaciją, kuri reikalinga norint 

tinkamai ir saugiai naudoti Nuomojamą daiktą. 

1.3 Nuomininkas išsinuomoja Nuomojamą daiktą tokiam tikslui: _______________________________________. 

Nuomojamas daiktas gali būti naudojamas tik tokiu būdu, kuris yra suderinamas ir neprieštarauja šiame punkte 

nurodytam naudojimo tikslui. 

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 pagal Sutarties 

1.3 punkte nurodytą paskirtį. Taip pat Šalys patvirtina, kad Nuomojamas daiktas yra kokybiškas, techniškai 

tvarkingas ir pilnai sukomplektuotas. 

  

II DALIS. NUOMOS TERMINAS. 

 
2.1 Nuomojamas daiktas išnuomojamas _______ 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 mokestis yra ______ EUR per dieną. Bendra sutarties kaina yra ___________________________ EUR 

(suma žodžiais). 

3.2 Nuomininkas visą sutarties kainą sumoka sutarties pasirašymo dieną grynais pinigais. 

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 tretiesiems 

asmenims. 

4.3 Nuomininkas įsipareigoja savo sąskaita dengti Nuomojamo daikto eksploatavimo išlaidas (pvz, apmokėti 

elektros sąnaudas). 

4.4 Esant nenumatytoms aplinkybėms ar nežinant tiksliai kaip elgtis, Nuomininkas privalo susisiekti su Nuomotoju, 

(tel.: 8-607-57808 arba 8-674-09961) prieš imantis kokių nors veiksmų savarankiškai. 

4.5 Tuo atveju, jei Nuomininkas grąžina Nuomojamą daiktą sugadintą, neveikiantį, nešvarų ar blogos būklės, kuri 

negali būti apibūdinama kaip tinkamo naudojimosi rezultatas, jis privalo padengti išlaidas (ne mažiau kaip 200 

EUR), susijusias su Nuomojamo daikto remontu, valymu, atsarginių detalių pakeitimu ir t.t. Šios išlaidos šalių 

susitarimu gali būti išskaičiuojamos iš užstato. Grąžinus nepataisomai sugadintą Nuomojamą daiktą, 

Nuomininkas privalo nedelsiant atlyginti Nuomotojui šio Nuomojamo daikto vertę. 

4.6 Be Nuomotojo raštiško sutikimo neperleisti šia sutartimi įgytų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims, neįkeisti 

nuomos teisės ar kitaip jos nesuvaržyti. 

4.7 Nuomininkas įsipareigoja prieš grąžinant Nuomojamą daiktą išvalyti, sutvarkyti ir grąžinti tokios būklės, kokios 

gavo. 

4.8 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: Priedas Nr. 1. SAUGAUS 

NAUDOJIMOSI PRAMOGINE ĮRANGA TAISYKLĖS. 
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 

 

Nuomotojo rekvizitai: Nuomininko rekvizitai: 
  
(vardas pavardė) (vardas pavardė/įmonės pavadinimas) 

  
(asmens kodas) (asmens kodas/įmonės kodas, PVM kodas) 

  
(Adresas) (Adresas) 

  
(Telefonas) (Telefonas) 

info@pajuriobatutai.lt   
(El. paštas) (El. paštas) 

  
(Parašas) (Parašas) 

  

  

mailto:info@pajuriobatutai.lt


Priedas Nr. 1 

SAUGAUS NAUDOJIMOSI PRAMOGINE ĮRANGA TAISYKLĖS 

1. Niekada nepalikti vaikų, šokinėjančių ant batuto ar besinaudojančių vandens pramogomis, be suaugusiųjų 

priežiūros. 

2. Batutu nerekomenduojama naudotis mažesniems, kaip 3 metų vaikams. Mažesnio amžiaus vaikams reikalinga itin 

atsakinga priežiūra. 

3. Nerekomenduojama naudotis batutu vyresniems vaikams kartu su 3 metų ir mažesniais vaikais. Jei vaikų amžiaus 

skirtumas didesnis – reikalinga atsakinga priežiūra. 

4. Nerekomenduojama lipti ant batuto nėščioms moterims, kūdikiams taip pat vaikams ir suaugusiems, kurie turėjo 

galvos, kaklo, stuburo ar kitų kaulų ar raumenų sistemos traumų. 

5. Ant batuto draudžiama: 

 Gerti, turėti, neštis bet kokius gėrimus ir maisto produktus; 

 Atlikti bet kokius akrobatinius triukus, imtynių veiksmus, šokinėti vieniems ant kitų; 

 Kabinti bet kokius papuošimus, girliandas ir kitokius aksesuarus; 

 Šokinėti arčiau, kaip 1 m nuo batuto įėjimo/išėjimo; 

 Naudotis batuto čiuožykla žemyn galva ar ant pilvo; 

 Naudotis batuto čiuožykla keliems asmenims vienu metu; 

 Naudotis batuto čiuožykla, kol prieš tai čiuožęs asmuo saugiai nepasišalino iš nusileidimo vietos. 

 Batai, diržai, akiniai, ir visi kiti papuošalai; 

 Bet kokie aštrūs daiktai; 

 Bet kokie gyvūnai; 

 Lipti ant apsauginių batuto tinklų, juos tampyti; 

 Dėti į burną bet kuriuos batuto elementus; 

 Lipti sunkesniems, kaip 100 kg svorio asmenims; 

6. Rekomenduojama sugrupuoti vaikus pagal amžių. 

7. Draudžiama lipti ant batuto, kol batutas yra pučiamas/išleidžiamas. 

8. Draudžiama liesti batuto kompresorių, išskyrus apmokytą atsakingą asmenį. 

9. Prasidėjus lietui, audrai, žaibavimui – nedelsiant išvesti vaikus iš batuto ir išjungti batuto kompresorių. 

10. Sutrikus elektros tiekimui saugiai išvesti vaikus iš batuto. 

11. Draudžiama naudotis batutu, esant didesniam kaip 15 m/s vėjui. 

12. Batuto sugadinimas, dėl šių taisyklių nesilaikymo, užtraukia materialinę atsakomybę. 

 

 

Nuomotojo rekvizitai: 

 

Nuomininko rekvizitai: 

  
(vardas pavardė) (vardas pavardė/įmonės pavadinimas) 

  
(Parašas) (Parašas) 

 




