PATVIRTINTA
Ignalinos Miko Petrausko
muzikos mokyklos direktoriaus
2019-08-27 įsakymu Nr. OV-42
MIKO PETRAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS MUZIKOS INSTRUMENTŲ NUOMOS
TVARKOS APRAŠAS
1. Miko Petrausko muzikos mokyklos muzikos instrumentų nuomos tvarkos aprašas (toliau Aprašas) parengtas vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 11 d.
sprendimu Nr.T-145 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimo Nr.T106 „Dėl biudžetinių įstaigų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“.
2. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) už Ignalinos Miko Petrausko
muzikos mokyklos (toliau - Mokykla) turto apskaitoje esančio muzikos instrumento (akordeono,
smuiko komplekto, gitaros, kanklių, althorno, fleitos, birbynės, klarneto, saksofono, trimito) nuomą
moka nustatytą mėnesinį nuomos mokestį 2,00 Eur.
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 periodiškai pusmečiais:
4.1. už muzikos instrumento nuomą mokslo metų I pusmetį (rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio
mėn.) mokamas 8,00 Eur mokestis iki einamųjų metų spalio 10 d.;
4.2. už muzikos instrumento nuomą mokslo metų II pusmetį (sausio, vasario, kovo, balandžio,
gegužės mėn.) mokamas 10,00 Eur mokestis iki einamųjų metų vasario 10 d.;
4.3. už muzikos instrumento nuomą mokinių atostogų metu (birželio, liepos, rugpjūčio mėn.)
mokamas 6,00 Eur mokestis iki einamųjų metų birželio 10 d.
5. Pasibaigus sutarties galiojimo terminui, muzikos instrumentas grąžinamas per dvi darbo dienas
arba sudaroma nauja muzikos instrumento nuomos sutartis.
6. Įsigijus asmeninį muzikos instrumentą, sumokėta mokesčio dalis už muzikos instrumentų nuomą
užskaitoma kaip mokesčio už mokslą įmoka.
7. Rugsėjo ar sausio mėnesį mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), pateikia prašymą raštu Dėl
muzikos instrumento nuomos (1 priedas).
8. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai dėl muzikos instrumento nuomos svarstomi
direkcinės tarybos pasitarimuose.
9. Raštinės administratorius užpildo nustatytos formos Muzikos instrumento nuomos sutartį (2
priedas), nustatytos formos Muzikos instrumento perdavimo – priėmimo aktą (3 priedas).
10. Išduodami du egzemplioriai kiekvienai iš sutarties šalių: vienas muzikos instrumento nuomos
sutarties ir muzikos instrumento perdavimo – priėmimo akto egzempliorius mokinio tėvams
(globėjams, rūpintojams), kitas – mokyklai.
11. Grąžinamo muzikos instrumento techninė būklė turi atitikti Muzikos instrumento perdavimo –
priėmimo akte (skiltyje „pastabos“) nurodytą būklę.
12. 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.
13. Mokestis už muzikos instrumentų nuomą mokamas:
13.1. pagrindinio dalyko mokytojui. Mokant mokestį už instrumentų nuomą grynaisiais, mokytojas
išrašo pinigų priėmimo kvitą dviem egzemplioriais; antrą kvito dalį atiduoda tėvams (globėjams,
rūpintojams), pirmą kvito dalį pasilieka. Surinktą mokestį mokytojai įneša į mokyklos kasą. Raštinės
administratorius, atsakingas už kasos operacijų vykdymą, surinktą mokestį tą pačią dieną įneša į
mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą. Vyr. finansininkas įneštus pinigus iki mėnesio pabaigos perveda į

Ignalinos rajono savivaldybės atsiskaitomąją sąskaitą;
13.2. el. bankininkyste, pervedant mokestį į mokyklos spec. lėšų sąskaitą (sąskaitos Nr. LT
457300010126188971, AB „Swedbank“).
14. Pagrindinio dalyko mokytojai kontroliuoja jų mokinių įmokų už muzikos instrumento nuomą,
nuomos mokestį.
15. Vyr. finansininkas kontroliuoja į mokyklos spec. lėšų sąskaitą pervestą mokinių tėvų (globėjų,
rūpintojų) mokestį už teikiamas paslaugas.
16. Mokesčio už naudojimąsi mokyklos muzikos instrumentais skolos iš tėvų (globėjų, rūpintojų)
išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

