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Druskininkai

Vadovaudamasi Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos

nuostatais, patvirtintais Druskininkų savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T1-

199 „Dėl Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos nuostatų“, Druskininkų

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto

Druskininkų savivaldybės mero 2017 m. vasario 1 d. potvarkiu Nr. M3-10 „Dėl Druskininkų

savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareigybių aprašymų tvirtinimo ir Druskininkų

savivaldybės mero 2015 m. lapkričio 23 d. potvarkio „Dėl Druskininkų „Ryto“ gimnazijos

direktoriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo“ pakeitimo“, 6 punkto 6.16 papunkčiu,

p a k e i č i u Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos

direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. V1-94 „Dėl naudojimosi mokyklos muzikos

instrumentu tvarkos aprašo ir muzikos instrumentų sąrašo tvirtinimo“ ir tvirtinu naudojimosi

mokyklos muzikos instrumentu tvarkos aprašą nauja redakcija (pridedama).

Direktorė                                                                                                                   Ona Olšauskienė

Elektroninio dokumento nuorašas



    PATVIRTINTA

    Druskininkų M. K. Čiurlionio

    meno mokyklos direktoriaus

    2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V1-94

    (Druskininkų M. K. Čiurlionio

    meno mokyklos direktoriaus

    2022 m. spalio    d. įsakymo Nr. V1-

                                                                                                    redakcija)

DRUSKININKŲ MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO MENO MOKYKLOS

NAUDOJIMOSI MOKYKLOS MUZIKOS INSTRUMENTU TVARKOS APRAŠAS

1. Šis tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m.

Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-22 9 priedu 9 (Druskininkų

savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-124 9 priedo redakcija) „Dėl Druskininkų

savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-22 „Dėl Druskininkų savivaldybės švietimo

įstaigų teikiamų paslaugų kainų nustatymo” pakeitimo“, „Druskininkų Mikalojaus Konstantino

Čiurlionio meno mokyklos teikiamų paslaugų kainos” ir kitais teisės aktais.

2. Už naudojimosi mokyklos muzikos instrumentu sutarčių sudarymą atsakingas

Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos (toliau – mokykla) direktorius.

3. Sutarties duomenys apskaitai perduodami mokyklos sąskaitybos tvarkytojui.

4. Apskaitoje turi būti instrumento pavadinimas, inventorinis numeris, informacija apie

šio instrumento naudojimosi sutartį (registracijos numeris, data), išdavimo ar grąžinimo data, instrumento

mėnesio naudojimosi kaina, besinaudosiančio instrumentu mokinio vardas, pavardė, klasė, mokinio tėvų

(globėjų) vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys.

5. Naudojimui teikiami tik tvarkingi muzikos instrumentai, mokinio tėvams (globėjams)

sudarius mokyklos direktoriaus patvirtintos formos muzikos instrumento naudojimosi sutartį su mokykla

(1 priedas).

6. Muzikos instrumento naudojimosi sutartys registruojamos sutarčių registre.

7. Muzikos instrumentų sąrašą tvirtina mokyklos direktorius.

8. Muzikos instrumentas išduodamas pagal muzikos instrumento perdavimo - priėmimo

aktą (2 priedas) ir grąžinamas pagal muzikos instrumento grąžinimo aktą (3 priedas), dalyvaujant mokinio

instrumento mokytojui. Mokytojas patikrina ar instrumentas tvarkingas, nesugadintas, pademonstruoja,

kad instrumentas pilnai tinkamas naudojimui.

9. Mokyklos sąskaitybos tvarkytojas kontroliuoja, kaip mokamas muzikos instrumento

naudojimosi mokestis.

10. Jeigu muzikos instrumentas sugadinamas ar pametamas, žalą atlygina muzikos

instrumentą naudojimuisi gavę mokinio tėvai (globėjai). Padarytos muzikos instrumento žalos vertę

nustato mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta muzikos instrumentų būklės įvertinimo komisija.

11. Nepataisomai sugadinus ar pametus naudojamą muzikos instrumentą, turi būti

grąžinamas kitas tos pačios markės ir ne blogesnės būklės nei buvo suteiktas naudojimuisi instrumentas.

12. Muzikos instrumentai suteikiami naudojimuisi ne trumpesniam kaip vienas mėnesiui.

13. Už muzikos instrumentų naudojimąsi iki kiekvieno mėnesio 10 dienos išrašomi

mokėjimo pranešimai. Mokėjimo pranešimai siunčiami mokinio tėvų sutartyje nurodytu el. paštu.

Muzikos instrumento naudojimosi mokestis skaičiuojamas pagal patvirtintą Druskininkų savivaldybės

tarybos sprendimą.

14. Muzikos instrumento Naudojimosi mokestis mokamas į AB bankas „Swedbank“

sąskaitą LT357300010129332630.

15. Naudotojo iniciatyva anksčiau nutraukus muzikos instrumento naudojimosi sutartį ar

pasibaigus muzikos instrumento naudojimosi sutarties terminui, muzikos instrumentas grąžinamas



švarus, tvarkingas, nesugadintas, pilnai veikiantis, pasirašomas muzikos instrumento perdavimo-

priėmimo aktas.

16. Nutraukus mokinio mokymo sutartį ir grąžinus instrumentą, permokėtas mokestis už

muzikos instrumento naudojimąsi negrąžinamas.

17. Muzikos instrumento naudojimosi sutartis vienašališkai anksčiau numatytos datos

nutraukiama, nutraukus mokinio mokymo sutartį arba nesilaikant sutartyje numatytų įsipareigojimų.

18. Iškilusius ginčus dėl instrumento naudojimosi sutarties vykdymo Šalys sprendžia

derybų būdu, vadovaudamasi gera valia. Ginčų nepavykus išspręsti derybų būdu, ginčai sprendžiami

įstatymų nustatyta tvarka. 

19. Mokesčio už naudojimąsi mokyklos muzikos instrumentais skolos iš tėvų (globėjų)

išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________



                                                                                            Druskininkų Mikalojaus Konstantino

                                                                                            Čiurlionio meno mokyklos naudojimosi

                                                                                            mokyklos muzikos instrumentu tvarkos aprašo

                                                                                            1 PRIEDAS

MUZIKOS INSTRUMENTO NAUDOJIMOSI SUTARTIS Nr.

20 .... m. …………………… mėn. ......... d.

Druskininkai

Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla, įmonės kodas 190031263,

Vytauto g. 23, LT-66128 Druskininkai, atstovaujama direktorės Onos Olšauskienės, toliau vadinama

„Mokykla“ ir ....................................................................................................... , gimimo data

.............................., gyv.

................................................................................................................................, atstovaujantis (-i)

Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos mokinį (-ę)

........................................................................................., toliau vadinamas „Naudotojas“, sudarė šią

sutartį, 
(mokinio vardas, pavardė)

toliau vadinama „Sutartimi“.

1. Sutarties objektas

1.1. Mokykla perduoda Naudotojui naudoti muzikos instrumentą – ..............................................

, 

                                                                                                                   (instrumento pavadinimas)

inventorinis Nr. ......................................... .

1.2. Muzikos instrumento, nurodyto šios sutarties 1.1. punkte naudojimosi terminas nuo

.................................................... iki ………………………………………. .

1.3. Muzikos instrumento, nurodyto 1.1. punkte naudojimosi paskirtis – mokiniui ........................

................................................... savarankiškai ruošti Mokyklos

.........................................................dalyko
          (mokinio vardas, pavardė)                                                                                  (dalyko pavadinimas)

mokytojo užduotis namuose, naudoti Mokykloje pamokų metu ir Mokyklos organizuojamuose

renginiuose.

2. Mokyklos įsipareigojimas

2.1. Perduoti Naudotojui 1.1. punkte nurodytą muzikos instrumentą 1.2. punkte nurodytam

terminui. 

2.2. Perduoti muzikos instrumentą švarų, tvarkingą, pilnai tinkamą naudojimui.

2.3. Muzikos instrumento Perdavimo-priėmimo akto pasirašymo metu pademonstruoti muzikos

instrumentą, parodant Naudotojui muzikos instrumento pilną tinkamumą naudoti.



3. Naudotojo įsipareigojimas ir atsakomybė

3.1. Priimti 1.1. punkte nurodytą muzikos instrumentą 1.2. punkte nurodytam terminui ir

prisiimti visą materialinę atsakomybę už naudojamą muzikos instrumentą visu naudojimosi laikotarpiu.

3.2. Naudotojas muzikos instrumentą iš Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos, adresu

Vytauto g. 23, Druskininkai, pasiima ir grąžina pats.

3.3. Naudoti 1.1. punkte nurodytą muzikos instrumentą tik pagal 1.3. punkte nurodytą paskirtį.

3.4. Pasibaigus muzikos instrumento naudojimosi terminui ar nutraukus Sutartį prieš laiką,

grąžinti muzikos instrumentą švarų, tvarkingą, nesugadintą, pilnai tinkamą naudoti.

3.5. Už muzikos instrumento naudojimąsi mokėti 12,00 Eur (dvylika eurų 00 ct) per mėnesį arba

kitą sutarties pasirašymo metu patvirtintą Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu galiojantį mokestį

pavedimu į Mokyklos sąskaitą LT357300010129332630 AB bankas „Swedbank“, kas mėnesį iki

einamojo mėnesio 20 dienos.

3.6. Nepataisomai sugadinus ar praradus naudojamą muzikos instrumentą, grąžinti kitą tos

pačios markės ir ne blogesnės būklės nei buvo gautas naudojimuisi instrumentą, arba atlyginti Mokyklai

nuostolius, sumokant direktoriaus įsakymu sudarytos muzikos instrumentų būklės įvertinimo komisijos

nustatytą žalą į Mokyklos sąskaitą banke.

3.7. Savarankiškai neatlikti naudojamo Mokyklos muzikos instrumento remonto. Muzikos

instrumentą remontuoti tik pas Mokyklos rekomenduojamus muzikos instrumentų meistrus.

3.8. Naudojamo Mokyklos muzikos instrumento jokia forma neperduoti tretiesiems asmenims.

3.9. Be Mokyklos raštiško sutikimo neišvežti naudojamo Mokyklos muzikos instrumento už

Lietuvos Respublikos teritorijos.

4. Sutarties nutraukimas

4.1. Mokykla turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei:

4.1.1. Naudotojas sistemingai ar laiku nemoka mokesčio už muzikos instrumento naudojimąsi;

4.1.2. nutraukta mokinio mokymo sutartis.

4.2. Naudotojas gali vienašališkai nutraukti sutartį nuo bet kurio mokslo metų mėnesio 1 d. (ar 

tokia formuluotė mums tinkama, būna, kad tėveliai nori nutraukti sutartį bet kurią dieną) prieš tai raštu 

informavęs Mokyklą.

4.3. Pasibaigus muzikos instrumento naudojimosi terminui.

5. Kitos sutarties sąlygos

5.1. Naudojimosi Mokyklos muzikos instrumentu kaina skaičiuojama vadovaujantis

Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-22 9 priedu (Druskininkų

savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-124 9 priedo redakcija) „Druskininkų

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos teikiamų paslaugų kainos”, eil. Nr. 12 „Muzikos

instrumento naudojimas mokyklos mokinio ugdymuisi“.

5.2. Kompensacija už neišnaudotą naudojimosi Mokyklos muzikos instrumentu laiką, grąžinant

muzikos instrumentą anksčiau termino, netaikoma.

5.3. Muzikos instrumento išdavimas ir grąžinimas įforminamas šalims pasirašant muzikos

instrumento Perdavimo-priėmimo aktą (sutarties priedas Nr. 1) ir muzikos instrumento Grąžinimo aktą

(Nr. 2).

5.4. Mokykla neatsako už Naudotojo sugebėjimą naudotis muzikos instrumentu, neprisiima

atsakomybės už pasekmes, kurios galėtų atsirasti dėl nemokėjimo naudotis muzikos instrumentu.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Sutartis pasirašoma dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią,

abiem šalims po vieną.



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

ginčas gali būti perduotas nagrinėti Lietuvos Respublikos teismui įstatymų nustatyta tvarka.

7. Šalių adresai ir rekvizitai

Mokykla Naudotojas

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla Vardas, pavardė 

..............................................

Vytauto g. 23, LT-66128 Druskininkai Adresas 

...........................................................

Įmonės kodas 190031263 Gimimo data 

...................................................

Tel. 8 313 53313 Telefono Nr. 

....................................................

A/s LT357300010129332630 El. paštas 

.........................................................

Banko kodas 7300

.........................................................................

Bankas AB bankas „Swedbank“

.........................................................................

El. p.: druskininkumm@gmail.com

.........................................................................

Tinklapis: www.druskininkumm.lt

.........................................................................

Direktorė Naudotojas

Ona Olšauskienė

.........................................................................

Parašas ....................................... Parašas ................................................

mailto:druskininkumm@gmail.com
mailto:druskininkumm@gmail.com
http://www.druskininkumm.lt


                                                                       

Druskininkų Mikalojaus Konstantino

                                                                                            Čiurlionio meno mokyklos naudojimosi

                                                                                            mokyklos muzikos instrumentu tvarkos aprašo

                                                                                            2 PRIEDAS

Sutarties priedas Nr. 1

MUZIKOS INSTRUMENTO PERDAVIMO - PRIĖMIMO

AKTAS

...........................................       Nr.  .............
        (Data)

Druskininkai

Eil. Nr. Muzikos instrumento pavadinimas Inventorinis Nr. Kiekis

1.

Perdavė:

.........................................................         .....................                    ...................................................
                   (pareigų pavadinimas)                                                      (parašas)                                                              (vardas, pavardė)

Priėmė

.........................................................         .....................                    ...................................................
                   (pareigų pavadinimas)                                                       (parašas)                                                              (vardas, pavardė)

Aš,  ………………………………………………. su Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio

             (Naudotojo vardas, pavardė)

meno mokyklos naudojimosi muzikos instrumentu tvarkos aprašu susipažinau.

Parašas……………………………………



                                                                       

Druskininkų Mikalojaus Konstantino

                                                                                            Čiurlionio meno mokyklos naudojimosi

                                                                                            mokyklos muzikos instrumentu tvarkos aprašo

                                                                                            3 PRIEDAS

Sutarties priedas Nr. 2

MUZIKOS INSTRUMENTO GRĄŽINIMO

AKTAS

...........................................       Nr.  .............
        (Data)

Druskininkai

Eil. Nr. Muzikos instrumento pavadinimas Inventorinis Nr. Kiekis

1.

Perdavė:

.........................................................         .....................                    ...................................................
                   (pareigų pavadinimas)                                                      (parašas)                                                              (vardas, pavardė)

Priėmė

.........................................................         .....................                    ...................................................
                   (pareigų pavadinimas)                                                       (parašas)                                                              (vardas, pavardė)



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno

mokykla

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno

mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr.

V1-94 „Dėl naudojimosi mokyklos muzikos instrumentu

tvarkos aprašo ir muzikos instrumentų sąrašo tvirtinimo“

pakeitimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-10-11 Nr. 1.3-166

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ona Olšauskienė Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-10-11 09:31

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-10-11 09:32

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2020-03-31 10:42 - 2025-03-30 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) NAUDOJIMOSI MUZIKOS INSTRUMENTU APRAŠO

REDAKCIJA 2022-10-11.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20221010.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-10-11)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-10-11 nuorašą suformavo Vygintas Aleksa

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




