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III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Lietuvos mokslų akademija (toliau LMA), atstovaujama prezidento prof. Valdemaro Razumo, veikiančio pagal LMA statutą, ir Lietuvos lazerių asociacija (toliau LLA), atstovaujama prezidento prof. Algio
Petro Piskarsko, veikiančio pagal LLA įstatus ir įgaliojimą, toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos teisės aktais, sudarė šią bendradarbiavimo sutartį (toliau Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS
Šia sutartimi Šalys sutaria:
1.
Bendradarbiauti diegiant mokslo pasiekimus į aukštųjų technologijų verslą.
2.
Inicijuoti ir skatinti bendrus mokslo ir verslo institucijų projektus.
3.
Informuoti savo darbuotojus ir bendruomenę apie kitos Šalies renginius.
4.
Viešinti bendrus ir viena kitos darbus bei kartu skatinti ir remti mokslo pasiekimų sklaidą visuomenėje ir aukštųjų technologijų įmonėse.

II. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
LMA turi šias teises ir pareigas:
5.
Perduoti savo įgytą gerąją patirtį, sukauptas žinias bei aktualią informaciją mokslo pasiekimų
diegimo į aukštųjų technologijų verslą klausimais.
6.
Kviesti savo narius bei mokslo institucijų darbuotojus dalyvauti rengiant ir įgyvendinant nacionalinius bei tarptautinius projektus su LLA įmonėmis.
7.
Kviesti LLA atstovus į LMA organizuojamas konferencijas, seminarus ir kitus renginius kaip
dalyvius ir klausytojus.
LLA turi šias teises ir pareigas:
8.
Perduoti savo įgytą gerąją patirtį, sukauptas žinias bei aktualią informaciją mokslo pasiekimų
diegimo į aukštųjų technologijų verslą klausimais.
9.
Skatinti savo įmonių darbuotojus rengti ir įgyvendinti nacionalinius bei tarptautinius projektus
su LMA nariais bei mokslo institucijų darbuotojais.
10. Kviesti LMA atstovus į LLA organizuojamas konferencijas, seminarus ir kitus renginius kaip
dalyvius ir klausytojus.

11.
12.
13.
14.
15.

Sutartis nesukuria Šalims jokių finansinių įsipareigojimų ir yra grindžiama geranorišku ir abipusiai naudingu Šalių bendradarbiavimu siekiant įgyvendinti joje numatytus tikslus.
Sutarties nuostatų įgyvendinimas aptariamas bendruose Šalių atstovų susitikimuose.
Bet kokie nesutarimai, kylantys vykdant ar taikant šią Sutartį, sprendžiami Šalių derybose.
Sutartis keičiama, papildoma arba nutraukiama Šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai ar papildymai, pasirašyti abiejų Šalių įgaliotų atstovų, tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.
Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai ir įsigalioja nuo jos pasirašymo
dienos.

IV. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI
Lietuvos mokslų akademija
Kodas 111958852
Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius
tel. (8 5) 261 3651
el. paštas prezidiumas@lma.lt

Lietuvos lazerių asociacija
Kodas 300078849
Mokslininkų g. 11, 08412 Vilnius
tel. (8 5) 272 9714
el. paštas info@ltoptics.org
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