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Lietuvos sporto universitetas (LSU), atstovaujamas rektoriaus prof. Alberto Skurvydo, 
veikiančio pagal LSU  statutą, ir  Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija  (LKKMA) atstovaujama 
prezidentės Laimos Trinkūnienės, veikiančios pagal LKKMA įstatus, sudaro šią sutartį.  

1. Šalys susitaria: 
1.1. Bendradarbiauti kūno kultūros, sporto, sveikatingumo renginių ir mokslinių tyrimų srityse. 
2. Lietuvos sporto universitetas įsipareigoja: 
2.1. Padėti LKKMA organizuoti kūno kultūros, sporto ir sveikatingumo renginius; 
2.2. Esant galimybei, LKKMA nariams skaityti paskaitas ir vesti praktinius užsiėmimus kūno 
kultūros, sporto ir sveikatingumo temomis; 
2.3. Sudaryti sąlygas LKKMA nariams dalyvauti LSU paskaitose ir įvairiuose renginiuose; 

      2.4. Esant galimybei, atlikti mokslinius tyrimus su LKKMA nariais (tyrimai turėtų atliepti LSU 
studijų programas); 
2.5. Sudaryti sąlygas LKKMA išsinuomoti patalpas ir turimas sporto bazes rengiant LKKMA 
renginius (konferencijas, seminarus, praktines pratybas). 
3. Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija įsipareigoja: 
3.1. Teikti informaciją apie LKKMA veiklą kūno kultūros, sporto ir sveikatingumo srityse; 

 3.2. Dalyvauti bendruose renginiuose; 
 3.3. Padėti organizuoti kūno kultūros, sporto ir sveikatingumo renginius; 

3.4. Rekomenduoti LSU pedagoginių praktikų vadovams Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklas, 
tinkamas studentų pedagoginei praktikai atlikti. 
3.5. Rekomenduoti LSU mokslininkams Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklas, tinkamas 
moksliniams tyrimams atlikti. 

 4. Sutarties terminas, sąlygos ir ginčų sprendimas 
4.1. Sutartis galioja nuo pasirašymo datos 3 metus. 
4.2 Sutartis gali būti papildyta abiejų šalių sutarimu. 
4.3. Sutartis gali būti nutraukta ar papildyta šalių susitarimu apie tai kitą šalį informuojant prieš 14     
dienų. 
4.4. Sutarties šalių ginčai bus sprendžiami abipusių derybų būdu, o nepasiekus susitarimo, Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  
4.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai sutarties šaliai. 
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