
 

S U T A R T I S   Nr. ____ 
 

20...... m. ........................................... mėn. ....... d.  

 

 
                Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“, kodas 191663091, adresas Taikos g. 47, LT-05260 (toliau – Švietimo   

teikėjas),   atstovaujama   direktoriaus   Gintauto  Smolsko,  viena  šalis 

ir tėvas/globėjas (toliau – Klientas), atstovaujantis vaiko interesus,   

 

............................................................................................................................................................................... 
(vieno iš tėvų/globėjų vardas, pavardė, adresas) 

 

............................................................................................................................................................................... 
(telefonas, el. pašto adresas) 

 

           

                                                                          (vieno iš tėvų/globėjų asmens kodas) 

 

kita šalis, sudaro šią sutartį: 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS  
 

      Švietimo teikėjas įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą ........................................................................................................., 
                                                                                                              (vaiko vardas, pavardė) 

           

                                                                          (vaiko asmens kodas) 

mokyti pagal (pažymėti ženklu x vieną programą, instrumentą pabraukti) 

□ akordeono 

□ chorinio dainavimo 

□ estrados:  
sintezatorius   

el. gitara                    

estrad. fortepijonas 

estrad. dainavimas 
 

□ fortepijono 

□ pučiamųjų instrumentų:  
fleita  

klarnetas 

saksofonas 
trimitas 

□ solinio dainavimo 

□ liaudies instrumentų: 
birbynė 

kanklės  
lamzdelis 

□ styginių instrumentų: 
smuikas 

klasikinė gitara 

violončelė 

specializacijos programą.  

 

 II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

1. Švietimo teikėjas įsipareigoja: 
1.1.užtikrinti kokybišką ugdymo programos vykdymą; 

1.2. ugdymo procesą organizuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais įstatymais bei norminiais 

aktais ir įstaigos nuostatais; 

1.3. mokymą organizuoti vadovaujantis aktyvumo, savanoriškumo, savarankiškumo, sąmoningumo principais; 
1.4. sudaryti mokiniui saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas, prisiimti atsakomybę už mokinio saugumą pamokų 

ir renginių metu; 

1.5. padėti mokiniui plėtoti įvairius jo savišvietos interesus, formuoti dorovės ir sveikos gyvensenos pagrindus, 
lavinti muzikinius gebėjimus, diegti mokiniui darbštumo, atsakomybės, pilietiškumo, pasitikėjimo, 

savarankiškumo, atvirumo, iniciatyvumo ir reiklumo sau principus;  

1.6. užtikrinti, kad mokinį ugdys kvalifikuoti specialistai; 
1.7. objektyviai ir nešališkai vertinti mokymosi pasiekimus; 

1.8. teikti mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie mokinio ugdymosi rezultatus ir elgesį. 

2. Klientas įsipareigoja: 

2.1. užtikrinti punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą; 
2.2. sekti mokymosi pagal paruoštą metodiką procesą; 
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2.3. rūpintis, kad vaikas profilaktiškai pasitikrintų sveikatą ir pateikti mokyklai informaciją apie sveikatos 
tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas muzikos mokyklos veikloje gali turėti įtakos 

jo sveikatai; 

2.4. laiku įmokėti mokyklos steigėjo nustatyto dydžio mokestį: 
       2.4.1. už pirmą pusmetį ne vėliau kaip iki spalio 31 d., 

                    2.4.2. už antrą pusmetį ne vėliau kaip iki kovo 31 d.; 

2.5. talkinti mokyklai organizuojant mokyklos, kaip vietos kultūros židinio, renginius; 

2.6. leisti vaikui dalyvauti vietiniuose renginiuose, mokyklos organizuojamose išvykose, kelionėse; 
2.6. renginių metu laikytis nustatytų įstaigos vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų; 

2.7. atlyginti vaiko padarytą žalą mokyklai; 

2.8. vaikui susirgus informuoti mokyklą; 
2.9. pasikeitus gyvenamai vietai, telefono numeriui ar el. pašto adresui, nedelsiant apie tai informuoti mokyklą. 

 

 

III. SUTARTIES  ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 
 

3. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki vaikas baigs pasirinktos specializacijos programą. 
4. Sutartis gali būti pakoreguota arba nutraukta atskiru šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.  

5. Sutartis taip pat gali būti nutraukta nustatyta tvarka, pašalinant moksleivį iš Mokyklos: 
5.1. jam šiurkščiai pažeidus Lietuvos Respublikos įstatymus ar sistemingai pažeidinėjant vidaus   tvarką 

reglamentuojančius teisės aktus; 
      5.2. per pusmetį be pateisinamos priežasties praleidus daugiau kaip pusę visų užsiėmimų; 
      5.3. mokslo metų pabaigoje turint bent vieną nepatenkinamą įvertinimą; 

             5.4. laiku neįmokėjus mokyklos steigėjo nustatyto dydžio mokesčio; 

  

 
   IV. GINČŲ SPRENDIMAS 
 

6. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, mokyklos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami 

mokyklos taryboje, atskirais atvejais – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

    
      Sutartis sudaryta  dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai). 

 

 

 

 

 

 
Sutarties šalių parašai: 

 
Mokykla                                                                           

   

Direktorius  ________________________________                          Gintautas Smolskas            
                                                 parašas                                                               vardas, pavardė 

                         

               A.V. 

 

 

 

 

 
Tėvai ar globėjai                  ......................................                .....................................................................................                 

                         parašas                                                                            vardas, pavardė 

 

 

 

 


