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Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – Centras), atstovaujamas 

generalinės direktorės Teresės Birutės Burauskaitės ir Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos 

mokykla (toliau – BDDMM), atstovaujama mokyklos direktorės Laimutės Užkuraitienės, toliau 

kartu vadinamos Šalimis, sudarė šią Sutartį.  

 

 

1. Sutarties objektas: 

 

Sutarties Šalių objektas yra tarpusavio bendradarbiavimas ir bendri įsipareigojimai bei prisiimtų 

įsipareigojimų tinkamas vykdymas, įgyvendinant bendrus istorinius ir muzikinius projektus bei 

renginius. 

 

 

2. Šalių įsipareigojimai: 

 

2.1. Centras įsipareigoja: 

2.1.1. Suteikti sąlygas BDDMM kasmet parengti ne mažiau kaip du koncertus-pasirodymus, 

istoriniams ir muzikiniams projektams bei renginiams įgyvendinti; 

2.1.2. Vykdyti su BDDMM organizuojamus istorinius ir muzikinius projektus bei renginius; 

2.1.3. Suteikti organizuojamiems projektams bei renginiams patalpas Žirmūnų g. 1F (Tuskulėnų 

rimties parko memorialinis kompleksas) – (toliau – patalpos); 

2.1.4. Skelbti informaciją apie bendrus istorinius ir muzikinius projektus bei renginius savo 

informacijos sklaidos kanalais; 

2.1.5.  Informuoti BDDMM apie Centro organizuojamus renginius. 

 

2.2. BDDMM įsipareigoja: 

2.2.1. Kasmet parengti ne mažiau kaip du koncertus-pasirodymus, istoriniams ir muzikiniams 

projektams bei renginiams įgyvendinti; 

2.2.2. Vykdyti su Centru organizuojamus istorinius ir muzikinius projektus bei renginius; 

2.2.3.  Skelbti informaciją apie bendrus istorinius ir muzikinius projektus bei renginius savo 

informacijos sklaidos kanalais; 

2.2.4.     Užtikrinti, kad laikysis visų saugos ir tvarkos reikalavimų Centro patalpose; 

2.2.5.   Informuoti  Centrą apie  BDDMM organizuojamus renginius. 

 

3. Sutarties galiojimas, pakeitimas, nutraukimas, sankcijos: 

 

3.1. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos ir yra neterminuota. 

3.2. Sutartis gali būti vienašališkai nutraukta, jeigu viena iš Šalių iš esmės pažeidė šią Sutartį. 

Kitais atvejais viena iš Šalių gali nutraukti Sutartį, apie jos nutraukimą pranešusi kitai 

Šaliai ne vėliau kaip prieš tris mėnesius; 

3.3. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie sudaryti raštu, pasirašyti 

abiejų Sutarties Šalių, o parašai patvirtinti antspaudais; 

3.4. Šalys už sutartinių įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą atsako pagal Lietuvos 



Respublikos įstatymus, pagal kuriuos taip pat įsipareigoja atlyginti kitos Šalies patirtus 

nuostolius.  

 

4.   Force – Majeure: 

 

4.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai įvyksta dėl 

nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys susitaria laikytis Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso ir kitų teisės aktų nustatytų taisyklių dėl nenugalimos jėgos taikymo. 

 

 

 

5.    Baigiamosios nuostatos: 

 

5.1. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti – remiantis 

Lietuvos Respublikos įstatymais ir nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisme; 

5.2. Nei viena iš Šalių negali perleisti savo įsipareigojimų trečiajai šaliai; 

5.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai 

Šaliai. 
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