
                                                                                                                Muzikos instrumentų nuomos  

                                                                                        tvarkos aprašo 

                                                                              2 priedas 

 

MUZIKOS INSTRUMENTO NUOMOS SUTARTIS Nr. 

 

20     m.  _______________________ d. 

                                                                                 Ignalina 

    

   Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla, į/k. 190243661, atstovaujama direktorės Birutės 

Paukštienės, toliau Sutartyje – „Nuomotojas“  ir prašymą pateikęs asmuo  

 

________________________________________________________________________________ 
                                                         (vardas, pavardė, adresas) 

atstovaujantis   _______________________________________________________________, 
                                                        (mokinio vardas, pavardė) 

 

toliau Sutartyje – „Nuomininkas“,  kartu Sutartyje vadinamos „Šalimis“ arba kiekviena atskirai 

„Šalimi“, sudarėme šią Sutartį: 

   1. Sutarties objektas 

   1.1. Nuomotojas perduoda Nuomininkui laikinai naudotis________________________________ 
                                                                                                                     (muzikos instrumento pavadinimas, numeris) 

 

Nuomininkas įsipareigoja naudotis muzikos instrumentu:     

_______________________________________________________ , 
                               (muzikos instrumento pavadinimas) 

 

toliau Sutartyje – muzikos instrumentas, šios Sutarties  numatytomis sąlygomis ir tvarka, ir mokėti 

Sutartyje numatytą nuomos mokestį. 

   2. Nuomos mokestis ir mokėjimo tvarka 

   2.1. Muzikos instrumento nuomos mėnesinis mokestis, vadovaujantis Ignalinos rajono 

savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. T -145 yra 2,00 Eur. 

   2.2. Nuomos mokestis mokamas pusmečiais periodiškai: 

   2.2.1. 8,00 Eur  – už mokslo metų I pusmetį (rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio mėn.); 

   2.2.2. 10,00 Eur – už mokslo metų II pusmetį (sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės mėn.); 

   2.2.3. 6,00  Eur – už nuomą mokinių atostogų metu (birželio, liepos, rugpjūčio mėn.). 

   2.3. Nuomos mokestį Nuomininkas moka:  

   2.3.1. už I pusmetį iki einamųjų metų spalio 10 d.,  

   2.3.2. už II pusmetį – iki vasario 10 d.,  

   2.3.3. už nuomą mokinių atostogų metu – iki  birželio 10 d. 

   2.4. Įsigijus asmeninį muzikos instrumentą, sumokėta mokesčio dalis už muzikos instrumentų 

nuomą užskaitoma kaip mokesčio už mokslą įmoka. 

   3. Nuomotojo pareiškimai 

   3.1. Nuomotojas pareiškia, kad muzikos instrumentas priklauso jam patikėjimo teise. Šis 

mokyklos inventorius neareštuotas, niekam neparduotas, teisme ginčų dėl jų nėra. 

   3.2. Muzikos instrumentas perduodamas Nuomininkui, pasirašant perdavimo–priėmimo aktą. 

   3.3. Nuomininkui pagal šią Sutartį perduodamas naudoti muzikos instrumentas – techniškai 

tvarkingas ir funkcionalus. 

   4. Šalių įsipareigojimai 

   4.1. Pagal šią Sutartį Nuomotojas įsipareigoja: 

   4.1.1. Perduoti nuomininkui Sutarties 1.1 punkte nurodytą muzikos instrumentą  ir be Ignalinos 

rajono savivaldybės tarybos sprendimo nekeisti nuomos kainos visą sutarties galiojimo laikotarpį.  

   4.2. Pagal šią sutartį Nuomininkas įsipareigoja: 



   4.2.1. laiku ir tinkamai mokėti Nuomotojui mokestį už muzikos instrumento nuomą; 

   4.2.2. tausoti muzikos instrumentą, sugadinus jį, nedelsiant informuoti dėstomo dalyko mokytoją 

apie instrumento mechaninį pažeidimą; 

   4.2.3. atlyginti Nuomotojui padarytą žalą, sugadinus muzikos instrumentą dėl Nuomininko kaltės, 

padengiant remonto išlaidas arba nuperkant analogišką muzikos instrumentą sugadintam; 

   4.2.4. pasibaigus šios sutarties galiojimui, per dvi darbo dienas perduoti Nuomotojui nuomojamą 

muzikos instrumentą. 

   4.3. Muzikos instrumentų priežiūrą ir profilaktinį remontą, ne dėl Nuomininko kaltės, nuomos 

periodo pabaigoje atlieka Nuomotojas. 

   5. Šalių įsipareigojimai 

   5.1. Už šios Sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. 

   6. Sutarties galiojimo terminai ir nutraukimo tvarka. 

   6.1. Nuomos sutartis sudaroma iki _____________________________________. 

   6.2. Kiekviena sutarties šalis turi teisę nutraukti šią sutartį raštu įspėjusi apie tai kitą šalį prieš 5 

darbo dienas iki nutraukimo. 

   6.3. Sutarties šalys turi teisę nutraukti šią sutartį abipusiu rašytiniu susitarimu. 

   6.4. Pasibaigus sutarties galiojimo terminui, muzikos instrumentas grąžinamas per dvi darbo 

dienas arba sudaroma nauja muzikos instrumento nuomos sutartis. 

   7. Baigiamosios nuostatos 

   7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki Šalys įvykdys visus su ja 

susijusius įsipareigojimus. 

   7.2. Visi šios Sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami 

raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. 

Sutarties priedai įsigalioja nuo jų pasirašymo, jei pačiuose susitarimuose nenurodyta vėlesnė 

įsigaliojimo data. 

   7.3. Visi ginčai, kilę iš šios Sutarties sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus geruoju, ginčas 

gali būti perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

   7.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šią Sutartį, jei jų įvykdymas yra 

neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. 

   7.5. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią. 

   8. Šalių rekvizitai ir parašai: 

 

Nuomotojas   Direktorė  Birutė Paukštienė                         __________________      
                                                                                                                                   (parašas) 

Nuomininkas                                

_____________________________________________________________________ 
                                                           (vardas, pavardė,  parašas) 

  ________________ 
              (data) 

 

Sutartis nutraukta 

 

Nuomotojas  Direktorė       Birutė Paukštienė                         ________________ 
                                                                                                                                   (parašas)     

 Nuomininkas                

__________________________________________________________________________ 
                                                                                  (vardas, pavardė,  parašas) 

 _______________ 

              (data) 

 

________________________________ 


