
PATVIRTINTA 

Šakių rajono meno mokyklos direktoriaus  

2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-46 

 

ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLA 

 

MUZIKOS INSTRUMENTŲ NUOMOS TVARKOS APRASAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šakių rajono meno mokyklos (toliau - Mokyklos) muzikos instrumentų nuomos tvarkos 

aprašas (toliau — Aprašas) parengtas vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. 

gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-235 „Dėl mokinių skaičiaus ir mokesčių už mokslą bei instrumentų 

nuomą nustatymo Šakių rajono meno mokykloje“. 

2. Už muzikos instrumentų nuomos sutarčių sudarymo apskaitą atsakingas direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams. 

 

II SKYRIUS 

INTRUMENTŲ NUOMOS TVARKA 

 

3. Nuomai duodami tik tvarkingi muzikos instrumentai mokinio tėvams (globėjams, 

rūpintojams), sudarius su mokykla patvirtintos formos muzikos instrumento nuomos sutartį (priedas 

Nr. 1). 

4. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui išduoda muzikos instrumentą tėvams (globėjams, 

rūpintojams) dalyvaujant mokinio instrumento mokytojui. Mokytojas patikrina, ar instrumentas 

tvarkingas, nesugadintas. 

5. Instrumento nuomos sutartis sudaroma konkretaus instrumento nuomai. Jei mokytojas 

rekomenduoja tėvams (globėjams, rūpintojams) jų vaikui nuomoti kitą instrumentą, sudaroma nauja 

muzikos instrumento nuomos sutartis. 

6. Mokytojas privalo turėti savo klasės mokinių, nuomojančių instrumentus, sąrašus. 

7. Instrumentų   nuomos   mokesčio   apskaitą veda  buhalterė, kontrolę atlieka direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui. 

8. Už nuomojamo instrumento saugą, sugadinto instrumento remontą, atsakingi mokinio tėvai 

(globėjai, rūpintojai). 

9. Sugadinus instrumentą, tėvai (globėjai, rūpintojai) per mėnesį turi grąžinti kitą to pačio 

modelio instrumentą arba atitinkantį tą modelį instrumentą. 

10. Padarytos muzikos instrumentui žalos vertę nustato mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta 

komisija, kuri atlieka muzikos instrumento būklės įvertinimą, savikainą, likutinę vertę ir 

nusidėvėjimą. 

11. Instrumentų nuomos mokestis mokamas už visus mokslo metus, sudarius nuomos sutartį ir 

gavus pranešimo kvitus.   



12. Tėvui (globėjui, rūpintojui) nutraukus sutartį nepasibaigus mokslo metams, mokestis už 

instrumento nuomą negrąžinamas. 

13. Instrumentas išduodamas pasirašius perdavimo – priėmimo aktą (muzikos instrumentų 

nuomos sutarties priedas Nr.1). Mokant muzikos instrumento nuomos mokestį bankiniu pavedimu, 

svarbu nurodyti mokėjimo paskirtį (už instrumento nuomą) ir mokėtojo kodą. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Tėvams (globėjams, rūpintojams), nesilaikant nuomos mokesčio mokėjimo terminų, 

muzikos instrumento nuomos sutartis nutraukiama. Apie muzikos instrumento nuomos sutarties 

nutraukimą tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja direktoriaus pavaduotojas ūkiui arba instrumento 

mokytojas 

15. Tėvams (globėjams, rūpintojams), norint grąžinti nuomojamą instrumentą ir nutraukti 

instrumento nuomos sutartį, reikia: 

15.1. informuoti instrumento mokytoją apie planuojamą nutraukti instrumento nuomos  

    sutartį; 

15.2. instrumentą duoti apžiūrėti — įvertinti instrumento mokytojui; 

15.3. instrumentą grąžinti direktoriaus pavaduotojui ūkiui. 

16. Nutraukus mokymosi sutartį, muzikos instrumento nuomos sutartis nutraukiama ir 

instrumentas grąžinamas direktoriaus pavaduotojui ūkiui. Mokestis už instrumento nuomą 

negrąžinamas. 

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

valia. Ginčų nepavykus išspręsti derybų būdu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 



Šakių rajono meno mokykla Muzikos instrumentų nuomos tvarkos aprašo priedas Nr. 1 

 

 
MUZIKOS INSTRUMENTŲ NUOMOS SUTARTIS  Nr. 

20…. m. ......................................... mėn. .... d. 

ŠAKIAI 

 

Šakių rajono meno mokykla, įmonės kodas 190823867, S. Nėries g.1, LT-71123 Šakiai, atstovaujama 

mokytojo  

 

.............................................................................................., a.k. .................................................. toliau 

vadinama  
(vardas, pavardė) 

 „Mokykla“  

                          

ir ......................................................................................................................, a.k.  ............................................ 
                      (tėvų, globėjų vardas, pavardė) 

gyv.: ...................................................................................................................................................., 

atstovaujantis mokinį ..............................................................................................., toliau vadinama 

„Nuomininkas“ sudarė šią sutartį, toliau vadinama Sutartimi: 

1. Sutarties objektas: 

 

Mokykla perduoda Nuomininkui nuomos teise naudoti muzikos instrumentą –  

 

............................................................................................................................................................................... 

               (tikslus instrumento pavadinimas) 

 

inventorinis Nr. ............................................................. 

 

Nuo 20.... m. rugsėjo 01 d. iki 20.... m. gruodžio 31 d.    ............................................................................... 

Nuo 20.... m. sausio 01 d. iki 20.... m. gegužės 31 d.       ............................................................................... 

Nuo 20.... m. birželio 01 d. iki 20.... m. rugpjūčio 31 d.  ................................................................................ 

                       (reikalingą laikotarpį pabraukti ir patvirtinti parašu) 

 

2. Mokykla įsipareigoja: 

 

2.1. Perduoti Nuomininkui 1 p. sutartam terminui nuomos teise naudotis 1 p. nurodytais muzikos 

instrumentais. Nuomojami muzikos instrumentai perduodami Nuomininkui tik sumokėjus už paslaugą ir 

pasirašius muzikos instrumento perdavimo – priėmimo aktą (sutarties priedas Nr. 1); 

2.2. Muzikos instrumento stovis įvertinamas prieš perduodant turtą Nuomininkui ir Nuomininkui grąžinant. 

3. Mokykla neatsako už Nuomininko sugebėjimą naudotis išnuomotu muzikos instrumentu, neprisiima 

atsakomybės už pasekmes, kurios galėtų atsirasti dėl nemokėjimo naudotis muzikos instrumentu. 

3. Nuomininkas įsipareigoja: 

4.1. priimti muzikos instrumentą ir prisiimti visą materialinę atsakomybę už nuomojamą muzikos instrumentą 

nuomos laikotarpiu; 

4.2. už muzikos instrumento nuomą sumokėti 20,00 eurų mokestį  už pirmą pusmetį, 25,00 eurų už antrą 

pusmetį ir 15,00 eurų už birželio – rugpjūčio mėnesius mokestį pervedant į Mokyklos sąskaitą banke. 

4.3. iki nuomos termino pabaigos grąžinti muzikos instrumentą švarų ir nesugadintą; 

4.4. sugadinus ar praradus muzikos instrumentą, nuostolius atlyginti, sumokant pagal rinkos vertę; 

4.5. savarankiškai neatlikti išsinuomoto inventoriaus remonto ir yra materialiai atsakingas už nekvalifikuotai 

atlikto remonto sukeltus gedimus ar defektus; 

4.6.  išsinuomotą  muzikos instrumentą  draudžiama  užstatyti, parduoti, iškeisti ar nuomoti; 

4.7.  be Mokyklos raštiško sutikimo draudžiama išvežti muzikos instrumentą iš Lietuvos Respublikos 

teritorijos. 



4. Kitos sutarties sąlygos: 

5.1. Nuomos kaina skaičiuojama pagal galiojantį Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23d. 

sprendimą  Nr. T-312. 

5.2. Kompensacija už neišnaudotą nuomos terminą, grąžinant muzikos instrumentą anksčiau termino, 

netaikoma. 

5.3. Muzikos instrumento išdavimas ir grąžinimas įforminamas šalims pasirašant muzikos instrumento 

perdavimo - priėmimo aktą (sutarties priedas Nr. 1). 

5. Baigiamosios nuostatos: 

6.1. Sutartis pasirašoma dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią. 

6.2. Sutartis galioja 1 (vienerius) mokslo metus. 

6.3. Visi ginčai, kilę iš šios Sutarties sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus geruoju, ginčas gali būti 

perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

6. Šalių adresai ir rekvizitai: 

                   Mokykla Nuomininkas 

Šakių rajono meno mokykla ………………………………………………….. 

S.Nėries g.1, LT-71123 Šakiai (tėvų, globėjų vardas, pavardė, parašas) 

Tel.8 345 51131 a.k………………………………………………. 

Įm. k. 190426456 gyv……………………………………………… 

A. s. LT084010042100040150, ………………………………………………….. 

Bankas  AB DNB Tel. Nr. ………………………………………… 

Nuomotojas: 

………………………………………… 

(mokytojo vardas, pavardė, parašas) 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Muzikos instrumentų nuomos sutarties priedas  Nr.1 

 

MUZIKOS INSTRUMENTO PERDAVIMO – PRIĖMIMO 

AKTAS 

 

 

 

Eil. 

Nr. 
Instrumento pavadinimas 

Inventorinis Nr. 

1.   

Instrumentą perdavė: 

Šakių rajono meno mokykla 

Instrumentą grąžino: 

........................................................................ 

........................................................................

...... 

(mokytojo vardas, pavardė, parašas) (nuomininko vardas, pavardė, parašas) 

  

  

 

Instrumentą priėmė: 

 

Instrumentą priėmė 

 

........................................................................... Šakių rajono meno mokykla 

(nuomininko vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 

........................................................................

...... 

  

 

Data: 20…. m. …………………. mėn. ….. d. 

 

(mokytojo vardas, pavardė, parašas) 

 

Data: 20…. m. …………………. mėn. ….. d. 

 

 

 

 

 

 


