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Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – Centras), įm. k. 191428780,
atstovaujamas generalinio direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams, laikinai vykdančio generalinio
direktoriaus pareigas Vyto Lukšio ir Viešoji įstaiga „Naujoji muzikų karta“ (toliau – Įstaiga), įm. k.
300602216, atstovaujama vadovo Kasparo Uinsko, sudar÷ šią sutartį.

1. Sutarties objektas:
1.1.
Sutarties šalių bendradarbiavimas ir bendri įsipareigojimai bei prisiimtų įsipareigojimų
tinkamas vykdymas, įgyvendinant projektą „Klasikin÷s muzikos koncertai Tuskul÷nų dvare“ (toliau
– Projektas), kurį sudarys Įstaigos parengtos muzikin÷s programos – ne mažiau kaip šeši klasikin÷s
muzikos koncertai per visą sutarties galiojimo laikotarpį. O taip pat galimi ir papildomi renginiai,
šalims susitarus.
1.2.
Centras iš savo pus÷s Projekto įgyvendinimo laikui leidžia savo patalpose, esančiose
Žirmūnų g. 1F (Tuskul÷nų rimties parko memorialinis kompleksas) – (toliau – patalpos)
neatlygintinai statyti Įstaigai nuosavyb÷s teise priklausantį instrumentą – Yamaha fortepijoną C3
(toliau – instrumentas).
1.3.
Įstaiga iš savo pus÷s įsipareigoja parengti ne mažiau kaip šešis klasikin÷s muzikos
koncertus Centro patalpose per visą sutarties galiojimo laikotarpį.
2. Šalių įsipareigojimai:
2.1. Centras įsipareigoja:
2.1.1. Nuo šios sutarties įsigaliojimo momento Projekto įgyvendinimo terminui leisti Įstaigai
neatlygintinai savo patalpose statyti Įstaigos instrumentą.
2.1.2. Užtikrinti, kad niekas kitas, išskyrus Įstaigos atstovus, nesinaudotų instrumentu.
2.1.3. Suteikti galimybę Įstaigos atstovams Instrumentu repetuoti patalpose visą Projekto
įgyvendinimo laikotarpį pagal Centro nustatytą grafiką.
2.1.4. Suteikti sąlygas Įstaigai parengti ne mažiau kaip šešis koncertus, sutartyje numatytam
Projektui įgyvendinti.
2.2. Įstaiga įsipareigoja:
2.2.1. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiui atvežti ir pastatyti Instrumentą Centro patalpose.
2.2.2. Parengti ne mažiau kaip šešis klasikin÷s muzikos koncertus Projektui įgyvendinti.
2.2.3. Užtikrinti, kad laikysis visų saugos ir tvarkos reikalavimų Centro patalpose.
3. Sutarties galiojimas, pakeitimas, nutraukimas, sankcijos:
3.1.
Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos. Sutartis galioja iki 2012 m. rugpjūčio 9 d.
3.2.
Sutartis gali būti vienašališkai nutraukta, jeigu viena iš šalių iš esm÷s pažeid÷ šią sutartį.
Kitais atvejais viena iš šalių gali nutraukti sutartį, apie jos nutraukimą pranešusi kitai šaliai ne
v÷liau kaip prieš tris m÷nesius.
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 d÷l
nenugalimos j÷gos aplinkybių. Šalys susitaria laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir
kitų teis÷s aktų nustatytų taisyklių d÷l nenugalimos j÷gos taikymo.
5.

Baigiamosios nuostatos:

5.1.
Ginčai d÷l sutarties vykdymo sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti – remiantis
Lietuvos Respublikos įstatymais ir nagrin÷jami 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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