PATVIRTINTA
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos
mokyklos direktoriaus Sigito Kuso
2022 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V1-20
KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLOS INSTRUMENTŲ NUOMOS TVARKOS
APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos instrumentų nuomos įkainius nustato mokyklos steigėjas
– Klaipėdos miesto savivaldybės taryba.
2. Mokestis pervedamas į sąskaitą Šiaulių banke, banko kodas: 71805, sąskaitą Nr.
LT927180500001142137, mokyklos kodas: 190453485.
3. Instrumentų nuomos sutartį, priedą Nr. 1 ir priedą Nr. 2 paruošia ir pasirašo direktoriaus pavaduotoja
ūkio reikalams.
4. Tėvai (globėjai) įpareigojami instrumento nuomos mokestį sumokėti per 5 darbo dienas nuo sutarties
pasirašymo.
5. Mokėjimo kontrolę ir apskaitą atlieka direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.
6. Sutarties Priedas Nr. 2 perduodamas Biudžetinių įstaigų centralizuotai buhalterijai (BĮCAS).
II. SUTARTIES SUDARYMAS, MOKĘSČIO PRISKAITYMAS, MOKĖJIMO TVARKA BEI
TERMINAI
7. Mokestį už nuomojamus muzikos instrumentus moka visi mokyklos mokiniai pagal patvirtintą
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 25 d. sprendimą Nr. 1-422 sekančiai:
7.1. Birbynė, gitara, kanklės – 1,45 eur (vienas eur, 45 ct.),
7.2. Smuikas – 1,74 eur (vienas eur, 74 ct.),
7.3. Akordeonas, fleita, klarnetas – 2,90 eur (du eur, 90 ct.),
7.4. Trimitas, trombonas – 4,34 eur (keturi eur, 34 ct.),
7.5. Saksofonas – 5,79 eur (penki eur, 79 ct.).
8. Šiai paslaugai taikomos lengvatos:
8.1. Šeimai gaunančiai piniginę socialinę pašalpą,
8.2. Jei vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 1,5 Vyriausybės nustatytų valstybės remiamų pajamų
dydžio per mėnesį (pažyma pristatoma kartu su prašymu).
9. Iki rugsėjo 20 dienos, specialybės mokytojai, kurių instrumentai yra laikomi klasėse (kanklės,
violončelės, akordeonai) pateikia direktoriaus pavaduotojai ūkiui mokinių sąrašą, kas turi sudaryti muzikos
instrumentų nuomą.
10. Mokinio tėvai (globėjai) kreipiasi į direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams instrumento nuomos
sutarčiai sudaryti. Pateikia reikalingus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, gimimo datą, tel. Nr.,
el. pašto adresą.
11. Vietoje sudaroma instrumento nuomos sutartis Priedo Nr.1 forma, kurioje be tėvų (globėjų) duomenų
nurodoma: mokinio kodas, vardas pavardė, instrumento pavadinimas, instrumento inventorinis numeris ir
vertė, instrumento mėnesio įkainis, laikotarpis kuriam sudaroma nuomos sutartis, specialybės mokytojas.
12. Jei nuomos sutartis sudaroma ne pirmą kartą, ji gali būti sudaroma ir IT pagalba, t. y. pavaduotoja
naujai parengia tik Priedo Nr. 1 formą, pasirašo, nuskenuoja ir elektroniniu paštu išsiunčia mokinio tėvams
(globėjams), Tėvai (globėjai) pasirašo (gali būti pasirašoma ir elektroniniu parašu), skenuoja ir ne vėliau,
kaip per 5 darbo dienas grąžina atgal.
13. Tėvams (globėjams) gavus Priedo Nr. 1 formą elektroniniu paštu, ji su parašu turi būti gražinta ne
vėliau, kaip per 5 darbo dienas.
14. Mokestis už instrumento nuomą turi būti sumokėtas ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties
pasirašymo.

14.1. Nuomos mokestis mokamas pagal Priedą Nr. 2 už sutarties Priede Nr. 1 nurodytą laikotarpį,
14.2. Instrumentas yra grąžinamas pasibaigus mokslo metams, jei nėra nuomos sutartis pratęsiama
vasaros laikotarpiui.
15. Mokant mokestį, būtina nurodyti: mokinio vardą pavardę, mokinio kodą ir „mokestis už instrumento
nuomą“.
16. Instrumentų nuomos sutartis sudaroma dviem egzemplioriais.
17. Sudarytos sutartys registruojamos muzikos instrumentų nuomos sutarčių registre, elektroninėje
sistemoje.
18. Nuomininkui nesilaikant nuomos mokesčio mokėjimo terminų, muzikos instrumento nuomos sutartis
nutraukiama. Apie sutarties nutraukimą nuomininką informuoja direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.
19. Jeigu muzikos instrumentas sugadintas ar pamestas, žalą atlygina instrumentą išsinuomojusio
mokinio tėvai (globėjai). Padarytos muzikos instrumentui žalos vertę nustatyti, direktoriaus įsakymu
sudaroma muzikos instrumentų būklės įvertinimo komisija, atsižvelgdama į instrumento būklę, savikainą,
likutinę vertę ir nusidėvėjimą.
20. Instrumento nuomos sutartis sudaroma konkretaus instrumento nuomai. Jei pedagogas rekomenduoja
tėvams (globėjams) jų vaikui nuomoti kitą instrumentą, sudaroma nauja muzikos instrumento nuomos
sutartis. Nepanaudota pinigų suma pagal senąją sutartį perkeliama (iš minusuojama) į naująją.
21. Tėvams (globėjams) norint nutraukti instrumento nuomos sutartį ir grąžinti nuomojamą instrumentą,
reikia: susimokėti visus mokesčius, kad neliktų finansinės skolos už laikotarpį nuo kada buvo išnuomotas
instrumentas, instrumentą duoti apžiūrėti ir įvertinti instrumento pedagogui, instrumentą grąžinti direktoriaus
pavaduotojai ūkio reikalams.
22. Instrumentai, kurie grąžinami į klases (akordeonai, kanklės, violončelės) mokytojai tą pačią dieną
direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams praneša apie instrumento grąžinimą.
23. Nutraukus mokymosi sutartį, muzikos instrumento nuomos sutartis taip pat nutraukiama, prieš tai
susimokėjus instrumento nuomą ir grąžinus instrumentą direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams.
24. Nutraukus mokymosi sutartį ir grąžinus instrumentą, permokėtas mokestis grąžinamas į mokėtojo
asmeninę banko sąskaitą pagal pateiktą prašymą.
III. MOKESČIO PANAUDOJIMO TVARKA
25. Surinktas už muzikos instrumentų nuomą mokestis naudojamas:
25.1. Muzikos instrumentų kokybei gerinti, jų remontui ir priežiūrai,
25.2. Naujų muzikos instrumentų įsigijimui.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Iškilusius ginčus dėl sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybų būdu, vadovaudamasis gera valia.
Ginčų nepavykus išspręsti derybų būdu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Priedas Nr. 1
PATVIRTINTA
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos
mokyklos direktoriaus Sigito Kuso
2022 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V1-20
KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLA
MUZIKOS INSTRUMENTO NUOMOS SUTARTIS
2022 m.

Klaipėda

mėn.

d. Nr.

Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos, kodas 190453485, Puodžių g. 4, Klaipėda, (toliau
– Paslaugos tiekėjas) atstovaujama direktoriaus pavaduotojos ūkio reikalams, Renatos Zubernienės, viena
šalis ir tėvas (globėjas) asmens duomenys nurodomi Priede Nr. 1, atstovaujantis Klaipėdos Juozo Karoso
muzikos mokyklos mokinio (vardas pavardė ir kiti duomenys nurodomi Priede Nr. 2) interesus, kita šalis,
sudaro šią sutartį. Visa detali informacija apie nuomotoją, atstovaujamo mokinio ir nuomojamą instrumentą
yra surašoma Priede Nr. 1.
Šia sutartimi nuomotojas įsipareigoja:
1. Mokestį sumokėti į Šiaulių banke, banko kodas: 71805, esančią sąskaitą Nr. LT927180500001142137,
mokyklos kodas: 190453485.
2. Mokestį už instrumento nuomą sumokėti ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.
3. Nuomos mokestis mokamas už sutarties Priede Nr. 1 nurodytą laikotarpį.
4. Mokant mokestį, būtina nurodyti: mokinio vardą pavardę, mokinio kodą ir „mokestis už instrumento
nuomą“.
5. Atlyginti žalą sugadinus ar pametus muzikos instrumentą.
6. Tėvams (globėjams) norint nutraukti instrumento nuomos sutartį ir grąžinti nuomojamą instrumentą,
reikia: susimokėti visus mokesčius, kad neliktų finansinės skolos už laikotarpį nuo kada buvo išnuomotas
instrumentas, instrumentą duoti apžiūrėti ir įvertinti instrumento pedagogui, instrumentą grąžinti direktoriaus
pavaduotojai ūkio reikalams.
7. Nuomojamą instrumentą saugoti, neparduoti, neperduoti naudotis tretiesiems asmenims.
Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
8. Perduoti nuomininkui tvarkingą ir tik nuomotojui priklausantį muzikos instrumentą, kuris nurodomas
Priede Nr. 2.
9. Be Klaipėdos savivaldybės tarybos sprendimo nekeisti nuomos kainos visą sutarties galiojimo
laikotarpį.
10. Muzikos instrumento priežiūrą ir profilaktinį remontą, ne dėl Nuomininko kaltės, nuomos periodo
pabaigoje atlieka Nuomotojas.
Šalių įsipareigojimai:
11. Už šios Sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
12. Kiekviena sutarties šalis turi teisę nutraukti šią sutartį įspėjusi apie tai kitą šalį prieš 3 darbo dienas
iki nutraukimo.
13. Sutarties šalys turi teisę nutraukti šią sutartį abipusiu susitarimu.
14. Pasibaigus sutarties galiojimo terminui, muzikos instrumentas grąžinamas per dvi darbo dienas
arba sudaroma nauja muzikos instrumento nuomos sutartis.

Baigiamosios nuostatos:
15. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki Šalys įvykdys visus su ja susijusius
įsipareigojimus.
16. Visi šios Sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami abiejų
Šalių parašu. Sutarties priedai įsigalioja nuo jų pasirašymo, jei pačiuose susitarimuose nenurodyta vėlesnė
įsigaliojimo data.
17. Visi ginčai, kilę iš šios Sutarties sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus geruoju, ginčas gali
būti perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
18. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šią Sutartį, jei jų įvykdymas yra neįmanomas
dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
19. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią.
Nuomotojas

Renata Zubernienė

Nuomininkas
Sutartis nutraukta:
Nuomotojas
Nuomininkas:

Renata Zubernienė
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KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLA
Į.K. 190453485, Puodžių g. 4
NUOMOS SUTARTIS NR. 2022 /
2022---------------------Klaipėda
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla, atstovaujama direktoriaus
pavaduotojos ūkiui Renatos Zubernienės iš vienos pusės, ir
, gyv.
tel. Nr.
el. p.
s u d a r o šią
sutartį:
Mokinio
kodas

Mokinio
pavardė,
vardas

X

X

Sutartis
sudaroma
nuo - iki
data

Viso:

Mėnesinis
mokestis
Eur

Muzikos instrumento
pavadinimas

Inventorinis Instrumento
Nr.
vertė
Eur

X

Suma
žodžiais:

X

2. Nuomotojas įsipareigoja saugoti ir tausoti instrumentą. Praradus - pilnai sumokėti visą
instrumento kainą.
3. Sugadinus instrumentą, instrumento remonto meistro teikiamos paslaugos derinamos su
mokyklos direktoriumi, o visas išlaidas apmoka nuomotojas.
4. Apmokėti:
AB Šiaulių bankas a/s
LT927180500001142137,
mokėjimo paskirtis –
mokinio kodas,
instrumento nuoma.

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
tel. 8 603 99027
Mokytojas:

(parašas)
Renata Zubernienė
(parašas)

X

