BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS NR.

B/10/05/11

2010 m. gegužės 11 d.
Viena šalis, VšĮ „Nacionalinė moksleivių akademija" (toliau - NMA), įsteigta ir veikianti pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas 300628321, registruotos buveinės adresas yra
Rimvydo g. 18 - 44, Kaunas, atstovaujama direktorės Linos Danienės, veikiančios pagal įstatus,
ir
kita šalis, valstybės biudžetinė įstaiga Lietuvos mokslų akademija (toliau - LMA), įsteigta ir
veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas 111958852, registruotos buveinės
adresas yra Gedimino pr. 3, Vilnius, atstovaujama prezidento akad. Valdemaro Razumo, veikiančio
pagal statutą, (toliau - Salys), sudarė šią bendradarbiavimo sutartį (toliau -Sutartis):
1. SUTARTIES OBJEKTAS
Šia sutartimi LMA ir NMA įsipareigoja bendradarbiauti vykdant projektą „Akademinė, meno ir
verslo bendruomenė - gabiems mokslui ir menui vaikams".
2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Sutartis yra svarbi plėtojant LMA ir NMA bendradarbiavimą pagal abiem pusėms naudingas
veiklos sritis.
2.2. Sutartis nesukuria Šalims jokių finansinių įsipareigojimų ir yra grindžiama geranoriškų ir
abipusiai naudingu Šalių tarpusavio bendradarbiavimu siekiant įgyvendinti Sutartyje numatytus
tikslus.
3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. LMA įsipareigoja:
3.1.1. skatinti LMA narius įsitraukti į projekto veiklas;
3.1.2. sudaryti sąlygas LMA nariams rengti paskaitas, skaityti pranešimus NMA moksleiviams,
konsultuoti NMA mokinius nuotoliniu būdu;
3.1.3. sudaryti galimybes NMA mokiniams naudotis LMA Vrublevskių biblioteka;
3.1.4. leisti naudotis LMA patalpomis organizuojant sesijas, mokinių atranką bei kitus renginius;
3.1.5. padėti NMA mokiniams rengti ekskursijas į mokslo institucijas ir susitikimus su
mokslininkais;
3.1.6. skirti asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą;
3.1.7. skleisti informaciją apie vykdomą programą interneto tinklalapyje http://www.lma.lt.
3.2. NMA įsipareigoja:
3.2.1. kviesti LMA narius dalyvauti projekto veiklose;
3.2.2. rekomenduoti NMA mokiniams LMA narių pagalbą atliekant nuotolinio mokymosi
užduotis pagal savo kompetenciją;
3.2.3. kviesti LMA narius skaityti paskaitas ar pranešimus NMA organizuojamuose renginiuose;
3.2.4. rekomenduoti NMA mokiniams naudotis LMA Vrublevskių biblioteka atliekant nuotolinio
mokymosi užduotis bei gilinant savo žinias;
3.2.5. viešinti LMA indėlį į NMA projekto veiklas;
3.2.6. skirti asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą;
3.2.7.
skleisti
informaciją
apie
vykdomą
programą
interneto
tinklalapyje
http://www.nmakademija.lt.

4.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Ginčai ir nesutarimai, kilę tarp Šalių dėl Sutarties sudarymo ir vykdymo, jeigu jie
neišsprendžiami derybomis, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
4.2. Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba - po vieną kiekvienai Šaliai..
Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų,
numatytų Sutartyje, įvykdymo.
5. ŠALIŲ REKVIZITAI
VšĮ „Nacionalinė moksleivių akademija"
juridinio asmens kodas 300628321
Rimvydo g . 1 8 - 44, Kaunas
įregistruota LR Juridinių asmenų registre
tel. 8677 68899
Swedbank, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT13 7300 0100 9898 8225

Lietuvos mokslų akademija
juridinio asmens kodas 111958852
Gedimino pr. 3, Vilnius
įregistruota LR Juridinių asmenų registre
tel. (8 5)261 3651
Swedbank, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT 44 7300 0100 0245 5692

Prezidentas akad. Valdemaras Razumas
A.V.
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