BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS
2014 m. birželio 20 d. Nr. 2
Kaunas
Lietuvos šiaurietiškojo ėjimo asociacija, atstovaujama prezidento Laimonto Rakausko, veikiančio
pagal asociacijos įstatus ir,
Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija, atstovaujama prezidentės Laimos Trinkūnienės,
veikiančios pagal asociacijos įstatus
toliau sutartyje kartu vadinamos Šalimis arba kiekviena atskirai Šalimi, siekdami abipusiškai
naudingo potencialo panaudojimo Šalių veikloje, sudarėme šią bendradarbiavimo sutartį (toliau –
Sutartis):
1. SUTARTIES OBJEKTAS:
Šalys šia Sutartimi susitaria šios Sutarties galiojimo laikotarpiu šioje Sutartyje nustatytomis ar
atskirai Šalių suderintomis priemonėmis ir būdais tarpusavyje bendradarbiauti populiarinant ir
vystant šiaurietiškąjį ėjimą, ir bendrai sveiką gyvenseną, Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigose,
kryptingai plėtojant sveikos gyvensenos procesus, keistis gerąją praktika ir žiniomis.
2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI:
2.1. Vykdydami šią sutartį Šalys nutarė:
2.1.1. Plėtojant šiaurietiškąjį ėjimą Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigose skatinti
pedagogus integruoti šią fizinio aktyvumo formą į kūno kultūros pamokas;
2.1.2. Esant galimybei teikti pasiūlymus, rekomendacijas ir išvadas šiaurietiškojo ėjimo
pritaikomumo bendrojo ugdymo įstaigose klausimais;
2.1.3. Padėti kurti mokymo programas šiaurietiškajam ėjimui vystyti;
2.1.4. Pagal galimybes informuoti kitą Sutarties Šalį apie rengiamas konferencijas,
seminarus, kitas veiklas, kviesti jose dalyvauti;
2.1.5. Pagal atskiras paslaugų teikimo sutartis padėti vykdyti aktualius kitos Sutarties
Šalies atstovų mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus, sveikatinimo mokslinius
tyrimus, rengti galimybių studijas ir teikti kitas paslaugas;
2.1.6. Esant galimybei padėti kitai Sutarties Šaliai įgyvendinti šioje Sutartyje numatytas
veiklas;
2.1.7. Esant poreikiui ir galimybei kartu rengti ir vykdyti bendrus projektus atitinkančius
sutarties esmę;
2.1.8. Pagal galimybes vykdyti informacinę plėtrą šioje sutartyje nurodytai veiklai
nušviesti;
2.1.9. Pagal galimybes populiarinti bendradarbiavimo rezultatus ir veiklą bei
bendradarbiauti kitose abiems šalims svarbiose srityse.
2.1.10. Pagal galimybes kviesti dalyvauti bendrose programose, projektuose, tiriamojo
pobūdžio darbuose.
2.2. Šalys susitaria, kad, nepaisant šioje Sutartyje nurodytų bendradarbiavimo sričių ir formų,
siekiant šios Sutarties tikslų įgyvendinimo, bendradarbiauti tarpusavyje ir kitose galimose šioje
Sutartyje neaptartose bendradarbiavimo srityse bei galimomis partnerystės formomis,
įforminant šias veiklas papildomomis rašytinėmis sutartimis.
2.3. Šalys pagal galimybes turi vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus protingai, sąžiningai
ir rūpestingai, kad Sutarties vykdymas maksimaliai atitiktų kiekvienos iš Šalių interesus.
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3. SUTARTIES GALIOJIMAS
3.1. Sutartis įsigaliojo nuo jos sudarymo momento ir galioja iki kol viena iš Šalių ar abi Šalys
susitarę nuspręs ją nutraukti. Sutartis gali būti pakeista, papildyta arba pratęsta raštišku abiejų
šalių susitarimu.
3.2. Ši Sutartis gali baigtis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais pagrindais.
3.3. Sutartis gali būti nutraukta bet kurios iš Sutarties Šalių iniciatyva, raštu įspėjus kitą Šalį prieš
30 dienų. Šalis, kuri nebėra Sutarties Šalimi, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles,
atsiradusias jai esant Sutarties Šalimi, taip, kaip ji atsakytų būdama Šalimi.
3.4. Vienos iš Sutarties Šalių pasibaigimas ar reorganizavimas, taip pat jų savininko, pavadinimo
pasikeitimas nėra pagrindas šiai Sutarčiai nutraukti.
4. KITOS SĄLYGOS
4.1. Visi pranešimai, sutikimai, atsisakymai ir kita korespondencija pagal šią Sutartį turi būti
raštiški ir bus laikomi tinkamai pateikti jų faktinio gavimo momentu lietuvių kalba ir įteikiami
Šalims jų buveinės adresais registruotu laišku, faksu, elektroniniu paštu arba pasirašytinai,
atitinkamu adresu ir telefonu, nurodytu šios Sutarties pabaigoje (ar tokiais adresais ar
faksimilinio aparato numeriais, kuriuos šalis nurodo savo pranešime kitai šaliai).
4.2. Šalių ginčai, iškilę vykdant šią Sutartį, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčo išspręsti
gera valia per vieną mėnesį nuo pirmo pranešimo dėl ginčo išsiuntimo dienos, ginčai
perduodami spręsti teismui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
4.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po
vieną kiekvienai Šaliai.
5.

UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS:
5.1. Už šios Sutarties vykdymą iš Lietuvos šiaurietiškojo ėjimo asociacijos pusės atsako
Laimontas Rakauskas, tel. 8 698 37100, el.p. info@lnwa.lt .
5.2. Už šios Sutarties vykdymą iš Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos pusės atsako
Inga Gliožaitienė, tel. 8 612 19482, el.p. ingagliozaitiene58@hotmail.com

6. ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI:
Lietuvos šiaurietiškojo ėjimo asociacija
Žemaitės g. 6, LT-03001 Vilnius
Adresas korespondencijai:
P.Galaunės g. 33, LT-46320, Kaunas
Tel.+370 698 37100
Įmonės kodas: 302630748

Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija
Sporto g. 6, LT-44221, Kaunas
Tel.: 8 (37) 302669, +370 612 19482
Įmonės kodas: 191613074

Prezidentas
Laimontas Rakauskas

Prezidentė
Laima Trinkūnienė

A.V.

A.V.
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