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IGNALINOS MIKO PETRAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS MUZIKOS INSTRUMENTŲ
NUOMOS TVARKOS APRAŠAS
1. Ignalinos muzikos mokyklos muzikos instrumentų nuomos tvarkos aprašas (toliau Aprašas) parengtas vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 24
d. sprendimu Nr.T – 96.
2. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) už nuomojamą muzikos instrumentą – akordeoną, smuiko
komplektą, gitarą, kankles, althorną, fleitą, birbynę, klarnetą, saksofoną, trimitą - moka Ignalinos
rajono savivaldybės tarybos nustatytą mėnesinį nuomos mokestį.
3. Nuomos paslaugos teikiamos 1-3 klasių mokiniams. Nesant galimybės įsigyti asmeninius
muzikos instrumentus ir pateikus motyvuotą prašymą raštu, gali būti taikoma nuomos paslauga ir
vyresnių klasių mokiniams.
4. Mokestis mokamas pusmečiais:
4.1. už muzikos instrumento nuomą mokslo metų I pusmetį (rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio
mėn.) mokamas mokestis iki einamųjų metų spalio 10 dienos;
4.2. už muzikos instrumento nuomą mokslo metų II pusmetį (sausio, vasario, kovo, balandžio,
gegužės mėn.) mokamas mokestis iki einamųjų metų vasario 10 dienos;
4.3. už muzikos instrumento nuomą mokinių atostogų metu (birželio, liepos, rugpjūčio mėn.)
mokamas mokestis iki einamųjų metų birželio 10 dienos.
3. Jeigu muzikos instrumentas vasaros metu nenuomojamas, jis turi būti grąžinamas mokomojo
dalyko mokytojui iki gegužės 31 d.
6. Įsigijus asmeninį muzikos instrumentą, sumokėta mokesčio dalis už muzikos instrumentų nuomą
užskaitoma kaip mokesčio už mokslą įmoka.
7. Rugsėjo ir (ar) sausio mėnesį mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai): pateikia prašymą raštu dėl
muzikos instrumento nuomos mokyklos direktoriui, prieš tai suderinę su pagrindinio dalyko
mokytoju. Direktoriui vizavus prašymą rezoliucija „Prašymą patenkinti“ , užpildoma nustatytos
formos Muzikos instrumentų nuomos sutartis.
8. Jeigu muzikos instrumentas sugadinamas ar pametamas, žalą atlygina muzikos instrumentą
išsinuomojusio mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). Padarytos muzikos instrumentų žalos vertę
nustato direktoriaus įsakymu sudaryta muzikos instrumentų būklės įvertinimo komisija.
9. Mokestis už muzikos instrumentų nuomą mokamas pagrindinio dalyko mokytojui. Mokant
mokestį už instrumentų nuomą grynaisiais, mokytojas išrašo pinigų priėmimo kvitus dviem
egzemplioriais; antrą kvito dalį atiduoda tėvams (globėjams, rūpintojams), pirmą kvito dalį
pasilieka. Surinktą mokestį mokytojai įneša į mokyklos kasą. Mokyklos darbuotojas, atsakingas už
kasos operacijų vykdymą, surinktą mokestį tą pačią dieną įneša į mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą.
Mokyklos vyr. finansininkas įneštus pinigus iki mėnesio pabaigos perveda į Ignalinos rajono
savivaldybės atsiskaitomąją sąskaitą.
10. Už muzikos instrumento nuomos sutarties sudarymą atsakingas pagrindinio dalyko mokytojas.
11. Mokesčio už naudojimąsi mokyklos muzikos instrumentais skolos iš tėvų (globėjų, rūpintojų)
išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
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