
                                            PATVIRTINTA 

                                                                                    Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos 

                                                                        direktoriaus 2019 m. gruodžio 9 d. 

                                              įsakymu Nr. V-32 

          

                                     PRITARTA 

                                                                                  Šalčininkų S.Moniuškos menų mokyklos 

                                                                  Tarybos protokoliniu nutarimu 

                                                                         (2019 m. lapkričo 29 d. Nr. MT-05) 

 

 

ŠALČININKŲ S. MONIUŠKOS MENŲ MOKYKLOS 

  

MUZIKOS INSTRUMENTŲ IŠDAVIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šalčininkų S.Moniuškos menu mokyklos (toliau - Mokykla) muzikos instrumentų 

išdavimo ir grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato muzikos instrumentų 

išdavimo ir grąžinimo į Mokyklą taisykles.  

        

II SKYRIUS 

INSTRUMENTŲ IŠDAVIMAS  

 
2. Mokinio tėvai (globėjai) pateikia Mokyklos direktoriui prašymą raštu dėl muzikos 

instrumento išdavimo iš Mokyklos. Gavę sutikimą, užpildo patvirtintos formos Muzikos 

instrumento panaudos sutartį (1 priedas). Jei tėvai nesutinka pasirašyti sutarties, instrumentas 

neišduodamas.  

3. Panaudos arba neatlygintino naudojimosi instrumentu sutarties esmė yra ta, kad viena 

sutarties šalis (panaudos davėjas) perduoda kitai šaliai (panaudos gavėjui) muzikos instrumentą 

laikinai ir neatlygintinai valdyti ir juo naudotis, o panaudos gavėjas įsipareigoja grąžinti muzikos 

instrumentą tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas. 

4. Asmeniui, gaunančiam muzikos instrumentą neatlygintinai naudotis, nereikia mokėti 

nuomos mokesčio, nereikia muzikos instrumento pirkti, juo galima nemokamai naudotis, tačiau 

privaloma jį saugoti, išlaikyti ir prižiūrėti. 

5. Panaudos gavėjas savo sąskaita privalo apmokėti visas muzikos instrumento išlaikymo 

išlaidas, jeigu reikia, atlikti einamąjį ir kapitalinį muzikos instrumento remontą.  

6. Nesant galimybės įsigyti asmeninių muzikos instrumentų ir pateikus prašymą raštu, 

muzikos instrumentų panaudos  paslaugos teikiamos Mokyklos mokiniams. 

 

III SKYRIUS 

INSTRUMENTO GRĄŽINIMAS  

 

7. Pasibaigus mokslo metams ir grąžinant muzikos instrumentą į Mokyklą, turi būti 

pristatoma pažyma (2 priedas) iš mokytojo, atsakingo už instrumento saugojimą, patvirtinanti apie 

grąžinamo instrumento tinkamumą tolimesniam naudojimui (instrumentas išvalytas, suderintas, 

pakeistos susidėvėjusios detalės ir t. t.). 

8. Pažyma taip pat turi būti pasirašyta instrumentą grąžinančio asmens, tėvų/globėjų ar 

dalyko mokytojo ir instrumentą priimančiojo asmens. 

9. Visi muzikos instrumentai grąžinami į Mokyklą iki einamųjų mokslo metų pabaigos. 
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Norint instrumentu naudotis vasaros atostogų metu rašomas atskiras prašymas direktoriui ir tik jam 

leidus instrumentas vėl išduodamas naudotis (pratęsiama panaudos sutartis). 

 

IV SKYRIUS 

PANAUDOS DAVĖJO PAREIGOS 

 

10. Panaudos davėjas privalo perduoti muzikos instrumentą panaudos gavėjui tokios būklės, 

kuri atitinka sutarties nustatytas sąlygas. 

11. Panaudos davėjas atsako už perduoto neatlygintinai naudotis muzikos instrumento 

trūkumus, kurie aptariami ir sutarties sudarymo metu surašomi muzikos instrumento aprašyme (3 

priedas). 

 
 V SKYRIUS 

PANAUDOS GAVĖJO PAREIGOS 

 
12. Panaudos gavėjas privalo naudoti jam perduotą muzikos instrumentą tik pagal sutartyje 

numatytą paskirtį. 

13. Panaudos gavėjas turi išlaikyti ir saugoti jam pagal sutartį perduotą muzikos 

instrumentą, taip pat atlikti instrumento einamąjį remontą bei apmokėti visas instrumento išlaikymo 

išlaidas, jeigu sutartis nenumato kitaip. 

14. Be išankstinio rašytinio panaudos davėjo sutikimo neturi teisės duoti gauto muzikos 

instrumento naudotis trečiajam asmeniui. 

15. Panaudos gavėjas įsipareigoja grąžinti muzikos instrumentą tokios būklės, kokios jis jam 

buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą arba sutartyje numatytos būklės. 

16. Pametus arba kitaip netekus muzikos instrumento panaudos gavėjas privalo nupirkti tokį 

pat muzikos instrumentą arba atlyginti Mokyklai materialinę žalą. 

    

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
17. Tvarkos aprašas peržiūrimas ir atnaujinamas ne rečiau, kaip kartą per metus arba 

pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja šios srities teisinius santykius. 

18. Tvarkos aprašas yra privalomas Mokyklos mokytojams, mokiniams ir jų tėvams 

(globėjams), norintiems pasiimti muzikos instrumentą iš Mokyklos. Darbuotojai, mokiniai ir tėvai 

(globėjai) su Tvarkos aprašu bei jo pakeitimais yra supažindinami elektroninėmis priemonėmis ir 

įsipareigoja jo laikytis. Mokinius su Tvarkos aprašu supažindina specialybių mokytojai kiekvienų 

mokslo metų pradžioje. Tvarkos aprašo pažeidimai gali būti laikomi darbo pareigų pažeidimais, už 

kuriuos gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei lokaliuose 

Mokyklos dokumentuose. 

19. Tvarkos aprašas tvirtinamas Mokyklos direktoriaus įsakymu pritarus Mokyklos tarybai. 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 

 

 



3 

 
Muzikos instrumentų išdavimo  

ir grąžinimo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

ŠALČININKŲ S.MONIUŠKOS MENŲ MOKYKLA 

 

MUZIKOS INSTRUMENTŲ PANAUDOS SUTARTIS   

 

20___ m_____________________ d. Nr________ 

Šalčininkai 

 

          Šalčininkų S. Moniuškos menu mokykla (toliau – Mokykla), kodas 191417232, Plento g. 5, 

LT-17117, Šalčininkai, atstovaujama l.e. direktoriaus pareigas Liudmilos Bandalevič, ir 

_____________________________________________________________, toliau vadinama/-s 

„Panaudos gavėju“ sudarė šią sutartį: 

 

1. Sutarties objektas: 

1.1. Mokykla perduoda Panaudos gavėjui laikinai ir neatlygintinai naudoti muzikos 

instrumentą: 

__________________________________________________________________, inventorinis Nr. 

________________________________________________. 

 
2. Mokykla įsipareigoja: 

2.1. perduoti Panaudos gavėjui 1.1. p. nurodytą muzikos instrumentą; 

2.2. prieš perduodant turtą Panaudos gavėjui, įvertinti turto būklę ir įforminti atskiru 

muzikos instrumento būklės aprašymu (priėmimo-perdavimo aktu), kurį pasirašo abiejų šalių 

atstovai. 

 

3. Panaudos gavėjas įsipareigoja: 

3.1. priimti muzikos instrumentą ir prisiimti visą materialinę atsakomybę už jį visą 

naudojimosi juo  laikotarpį; 

3.2.  naudoti jam perduotą muzikos instrumentą tik  pagal paskirtį; 

3.3. išlaikyti ir saugoti jam pagal sutartį perduotą muzikos instrumentą, taip pat atlikti 

instrumento einamąjį remontą bei apmokėti visas instrumento išlaikymo išlaidas; 

3.4. be išankstinio rašytinio Mokyklos sutikimo neduoti gauto muzikos instrumento naudotis 

trečiajam asmeniui; 

3.5. grąžinti muzikos instrumentą tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas, atsižvelgiant 

į normalų nusidėvėjimą, arba sutartyje numatytos būklės; 

3.6. pametus arba kitaip netekus muzikos instrumento, nupirkti tokį pat muzikos instrumentą 

arba atlyginti Mokyklai patirtą  materialinę žalą; 

3.7. Panaudos gavėjas savo sąskaita, jei reikia, privalo atlikti ir kapitalinį muzikos 

instrumento remontą.  

 

4. Kitos sutarties sąlygos:  

4.1. Perduodant turtą sudaromas atskiras turto perdavimo-priėmimo aktas, kuriame 

nurodoma muzikos instrumento būklė. Šalys patvirtina, kad turtas yra kokybiškas ir kompleksiškas, 

atitinka sutarties sąlygas bei Panaudos gavėjo  poreikius. 

4.2. Pasibaigus mokslo metams ir grąžinant muzikos instrumentą į Mokyklą, turi būti 

pristatoma nustatytos formos pažyma iš mokytojo, atsakingo už instrumento saugojimą, 

patvirtinanti grąžinamo instrumento tinkamumą tolimesniam naudojimui (instrumentas išvalytas, 

suderintas, pakeistos susidėvėjusios detalės ir t. t.). Pažyma taip pat turi būti pasirašyta instrumentą 

grąžinančio asmens, tėvų/globėjų ar  dalyko mokytojo ir instrumentą priimančiojo asmens. 
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4.3.  Išduoti muzikos instrumentai grąžinami į Mokyklą iki einamųjų mokslo metų pabaigos.  

4.4. Norint instrumentu naudotis vasaros atostogų metu, rašomas atskiras prašymas 

direktoriui ir tik jam leidus instrumentas vėl išduodamas naudotis (pratęsiama panaudos sutartis). 

 

5. Baigiamosios nuostatos: 

 5.1. Sutartis pasirašoma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.  

 5.2. Sutartis galioja iki __________________________. 

 5.3. Visi ginčai, kilę iš šios sutarties, sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus geruoju, 

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

 

 7. Šalių adresai ir rekvizitai: 

 

Šalčininkų S. Moniuškos menų mokykla                                                                                                                                 

Plento g. 5, LT-17117 Šalčininkai                                                                  

Įmonės kodas 191417232    

Tel. + 370 380 51408                                                          

salcininkumenumokykla@gmail.com  

www.smmm.lt  

Ats. sąsk. LT974010044400356979                                   

Luminor bankas                                                                                                                                                                                                                                  

L.e. direktoriaus   pareigas                                                                 

Liudmila Bandalevič           

                                                                                                     

  _______________                                                                                                                                                                                                            
                  parašas 

 

Panaudos gavėjas: 

 

                   vardas, pavardė 

 

Adresas  

 

___________________________________ 

 

 

 

Tel. ________________________________ 

 

 

                                 parašas 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

mailto:salcininkumenumokykla@gmail.com
http://www.smmm.lt/
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Muzikos instrumentų išdavimo  

ir grąžinimo tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

 

 

ŠALČININKŲ S. MONIUŠKOS MENŲ MOKYKLA 

 
MUZIKOS INSTRUMENTO PATIKRINIMO IR PARUOŠIMO TOLIMESNIAM 

NAUDOJIMUI  

 

PAŽYMA 

20___ m_____________________d. 

Šalčininkai 

 

 

   Aš, mokytojas, atsakingas už muzikos instrumento saugojimą 

 

 __________________________________(vardas, pavardė), pažymiu, kad muzikos  instrumentas  

 

_____________________________________________, inventorinis numeris_________________, 

yra pilnai paruoštas tolimesniam naudojimui: išvalytas, suderintas, pakeistos susidėvėjusios detalės 

ir t. t. 

 

 

 

Instrumentą tikrinęs mokytojas:                                                              _______________________ 

                                                            parašas                                             (vardas, pavardė) 

 

Instrumentą grąžinantis asmuo:                                                           _______________________ 

                                                           parašas                                             (vardas, pavardė)  

 

Instrumentą priimantis asmuo:                                                            _______________________               

                                                          parašas                                              (vardas, pavardė) 
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Muzikos instrumentų išdavimo  

ir grąžinimo tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

ŠALČININKŲ S. MONIUŠKOS MENŲ MOKYKLOS 

 
MUZIKOS INSTRUMENTO PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS   

Prie sutarties Nr.______ 

 

20___  m. __________________d. 

Šalčininkai 

 

 

    Šalčininkų S .Moniuškos menu mokykla  ir Panaudos gavėju, pasirašėme sutartį Nr. _________, 

kuri įsigaliojo  20 __________________ , ir sudarėme šį muzikos instrumento perdavimo-priėmimo 

aktą: 

 

Eil. 

Nr. 

Muzikos instrumento pavadinimas,  

Inv. numeris 
Kiekis 

Instrumento pažeidimai 

(jei tokie yra) 

Muzikos 

instrumento 

kaina 

Eurais 

1.     

     

     

     

 

         Perduotas muzikos instrumentas kokybiškas ir atitinka sutartyje numatytus reikalavimus.  

 

 

   

  

 
Šalčininkų S. Moniuškos menų mokykla                                                                                                                                 

Plento g. 5, LT-17117 Šalčininkai                                                                  

Įmonės kodas 191417232    

Tel. + 370 380 51408                                                          

salcininkumenumokykla@gmail.com  

www.smmm.lt  

Ats. sąsk. LT974010044400356979                                   

Luminor bankas                                                                                                                                                                                                                                  

Ūkvedys                                                                 

Aleksandras Gudačius           

                                                                                                     

  _______________                                                                                                                                                                                                            
                  parašas 

 

Panaudos gavėjas: 

 

                   Vardas, pavardė 

 

Adresas  

 

___________________________________ 

 

 

 

Tel. ________________________________ 

 

 

                                 parašas 

 

 
 

mailto:salcininkumenumokykla@gmail.com
http://www.smmm.lt/

