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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Lietuvos mokslų akademija (toliau – LMA), valstybės biudžetinė įstaiga, jungianti žymiausius Lietuvos 
ir savo veikla su Lietuva susijusius užsienio mokslininkus, vadovaujama prezidento Jūro Banio, ir Lie-
tuvos olimpinė akademija (toliau – LOA), visuomeninė organizacija, vienijanti geriausius šalies sporto 
mokslininkus, žinomus sportininkus ir sporto organizatorius, atstovaujama prezidento Artūro Poviliū-
no, toliau kartu vadinamos šalimis, atskirai – šalimi:
• siekdamos plačiau įtraukti mokslo potencialą į šalies didelio meistriškumo sportininkų rengimą olim-

pinėms žaidynėms, pasaulio ir Europos čempionatams bei kitoms svarbioms tarptautinėms sporto 
varžyboms,

• akcentuodamos sporto laimėjimų svarbą šalies prestižui ir žinomumui,
• suprasdamos, kad šalies žmonių sveikata, sveika gyvensena, sveikos visuomenės kūrimas yra viena 

svarbiausių visuomenės vertybių, o jos apsauga yra konstituciškai svarbus tikslas ir viešas interesas,
• konstatuodamos sveikatos stiprinimo, nuo kurio priklauso žmonių gyvenimo kokybė ir trukmė, dar-

bingumas, šeimos darnumas bei valstybės gerovė, svarbą
sudarė šią sutartį (toliau vadinama sutartimi):

II. SUTARTIES OBJEKTAS
2.1. Šios sutarties objektas  – keitimasis svarbiausia mokslo informacija fizinės kultūros, sporto ir 

žmonių sveikatos srityse.
2.2. Šia sutartimi siekiama bendradarbiauti propaguojant sveikos gyvensenos ir sporto reikšmę bei 

pasiekimus dalyvaujant abiejų institucijų mokslo konferencijose, seminaruose, kituose rengi-
niuose.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
Susitariančios šalys įsipareigoja:
3.1. Keistis informacija apie naujausius mokslo pasiekimus sporto ir sveikos gyvensenos srityse.
3.2. Mokslo konferencijose sudaryti galimybes pristatyti naujausius mokslinių tyrimų rezultatus.
3.3. Bendradarbiauti organizuojant ir vykdant bendrus mokslo projektus olimpinio švietimo, olimpi-

nio sporto, sporto istorijos ir sveikos gyvensenos srityse.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos.
4.2. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu. Šalis, norėdama nutraukti sutartį, privalo raštu pra-

nešti kitai šaliai prieš du mėnesius.
4.3. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai, kurių kiekvienas turi vienodą teisi-

nę galią. Sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami papildomu susitarimu, kuris yra neatsie-
jama šios sutarties dalis.

V. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA
Juridinio asmens kodas 111958852
Gedimino pr. 3, Vilnius
Tel. +370 602 65 354
prezidiumas@lma.lt
www.lma.lt

Prezidentas
akad. Jūras Banys

LIETUVOS OLIMPINĖ AKADEMIJA
Juridinio asmens kodas 191905566
Olimpiečių g. 15, Vilnius
Tel.: 8 5 212 6364, +370 620 24 255
info@loa.lt
www.loa.lt

Prezidentas
doc. dr. Artūras Poviliūnas




