
LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS,  
LENKIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS  

IR PUNSKO VALSČIAUS SAVIVALDYBĖS SUTARTIS

2021 m. birželio mėn. 22 d.
Vilnius

Lietuvos mokslų akademija, atstovaujama prezidento prof. Jūro Banio, Lenkijos lietuvių bendruomenė, atstovau-
jama Lenkijos lietuvių bendruomenės tarybos pirmininko Sigito Birgelio, ir Punsko valsčiaus savivaldybė, atsto-
vaujama Punsko valsčiaus viršaičio Vytauto Liškausko, kartu vadinamos Šalimis, siekdamos plėtoti bendrą ateities 
viziją atitinkantį bendradarbiavimą tarp Lietuvos mokslų akademijos, Lenkijos lietuvių bendruomenės ir Punsko 
valsčiaus savivaldybės bei pripažindamos, kad bendros ateities vizijos pagrindas yra siekis sukurti išsimokslinusią, 
kūrybingą, modernią ir pilietišką bendruomenę, siekdamos svariai prisidėti prie Lietuvos valstybės ir Lenkijos lie-
tuvių klestėjimo, sudarė šią bendradarbiavimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Lietuvos mokslų akademijos, Lenkijos lietuvių bendruomenės ir Punsko valsčiaus savivaldybės bendradar-

biavimas visoms Šalims reikšmingoje veikloje.

II. SUTARTIES TURINYS
2. Šalys šia Sutartimi sutaria dėl:

2.1. pagrindinių bendradarbiavimo tikslų;
2.2. pagrindinių bendradarbiavimo principų ir formų;
2.3. Sutarties galiojimo terminų;
2.4. Sutarties pakeitimų ir papildymų.

III. PAGRINDINIAI BENDRADARBIAVIMO TIKSLAI
3. Šalys sutaria dėl šių pagrindinių bendradarbiavimo tikslų:

3.1. bendradarbiauti mokslo, švietimo ir ekonomikos skatinimo srityse;
3.2. bendradarbiauti formuojant valsčiaus pažangai aktualių mokslinių tyrimų tematiką, keistis 

informacija, patirtimi ir duomenimis, susijusiais su mokslinio darbo rezultatų ir inovacijų pritaikymu;
3.3. bendradarbiauti dalyvaujant pramonės ir verslo, savivaldos ir valdymo institucijų iniciatyvose, 

kurios atveria galimybes kartu įsijungti į tarptautines, pirmiausia Europos Sąjungos, programas, ir 
įgyvendinti konkrečius projektus;

3.4. plėtoti kultūrinį bendradarbiavimą.

IV. PAGRINDINIAI BENDRADARBIAVIMO PRINCIPAI IR FORMOS
4. Šalys sutaria bendradarbiauti vadovaudamosi šiais pagrindiniais principais ir formomis:

4.1. organizuoti diskusijas apie bendrus savivaldos ir mokslo bendruomenės interesus, konsultuoti viena 
kitą ir keistis informacija, susijusia su Sutartyje apibrėžtais tikslais;

4.2. pagal galimybes dalyvauti įgyvendinat įvairius Lenkijos lietuvių bendruomenės ir Punsko valsčiaus 
savivaldybės reikšmingus kultūrinius, socialinius ir edukacinius projektus;

4.3. skatinti, kad Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, mokslų skyriai ir kiti padaliniai 
užmegztų ir palaikytų tiesioginius ryšius su Lenkijos lietuvių bendruomene ir Punsko valsčiaus 
savivaldybėje veikiančiomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis;

4.4. bendrai organizuoti konferencijas, susitikimus ir kitus renginius;
4.5. teikti informaciją apie Lietuvos mokslų akademijos rengiamus viešus renginius (konferencijas, 

seminarus, paskaitas ir pan.) ir sudaryti sąlygas Lenkijos lietuvių bendruomenės nariams ir Punsko 
valsčiaus atstovams juose dalyvauti;

4.6. sudaryti sąlygas Punsko valsčiaus savivaldybei reprezentuoti pramonės, verslo, administravimo 
inovacijas, švietimo, mokslo ir kultūros pasiekimus.

V. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAI
5. Sutarties galiojimo terminas – 10 metų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Sutartis gali būti nutraukta Šalių 

sutarimu arba vienai iš Šalių prieš vieną mėnesį įspėjus kitą Šalį apie nutraukimą.

VI. SUTARTIES ĮGYVENDINIMAS
6. Sutarties tikslams įgyvendinti Šalys paskiria po vieną atsakingą asmenį, jie atsako už Sutarties įgyvendinimo 

proceso koordinavimą.

VII. SUTARTIES PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS
7. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu yra sudaryti raštu ir pasirašyti visų Šalių.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Visi Sutarties egzemplioriai turi vienodą 

juridinę galią.

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
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