
 
 

Užsiregistruokite muzikos pamokoms 

Gerb. tėvai / globėjai, 

Dėkojame, kad svarstote galimybę išmokti groti instrumentu Linkolnšyro muzikos centre (angl. „Linkolnshire Music Service 

(LMS)). 

LMS, kuri yra viena pagrindinių Linkolnšyro muzikos mokymo centro organizacijų džiaugiasi galėdama suteikti Jums aukštos 

kokybės mokymus groti instrumentu. 2019 m. LMS gavo muzikos mokymo tarybos mero apdovanojimą už kokybiškai 

teikiamas paslaugas bei nepriekaištingą lyderystę ir inovacijas, taip pat neseniai suteiktas klasikinės muzikos skaitmeninį 

apdovanojimas 2020 m. metų jaunimo organizacija kategorijoje.  

Ar norėtumėte užsiregistruoti pamokoms išmokti groti instrumentu 2021 -2022 metams? 

Pamokos formatas Pamokos įkainis  Subsidijuojama pamokos suma 
(instrumento nuoma įskaičiuota)* 

Asmeninė pamoka 15 min. 9,30 GBP 4,65 GBP 

Asmeninė pamoka 20 min. 12,40 GBP 6,20 GBP 

Asmeninė pamoka 30 min. 18,60 GBP 9,30 GBP 

Bendra pamoka 20 min. 6,20 GBP 3,10 GBP 

Bendra pamoka 30 min. 9,30 GBP 4,65 GBP 

 

*Subsidijuojamos pamokos yra siūlomos mokiniams, turintiems teisę gauti bet kada 6 nemokamus pietus mokykloje (50  %) 
ir vaikų priežiūrą (LAC), įskaitant ankstesnę LAC (100  %). 

 

Taip pat galite išsinuomoti instrumentą. Nuomos kaina – 17,50 GBP už semestrą (rudens, pavasario ir vasaros).  

Kaip galiu sumokėti už pamokas? 

Sąskaita už pamokas yra išrašoma tris kartus per metus (rudenį, pavasarį ir vasarą), tiesiogiai tėvams / globėjam s. Sąskaita 

turi būti apmokama iš anksto. Suma bus nuskaičiuojama nuo kredito / debeto kortelės, per „SpeedAdmin“ sistemą. Jeigu 

LMS neturi galimybių suteikti paslaugos (pamokos) einamojo semestro metu, pamokos yra kredituojamos ir perkeliamos į 

kitą semestrą. Suteikiame galimybę už pamokas mokėti kartą per mėnesį.  

Visas sąlygas ir terminus rasite https://www.lincsmusicservice.org/instrumentallessons  

Atšaukimas 

LMS yra numačiusi griežtas atšaukimo datas. Semestras gali būti nutraukiamas atsižvelgiant į sąl ygose ir terminuose 

nurodytas datas.  

Daugiau informacijos apie grąžinimą ir išsamias sąlygas bei terminus rasite LMS svetainėje 

https://www.lincsmusicservice.org/instrumentallessons     

Kaip galiu užsiregistruoti pamokoms išmokti groti instrumentu?  

Norėdami užsiregistruoti pamokoms, skirtoms išmokti groti instrumentu, užsiregistruokite „SpeedAdmin“ platformoje 

tiesiogiai:  

https://uklincsmusicservice.speedadmin.dk/registration#/ 

Sekite nuorodą ir užregistruokite mokinį:  

1. pasirinkdami mokyklą, kurią mokinys lanko,  

2. pasirinkdami instrumentą, kuriuo pageidaujate išmokti groti,  

 

https://www.lincsmusicservice.org/instrumentallessons
https://uklincsmusicservice.speedadmin.dk/registration#/


3. pasirinkdami pamokų trukmę,  

4. jeigu reikia, pasirinkite instrumento nuomą.  

5. Pateikite prašymą kuponui gauti, jeigu mokinys turi teisę gauti pamokų subsidijas.  

6. Pateikite savo prašymus visus vienu kartu po to, kai atsakysite į papildomus klausimus ir susipažinsite su 

sąlygomis ir terminais. 

Užsiregistravus, mokiniui bus paskirtas laisvas LMS mokytojas. Visą susijusią informaciją ir „SpeedAdmin“ prisijungimus 

persiųsime tėvams / globėjams el. paštu.  

Jeigu turite papildomų klausimų, prašome susisiekti el. paštu musicservice@lincolnshire.gov.uk būsime laimingi galėdami 

Jums padėti užsiregistruoti!  

Dėkojame, kad pasirinkote Linkolnšyro muzikos centrą!  

Pagarbiai 

Linkolnšyro muzikos centras 

Tinklavietė: www.lincsmusicservice.org 

Twitter: www.twitter.com/LMSlincsmusic  

Facebook: www.facebook.com/lincsmusicservice  

Instagram: https://www.instagram.com/lincsmusic 
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