
 

ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLOS 

MUZIKOS INSTRUMENTŲ NUOMOS SUTARTIS Nr.  

 

2020 m. ___________________________    d. 

Rokiškis 

 

 Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla, įmonės kodas 190253584, Kauno g. 4, LT-42115 Rokiškis, 

atstovaujama direktorės Vilmos Steputaitienės, toliau vadinama „Mokykla“ ir .............................................................., 

gyv.: ................................................................................................., toliau vadinama „Nuomininkas“ sudarė šią sutartį, 

toliau vadinama Sutartimi: 

1. Sutarties objektas: 

Mokykla perduoda Nuomininkui nuomos teise naudoti muzikos instrumentą – ________________________________, 

inventorinis nr. _______________ . Instrumentas išnuomojamas nuo 2020 m. _____________________ d. iki 

_____________________________. 

 

2. Mokykla įsipareigoja: 

2.1. Perduoti Nuomininkui sutartam terminui nuomos teise naudotis nurodytu muzikos instrumentu.  

2.2. Mokykla išnuomoja muzikos instrumentą techniškai tvarkingą ir funkcionalų. 

3. Mokykla neatsako už Nuomininko sugebėjimą naudotis išnuomotu muzikos instrumentu, neprisiima 

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

 

4. Nuomininkas įsipareigoja: 

4.1. priimti muzikos instrumentą ir prisiimti visą materialinę atsakomybę už nuomojamą muzikos instrumentą 

nuomos laikotarpiu; 

 4.2. už muzikos instrumento nuomą sumokėti 12 (dvylika) Eur mokestį už pirmą pusmetį ir 15 (penkiolika) 

Eur mokestį už antrą pusmetį. Jei instrumentas nuomojamas trumpesnį laiką, tada mokamas 3 (trijų) Eur mokestis 

per mėnesį. Mokestį sumokant pavedimu į Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos atsiskaitomąją AB Luminor 

sąskaitą LT344010041500215641, mokėjimo paskirtyje nurodant mokinio vardą, pavardę ir laikotarpį už kurį mokamas 

mokestis. 

 4.3. iki nuomos termino pabaigos grąžinti muzikos instrumentą švarų ir nesugadintą; 

 4.4. sugadinus ar praradus muzikos instrumentą, nuostolius atlyginti, sumokant pagal rinkos vertę; 

 4.5. savarankiškai neatlikti išsinuomoto inventoriaus remonto ir yra materialiai atsakingas už nekvalifikuotai 

atlikto remonto sukeltus gedimus ar defektus; 

 4.6.  išsinuomoto muzikos instrumento neužstatyti, neparduoti, iškeisti ar nuomoti; 

4.7.  be Mokyklos raštiško sutikimo neišvežti muzikos instrumento iš Lietuvos Respublikos teritorijos. 

  

5. Kitos sutarties sąlygos:  

5.1. Už neišnaudotą nuomos terminą, grąžinant muzikos instrumentą anksčiau termino, pinigai negrąžinami. 

 

6. Baigiamosios nuostatos: 

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

 6.2. sutartis galioja karantino laikotarpiu; 

 6.3. 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: 

 

Mokykla 

 

 

Nuomininkas 

 
Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla 

Direktorė Vilma Steputaitienė 
Vardas, pavardė..................................................... 

Kauno g. 4, LT-42115 Rokiškis Tel. nr. .................................................................... 

Tel./faks.: +370 615 92 750 Parašas .................................................................. 

Įm. k. 190253584 

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

 

 

A.V. 

 

  

  

  

 


