
LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS IR  
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  

BE N DR A DA R BI AV I MO  SU TA RT I S
2022 m. gegužės 17 d. 

Ignalina

Lietuvos mokslų akademija (toliau – LMA), atstovaujama prezidento akad. Jūro Banio, veikiančio pagal 
LMA statutą, ir Ignalinos rajono savivaldybė (toliau – savivaldybė), atstovaujama savivaldybės mero Justo Rasiko, 
veikiančio pagal Ignalinos rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto 
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-218, 5.1 papunktį, toliau kartu 
vadinamos Šalimis, siekdamos plėtoti bendrą ateities viziją atitinkantį bendradarbiavimą tarp LMA ir Ignalinos 
rajono bendruomenių ir pripažindamos, kad bendros ateities vizijos pagrindas yra siekis sukurti išsimokslinusią, 
kūrybišką, modernią ir pilietišką bendruomenę, norėdamos svariai prisidėti prie Lietuvos valstybės klestėjimo, 
sudarė šią bendradarbiavimo sutartį.

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1. Lietuvos mokslų akademijos ir Ignalinos rajono savivaldybės bendradarbiavimas abipusiškai reikšmingoje 
veikloje.

II SKYRIUS
SUTARTIES TURINYS

2. Šalys šia sutartimi susitaria 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 SKYRIUS
PAGRINDINIAI BENDRADARBIAVIMO TIKSLAI

3. Šalys susitaria dėl šių pagrindinių bendradarbiavimo tikslų:
3.1. Įgyvendinti abipusiškai naudingą bendravimo politiką, nukreiptą į LMA ekspertinės veiklos ir Ignalinos 
rajono darbo rinkos poreikių ir interesų suderinimą.
3.2. Remti LMA bendruomenės ir Ignalinos rajono savivaldybės atstovų ryšius, formuojant savivaldybės 
pažangai aktualių mokslinių tyrimų tematiką, keičiantis informacija, patirtimi ir duomenimis, susijusiais su 
mokslinio darbo rezultatų ir inovacijų pritaikymu rajono (miesto) įmonėse ir organizacijose. 
3.3. Remti Ignalinos rajono specialistų profesinės kvalifikacijos kėlimą ir tęstinį mokymą.
3.4. Remti LMA bendruomenės, Ignalinos rajono pramonės ir verslo, savivaldos ir valdymo institucijų 
iniciatyvas, kurios atveria galimybes kartu įsijungti į tarptautines, pirmiausia Europos Sąjungos, programas ir 
įgyvendinti konkrečius projektus.
3.5. Plėtoti kultūrinį bendradarbiavimą.
3.6. Spręsti Ignalinos rajono aktualius kultūrinio, pilietinio, socialinio, ekonominio ir techninio pobūdžio 
klausimus, panaudojant LMA mokslinį potencialą.

IV SKYRIUS
PAGRINDINIAI BENDRADARBIAVIMO PRINCIPAI IR FORMOS

4. Šalys susitaria bendradarbiauti šiais pagrindiniais principais ir formomis:
4.1. Organizuodamos diskusijas apie bendrus savivaldos ir mokslo bendruomenės interesus, konsultuodamos 
viena kitą ir keisdamosi informacija, susijusia su sutarties tikslais.
4.2. Bendrai įgyvendindamos įvairius Ignalinos rajonui reikšmingus kultūrinius, socialinius ir edukacinius 
projektus.
4.3. Inicijuodamos ir įgyvendindamos Ignalinos rajono plėtrai svarbius projektus, kurie skatintų efektyvią 
mokslo, studijų bei žinių ekonomikos įmonių sąveiką bei sukurtų palankias inovacijų ir paslaugų plėtros 
sąlygas ir aplinką.
4.4. Siekdamos, kad LMA skyriai, įstaigos ir kiti padaliniai užmegztų ir palaikytų tiesioginius ryšius su 
Ignalinos rajono įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis.
4.5. Bendrai organizuodamos konferencijas ir kitus renginius.
4.6. Teikdamos savivaldybei informaciją apie LMA rengiamus viešus renginius (konferencijas, seminarus, 
paskaitas ir pan.) ir sudarydamos sąlygas savivaldybės tarnautojams nemokamai juose dalyvauti.

V SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAI

5. Sutarties galiojimas neterminuotas ir galioja nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutartis gali būti nutraukta Šalių 
susitarimu arba vienai iš Šalių įspėjus antrąją Šalį apie nutraukimą prieš vieną mėnesį.

VI SKYRIUS
SUTARTIES ĮGYVENDINIMAS

6. Sutarties tikslams įgyvendinti Šalys paskiria po vieną atsakingą asmenį, kurie atsako už sutarties įgyvendinimo 
proceso koordinavimą.

VII SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

7. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu sutarties egzemplioriai turi vienodą 
juridinę galią.

IX SKYRIUS
ŠALIŲ REKVIZITAI

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA
Kodas 111958852
Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius
Tel. 8 602 65354
El. p. prezidiumas@lma.lt

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas
akad. JŪRAS BANYS

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Kodas 111106123
Laisvės a. 70, 30122 Ignalina
Tel. (8 386) 5 20 96
El. p. info@ignalina.lt

Ignalinos rajono savivaldybės meras
JUSTAS RASIKAS
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