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MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS TEIKIAMOS ATLYGINTINOS PASLAUGOS – 

MUZIKOS INSTRUMENTŲ NUOMOS NUO 2014 RUGSĖJO 1D.TVARKOS APRAŠAS 

 

 

1. Ši tvarka parengta vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos                       

2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1- 28 „Dėl Molėtų menų mokyklos teikiamos atlygintinos 

paslaugos kainos nustatymo” ir kitais teisės aktais. 

2. Už muzikos instrumentų nuomos sutarčių sudarymą atsakingas mokyklos direktorius. 

3. Sutarties duomenys apskaitai   perduodami mokyklos vyr. buhalterei. 

4. Apskaitoje turi būti instrumento pavadinimas, inventorinis numeris, informacija apie 

šio instrumento nuomos sutartį (registracijos numeris, data), išdavimo ar grąžinimo data,  

instrumento nuomos kaina, nuomojančiojo mokinio vardas, pavardė. 

5. Išnuomojami tik tvarkingi muzikos instrumentai, mokinio tėvams (globėjams) 

sudarius patvirtintos formos muzikos instrumento nuomos sutartį su muzikos mokykla (pridedama). 

6. Sudarytos sutartys registruojamos muzikos instrumentų nuomos sutarčių registravimo 

žurnale. 

7. Muzikos instrumentų nuomos sąrašą kiekvienų metų pradžioje patvirtina  mokyklos 

direktorius. 

8. Muzikos instrumentas išduodamas ir grąžinamas pagal muzikos instrumento 

perdavimo-priėmimo aktą (pridedama), dalyvauja mokinio instrumento pedagogas. Pedagogas 

patikrina ar instrumentas tvarkingas, nesugadintas. 

9. Mokyklos vyr. buhalteris privalo kontroliuoti,  kaip mokamas nuomos mokestis. 

10. Už nuomojamo instrumento saugą, sugadinto instrumento remontą atsakingi mokinio 

tėvai (globėjai). 

11. Nepataisomai sugadinus instrumentą, turi būti grąžinamas kitas, tos pačios markės 

instrumentas. 

12. Instrumentų nuomos mokestis, 4 litai – 1,16 EUR  į mėnesį, mokamas už nuomojamą 

laiką: (rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio, sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės mėn.               

9 mėn.)(rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio, sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, 

liepos, rugpjūčio mėn. 12 mėn.) 

13. Paskaičiavus mokesčius už muzikos instrumentų nuomą išrašomos sąskaitos –faktūros 

(pridedama), kurias mokiniams išduoda  dalyko mokytojai. Tėvai už nuomojamą muzikos 

instrumentą turi sumokėti iki gruodžio 1 dienos. 



2 

 

14. Mokėti  DnB  banko Molėtų skyriuje, sąskaita LT864010045500090118,Swedbank 

AB banko Molėtų skyriuje, sąskaita LT147300010118251340 arba „Perlo“ terminaluose, pildyti 

mokinio vardu.  

15. Jeigu muzikos instrumento nuomos sutartis nutraukiama bet kurį mėnesį ar  vasaros 

metui,  sutartis nutraukiama ir instrumentas grąžinamas. 

16. Mokiniui išstojus iš mokyklos ir grąžinus instrumentą, permokėtas mokestis 

grąžinamas. 

17. Muzikos instrumento nuoma nutraukiama moksleiviui išstojus iš menų mokyklos arba 

nesilaikant nuomos sutartyje numatytų nuomininko įsipareigojimų. 

18. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybų būdu, vadovaudamasi 

gera valia. Ginčų nepavykus išspręsti derybų būdu, ginčai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. 

19. Mokesčio už naudojimąsi mokyklos muzikos instrumentais skolos iš tėvų (globėjų) 

išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
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