
PATALPŲ NUOMOS SUTARTIS

1.2. NUOMOTOJAS patvirtina, kad jis turi teisę pasirašyti šią Sutartį, kad jis yra 
išnuomojamų patalpų, jame esančių baldų, virtuvės ir sanitarinių įrenginių bei 
prietaisų savininkas ir kad jokia trečia šalis pretenzijų šiai patalpai ir turtui neturi.

1.3. Baldus, virtuvės ir sanitarijos įrenginius bei prietaisus NUOMOTOJAS išnuomoja 
NUOMININKUI kartu su patalpa, pasirašant perdavimo ir priėmimo aktą. Šio akto 
pasirašymas reiškia, kad gyvenamoji patalpa, baldai, virtuvė ir sanitarijos įrenginiai 
bei prietaisai perduoti NUOMININKUI visam nuomos laikotarpiui. Patalpos perdavimo 
ir priėmimo aktas priedamas prie šios Sutarties (priedas Nr. 1).

1.4 NUOMOTOJO išnuomojamos NUOMININKUI Patalpos yra pritaikytos tik 
gyvenamajai paskirčiai, priešingu atvėju NUOMOTOJAS gali vienašališkai nutraukti 
nuomos sutartį ir NUOMININAS privalės atlyginti Nuomuotojui patirtą žalą.

I. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

2.1.3. NUOMOTOJAS užtikrina kad NUOMININKAS galės netrukdomai nuodotis 
turtu visą šios Sutarties galiojimo laiką, kad nei NUOMOTOJAS nei jo vardu, nebus 
trukdoma NUOMININKUI.

2.1.4 NUOMOTOJAS neatsako už Nuomininko turto, esančio patalpose ar už jo ribų 
sugadinimą, žuvimą ar praradimą, gyvenamose patalpose NUOMOTOJO vykdomą 
veiklą, NUOMOTOJO vidinius darbo santykius. NUOMOTOJAS taip pat neatsako  

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. NUOMOTOJAS įsipareigoja:



2.2.2.  Savo sąskaita įsipareigoja atlikti arba organizuoti reguliarų patalpų valymą ir 
tinkamą jų eksploataciją.

2.2.3.   Griežtai laikytis šios paskirties patalpoms keliamų elektrosaugos, priešgaisrinės 
saugos, sanitarinių, vandentiekio naudojimo reikalavimų; taip pat laikytis kaimyninio 
gyvenimo taisyklių. Nerūkyti patalpose ir laiptinėse. Rūkoma tik lauke.

2.2.4.  Savo lėšomis nedelsiant atlikti visišką patalpų, baldų, virtuvės ir sanitarinės 
įrangos bei prietaisų remontą, jeigu jie sugedo dėl NUOMININKO kaltės.

2.2.5.  Pasibaigus nuomos laikui grąžinti NUOMOTOJUI patalpas, baldus, virtuvės 
ir sanitarijos įrangą bei prietaisus tokios pačios estetinės ir techninės būklės, kokia 
buvo nuomos pradžioje, tačiau NUOMININKAS neatsako už normalų susidėvėjimą. 
Pradinė nuomojamų patalpų, baldų, virtuvės ir sanitarijos įrenginių bei prietaisų 
būklė aprašyta jų perdavimo ir priėmimo akte, kurį pasirašo NUOMOTOJAS ir 
NUOMININKAS (priedas Nr. 1). 

2.2.6. Nedelsiant informuoti NUOMOTOJĄ apie gaisrą, avarijas, vagystes ir kitus 
įvykius patalpose, kurie galėjo padaryti ar padarė žalą negyvenamoms patalpoms 
ar Nuomotojui ir imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias tokiai žalai atsirasti ir/ar 
likviduotos pasekmės.

2.2.7.  Sudaryti galimybę NUOMOTOJUI pagal jo pageidavimą kontroliuoti, ar  
patalpos naudojamos pagal jų paskirtį ar nėra daroma žala patalpoms.

2.2.8. Nedelsiant informuoti nuomotoją įsiregistravus į PVM mokesčio mokėtojų 
registrą ar išsiregistravus iš jo.

2.2.9. Esant NUOMININKO poreikiui, iš anksto suderinęs su NUOMOTOJU, 
NUOMININKAS gali savo lėšomis atlikti nuomojamų patalpų einamąjį remontą. Lėšos, 
NUOMININKO panaudotos patalpų remonto bei pagerinimo darbams, į nuompinigių 
sąskaitą neįskaitomos ir NUOMININKUI nekompensuojamos.

2.2.10 NUOMININKAS be raštiško sutikimo iš NUOMOTOJO, negali atlikti jokių 
nuomuojamų patalpų atnaujinimo, durų spynų, praėjimų kontrolės durų kodų keitimų 
ir pan...

2.2.11 Pasibaigus nuomos sutarčiai NUOMININKAS privalo perduoti tokią pačią 
patalpų būklę, kokią NUOMUOTOJAS PERDAVĖ.

užgalimus ne dėl jo kaltės atsiradusius elektros energijos ar kitų tiekėjų teikiamų 
paslaugų trumpalaikius sutrikimus ir dėl to Nuomininkui atsiradusią tiesioginę ar 
netiesioginę žalą.

2.2. NUOMININKAS įsipareigoja:



4.1. NUOMININKAS prisiima visišką atsakomybę už bet kokią dėl neatsargumo ar 
tyčia padarytą žalą išnuomotai patalpai, baldams, virtuvės ir santechnikos įrangai 
bei prietaisams.

4.2. NUOMOTOJAS neatsako už patalpoje esančio NUOMININKO turto apsaugą.

4.3 Jeigu NUOMININKAS uždelsia sumokėti pinigus už nuomą daugiau nei 5 dienas, 
jis privalo ir sutinka mokėti delspinigius – 0,2  procento nuo nesumokėtos sumos už 
kiekvieną uždelstą dieną. Šalių susitarimu delspiningiai gali būti neskaičiuojami.

4.4. NUOMININKUI praradus/ sugadinus jam perduotą NUOMOTOJO turtą (pagal 
Priedą Nr. 1), NUOMININKAS privalo savo lėšomis, per 5 (penkias) dienas, kompensuoti 
NUOMOTOJUI už prarastą turtą pinigais arba perduodant tokios pačios vertės daiktą 
NUOMOTOJO pasirinkimu.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

V. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS, NUTRAUKIMO IR PRATĘSIMO TVARKA

III. MOKESČIAI IR ATSISKAITYMAI



6.1. Sutartlis surašoma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po
vieną kiekvienai šaliai.

6.2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

6.3. Prie sutarties kaip priedas Nr. 1 pridedamas patalpų priėmimo ir perdavimo aktas.

6.4. Šiai sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

NUOMOTOJAS:NUOMININKAS:

PVM mokėtojo kodas:

Įmonės kodas:

Adresas:

A/s:

Tel:

El. p.:

PVM mokėtojo kodas:

Įmonės kodas:

Adresas:

A/s:

Tel:

El. p.:

A.V.A.V.

(pareigos)

(vardas,pavardė)

(parašas)

(pareigos)

(vardas,pavardė)

(parašas)

5.2 Šalis turi teisę nutraukti šią sutartį, raštu pranešusi apie tai kitai šaliai prieš 1 
mėnesį iki sutarties nutraukimo.Jeigu nuomos terminas nėra pasibaigęs, nutraukiant 
šią sutartį šalis privalo sumokėti kitai šaliai vieno mėnesio nuomos mokesčio 
dydžio baudą. Bauda turi būti sumokėta per 10 dienų nuo tos dienos, kai sutartį 
nutraukianti šalis išsiunčia kitai šaliai pranešimą apie sutarties nutraukimą. 

5.3. Jei NUOMININKAS nesumokės nors už vieną, kartu su nekilnojamojo turto 
nuoma teikiamą paslaugą. NUOMOTOJAS turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, 
jei NUOMININKAS vėluoja atsiskaityti 5 (penkias) dienas.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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