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1. Muzikos instrumentų nuomos paslauga teikiama Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos 

mokyklos 

mokiniams vieno iš tėvų rašytiniu prašymu. 

2. Išnuomojant muzikos instrumentą sudaroma Muzikos instrumentų nuomos sutartis (toliau –

sutartis) ir pasirašomas muzikos instrumentų išdavimo aktas (toliau – aktas), grąžinant 

muzikos instrumentą pasirašomas muzikos instrumentų grąžinimo aktas (1, 2 priedai). 

Dokumentai surašomi 2 egzemplioriais, po 1 kiekvienai šaliai. 

3. Muzikos instrumentų profilaktinį remontą ir priežiūrą atlieka muzikos mokyklos 

instrumentų remonto meistras. 

4. Išnuomojami tik tvarkingi muzikos instrumentai, išvardinti direktoriaus patvirtintame 

sąraše, todėl  instrumento remonto paslaugas per nuomos laikotarpį, moka nuomininkas. 

5. Jeigu muzikos instrumentas sugadinamas ar pametamas, žalą atlygina muzikos instrumentą 

išsinuomojusio mokinio tėvai (globėjai). Padarytos muzikos instrumentų žalos vertę nustato 

direktoriaus įsakymu sudaryta muzikos instrumentų būklės įvertinimo komisija. 

6. Sutartis sudaroma kiekvienais metais iki ugdymo proceso pabaigos. Jeigu mokiniui muzikos 

instrumentas reikalingas vasaros laikotarpiui (birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiams), atskiru 

rašytiniu tėvų prašymu, pasirašomas sutarties pratęsimas vasaros atostogų laikotarpiui. 

7. Muzikos instrumentus išduoda ir priima direktoriaus pavaduotojas ūkio veiklai kartu 

dalyvaujant pagrindinio dalyko mokytojui. 

8. Už muzikos instrumentų nuomą mokamas 6 eur (šeši eurai) mėnesio mokestis patvirtintas 

Vilniaus miesto savivaldybės teikiamų paslaugų muzikos mokykloje aprašo įsakymu 2019 

m. gruodžio 4 d. Nr. 1-306 
8.1. už rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesius nuomos mokestis sumokamas iki 

rugsėjo 25 d. 

8.2. už sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės mėnesius nuomos mokestis sumokamas iki 

vasario 25 d. 

8.3. už birželio, liepos, rugpjūčio mėnesius nuomos mokestis iki birželio 15 d. 

9. Mokestis sumokamas į AB bankas „Luminor bank“ sąskaitą Nr. 684010042403951807 

10. Mokėjimo patvirtinimas pristatomas arba persiunčiamas pagrindinio dalyko mokytojui. 

11. Mokiniui išstojus iš muzikos mokyklos  ir grąžinus instrumentą, permokėtas mokestis 

negrąžinamas. 

12. Muzikos instrumento nuoma nutraukiama mokiniui išstojus iš muzikos mokyklos arba 

nesilaikant nuomos sutartyje numatytų nuomininko įsipareigojimų. 

13. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys sprendžia derybų būdu, vadovaudamiesi gera 

valia. Ginčų nepavykus išspręsti derybų būdu, ginčai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. 

14. Mokesčio už naudojimąsi muzikos instrumentais skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
 


