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MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS TEIKIAMOS ATLYGINTINOS PASLAUGOS – 
MUZIKOS INSTRUMENTŲ NUOMOS APRAŠAS

1. Ši tvarka parengta vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. B1- 189 „Dėl Molėtų menų mokyklos teikiamos 

atlyginimo dydžio už teikiamą neformalųjį švietimą nustatymą” pakeitimu. 

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

3. Sutarties duomenys apskaitai perduodami mokyklos vyr. buhalterei.

4. Apskaitoje nurodomas 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 tvarkingi muzikos instrumentai.

6.  Su mokinio tėvais, globėjais sudaroma patvirtintos formos muzikos instrumento 

nuomos sutartis. (pridedama).

6. Sudarytos sutartys registruojamos Darbų ir paslaugų sutarčių, atliktų darbų aktų, 

panaudos sutarčių registre (F5).

7. Nuomojamų muzikos instrumentų sąrašą patvirtina mokyklos direktorius.

8. Muzikos instrumentas išduodamas ir grąžinamas pagal muzikos instrumento 

perdavimo-priėmimo aktą (pridedama), dalyvaujant mokinio dalyko mokytojui. Jis patikrina ar 

instrumentas tvarkingas, nesugadintas.

9. Mokyklos vyr. buhalterė kontroliuoja instrumento nuomos mokestį. 

10.Už nuomojamo instrumento naudojimą pagal paskirtį atsakingi mokinio tėvai 

(globėjai).

11. Sugadinus instrumentą, nuomotojas apmoka remonto išlaidas arba nuperka naują to 

paties pavadinimo.

12.Instrumento nuomos mokestis  2 Eur. už mėnesį. 

13. Mokestis už muzikos instrumento nuomą įrašomas į mokesčio už mokslą atsiskaitymo 

kvitą. 
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14. Instrumento nuomos mokestis mokamas: už pirmą pusmetį iki sausio 

31 d. ir už antrą pusmetį iki birželio 15 d.  Luminor Bank AS: sąskaita LT147300010118251340

 arba „Perlo“ terminaluose, mokėjimo paskirtyje nurodant mokinio vardą, pavardę.

15. Nutraukus nuomos sutartį, grąžinamas instrumentas ir pasirašomas Grąžinimo-

priėmimo aktas. 

16. Mokiniui nebaigus mokyklos ir grąžinus instrumentą, permokėtas mokestis 

grąžinamas.

17. Nutraukus Mokymo sutartį, nutrūksta ir Muzikos instrument nuomos sutartis. 

18. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybų būdu. Ginčų 

nepavykus išspręsti derybų būdu, ginčai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

19.Mokesčio už Muzikos instrument nuomą skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

____________________________________________


