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ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOS MOKĖJIMO UŽ MOKSLĄ IR INSTRUMENTŲ 

NUOMĄ TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Alytaus muzikos mokyklos instrumentų nuomos ir mokesčio už mokslą mokėjimo 

tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja darbo santykių principus ir elgesio normas tarp mokyklos 

administracijos, pedagogų, moksleivių, jų tėvų ar globėjų. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Alytaus muzikos mokyklos nuostatų, patvirtintų 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. T-173 ,,Dėl formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo mokyklų nuostatų tvirtinimo“, 32.17 papunkčiu, Alytaus muzikos 

mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės mero                 

2016-06-28 potvarkiu Nr. MP1-60(4.1) 14.16 papunkčiu, Alytaus miesto tarybos 2017-02-23 

sprendimo Nr. T-59 „Dėl Alytaus muzikos mokyklos teikiamų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų 

švietimo programų mėnesio mokesčio ir kitų teikiamų mokamų paslaugų mėnesio mokesčio dydžių 

nustatymo“ 1.2.1.1. ir 1.2.1.2. papunkčiais ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-02-28 

sprendimo Nr. T-51 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-59 

„Dėl Alytaus muzikos mokyklos teikiamų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų 

mėnesio mokesčio ir kitų teikiamų mokamų paslaugų mėnesio mokesčio dydžių nustatymo“ 

pakeitimo papildymu. 

 

II. UŽ MOKSLĄ IR INSTRUMENTŲ NUOMĄ MOKĖJIMO TVARKA 

 

3.  Mokesčio už mokslą dydis įrašomas Priėmimo į Alytaus muzikos mokykla 

sutartyje ir sumokamas iki einamojo mėnesio 25 dienos Lietuvos pašto skyriuose, Perlo terminale, 

banke pravedus internetu į mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą. 

3.1.    Nesumokėjus už mokslą iki kito mėnesio 15 dienos mokytojas informuoja 

mokyklos direktorių. 

3.2.    Mokyklos direktoriaus pavedimu mokytojas iki kito mėnesio 25 dienos raštiškai 

arba telefonu informuoja tėvus ar globėjus apie susidariusį įsiskolinimą. 

3.3.   Nesumokėjus už mokslą be pateisinamos priežasties už du mėnesius, mokyklos 

direktoriaus įsakymu išbraukiama iš mokinių sąrašo. 

3.4.  Gavus Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą dėl apmokėjimo už 

neformalųjį vaikų švietimą galutinę tvarką ir patvirtintą kompensavimo sumą bei pinigus mokyklos 

sąskaitoje, pagal esamą faktą susidariusią tėvų mokesčio permoką grąžinti 2 mėnesių bėgyje arba, 

tęsiant mokslą toliau, užskaityti ją kitiems mokslo metams (mėnesiams).  

4. Mokestis už muzikos instrumentų nuomą numatytas Atsiskaitymo už nuomojamus 

muzikos instrumentus sutartyje. 

4.1. Mokinių tėvai rašo prašymą išsinuomoti reikalingą muzikos instrumentą. 

4.2. Pasirašoma  atsiskaitymo už nuomojamus muzikos instrumentus sutartis. 

4.3. Mokyklos direktoriaus įsakymu tris kartus per metus (rugsėjo mėn. 1 d., sausio 

mėn. 1 d., birželio mėn. 1 d.) tvirtinamas mokinių, nuomojančių muzikos instrumentus, sąrašas. 

5.   Mokestis už instrumentų nuomą mokamas tris kartus per metus (už rugsėjo-

gruodžio mėn. iki gruodžio 25 d.; už sausio-gegužės mėn. iki gegužės 31 d.; už birželio-rugpjūčio 

mėn. iki rugpjūčio 31 d.) pagal pateiktus mokėjimo kvitus. Atskirais atvejais (jei laikotarpis 

trumpesnis nei numatytas) mokestis sumokamas iki sutartyje numatytos datos. 



III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Nuomojamų instrumentų priežiūrą vykdo materialiai atsakingas asmuo, Mokyklos 

direktoriaus pavaduotojas ūkiui. 

7. Nuomojamas muzikos instrumentas turi būti prižiūrimas ir grąžintas tvarkingas. 

8. Mokestis už muzikos instrumentų nuomą, turi būti mokamas laiku. 

9. Dėl laiku nesumokėto instrumentų nuomos mokesčio ar sugadinus nuomojamą 

muzikos instrumentą, atsakoma Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

 

__________________ 


