
PATVIRTINTA 
Tauragės meno mokyklos direktoriaus 
2020 m. rugsėjo16 d. įsakymu Nr. V-27 

 
TAURAGĖS MENO MOKYKLOS  

MUZIKOS INSTRUMENTŲ NUOMOS TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Tauragės meno mokyklos (toliau – TMM) muzikos instrumentų nuomos tvarkos 

aprašas (toliau - Aprašas) parengtas vadovaujantis TMM nuostatais ir Tauragės rajono savivaldybės 

tarybos 2014 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 1-276 ,,Dėl muzikos instrumentų nuomos“. 

2. Aprašas reglamentuoja muzikos instrumentų nuomos tvarką, apskaitą ir kontrolę. 

3. Aprašą įsakymu tvirtina TMM direktorius. 

 
II. MOKESČIAI UŽ MUZIKOS INSTRUMENTŲ NUOMĄ 

 
4. TMM nustatytas muzikos instrumentų metinis nuomos mokestis: 

− Pianinas – 29 Eur 
− Smuikas – 18 Eur 
− Akordeonas – 18 Eur 
− Kanklės – 15 Eur 
− Gitara – 15 Eur 
− Pučiamieji instrumentai – 23 Eur 

 

III. MOKĖJIMO UŽ MUZIKOS  INSTRUMENTO NUOMĄTVARKA IR 

TERMINAI 

 
5. Vienas iš tėvų/globėjų/kitas teisėtas mokinio atstovas (toliau - Nuomininkas), kurio 

vaikas mokosi TMM ir pageidauja išsinuomoti muzikos instrumentą mokymosi reikmėms, su TMM 

direktoriumi arba jo įgaliotu darbuotoju (toliau – Nuomotojas) sudaro muzikos instrumentų nuomos 

sutartį (toliau – Sutartis) (priedas Nr.1). 

6. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną 

kiekvienai šaliai), vieneriems mokslo metams ir įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos iki rugpjūčio 

31 d. 

7. Po Sutarties sudarymo Nuomininkas sumoka metinį muzikos instrumentų nuomos 

mokestį (4 punktas) bankiniu pavedimu į TMM sąskaitą Luminor bank AS 

LT834010051005437595 iki rugsėjo 30 d., mokėjimo paskirtyje nurodant: už nuomą, mokinio 

vardą ir pavardę, instrumento pavadinimą. 



8. Po mokesčio sumokėjimo TMM įgaliotas darbuotojas Nuomininkui perduoda muzikos 

instrumentą laikinai naudotis mokymosi reikmėms. 

9. Jei mokestis už muzikos instrumento nuomą dėl nepateisinamų priežasčių 

nesumokamas iki nurodyto termino, Nuomotojas gali nutraukti Sutartį. 

 

IV. APSKAITA,KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ 

 
10. Muzikos instrumentų nuomos mokėjimo apskaitą bei kontrolę vykdo TMM buhalterija 

ir TMM direktoriaus įgaliotas darbuotojas. 

11. Įgaliotas darbuotojas renka informaciją apie muzikos instrumentų nuomos poreikį, 

parengia sutartį, ją užregistruoja, renka informaciją apie mokesčio sumokėjimą, išduoda 

instrumentus, bendradarbiauja su mokytojais instrumentų nuomos klausimais, veda instrumentų 

nuomos apskaitą. 

12. Nuomininkas prisiima visą atsakomybę už mokyklos instrumento saugumą, 

įsipareigoja tinkamai jį prižiūrėti, laiku grąžinti pasibaigus nuomos terminui, sugadinus instrumentą 

– atlyginti padarytą žalą. 

13. Gautos lėšos įtraukiamos į TMM specialiųjų lėšų banko sąskaitą. 

 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
14. Muzikos instrumentų nuomos tvarkos aprašas skelbiamas TMM interneto svetainėje ir 

informaciniuose stenduose. 

15. Muzikos instrumentų nuomos tvarkos Aprašas TMM galioja nuo jo patvirtinimo. 

16. Su šiuo Aprašu supažindinami asmenys, atsakingi už instrumentų nuomą. 

  



PATVIRTINTA 
Tauragės meno mokyklos direktoriaus 
2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-27 

 
TAURAGĖS MENO MOKYKLA 

MUZIKOS INSTRUMENTŲ NUOMOS SUTARTIS 
 

2020 m. ________________ mėn. ____ d. Nr. ________ 
Tauragė 

 
 Tauragės meno mokykla (kodas 305617026, adresas: Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragė, LT-72215), 
(toliau - Mokykla), atstovaujama direktorės Jolantos Kazlauskienės (viena šalis) (toliau - Nuomotojas) ir 
vienas iš tėvų/globėjų/kitas teisėtas mokinio atstovas (toliau - Mokinio atstovas arba toliau - 
Nuomininkas) 
________________________________________________________________________________ 

(mokinio atstovo VARDAS, PAVARDĖ) 
_______________________________________________________________________________ 

(adresas) 
_____________________________________                                               ______________________________________________, 
                         (telefonas)                                                                                                                (el. paštas) 

 

sudaro šią sutartį: 
I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 
 Nuomotojas mokymosi reikmėms laikinai perduoda muzikos instrumentą 
______________________ _______________________________ , __________________________________ , _____________________ 
          (instrumento pavadinimas )                                   (gamyklinis Nr. )                                    (inventorinis Nr.)                                     (kaina) 
 
Nuomininkui, kurio sūnus/dukra/globotinis ____________________________________________________, 
                                        (reikalingą žodį pabraukti)  (mokinio VARDAS, PAVARDĖ) 
_____________________________________________________________________________ mokinys (-ė).  

                                        (švietimo programos pavadinimas ir klasė) 
 

II. SUTARTIES SĄLYGOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
 
2.1. Nuomininkas įsipareigoja naudotis išsinuomotu muzikos instrumentu, sutartyje 

nurodytomis sąlygomis ir muzikos instrumentų nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu 2020-09-
16mokyklosdirektoriausįsakymuNr. V-27. 

2.2. Nuomininkas prisiima visą atsakomybę už mokyklos instrumento saugumą, 
įsipareigoja tinkamai jį prižiūrėti, laiku grąžinti pasibaigus nuomos terminui, sugadinus instrumentą 
– atlyginti padarytą žalą. 

2.3. Nuomininkas metinį nuomos mokestį, nustatytą Tauragės rajono savivaldybės tarybos, 
sumoka bankiniu pavedimu iki rugsėjo 30 d. 

2.4. Instrumentas išduodamas po instrumentų nuomos mokesčio sumokėjimo. 
2.5. Instrumento nuomos Sutartis sudaryta vieneriems mokslo metams ir įsigalioja nuo jos 

pasirašymo dienos iki rugpjūčio 31 d. 
2.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną 

kiekvienai šaliai).  
 

Nuomotojas    Nuomininkas 
Tauragės meno mokykla   ____________________________ 
Įm. k. 305617026    ____________________________ 
Tel. (8 446) 613 58, (8 446) 613 59         ____________________________                 
Direktorė Jolanta Kazlauskienė                A.V.                                                      (vardas, pavardė, parašas) 

    _______________________ 
          (parašas) 
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