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Lietuvos mokslų akademija (toliau – LMA), juridinio asmens kodas 111958852, buveinės adresas Vilnius, 
Gedimino pr. 3, atstovaujama prezidento akad. Jūro Banio, veikiančio pagal LMA statutą, ir Lietuvos 
darbdavių konfederacija (toliau – LDK), juridinio asmens kodas 124911322, buveinės adresas Vilnius, 
Algirdo g. 31, atstovaujama prezidento akad. Benedikto Juodkos, veikiančio pagal LDK įstatus, toliau 
kartu vadinamos Šalimis, sudarė šią bendradarbiavimo sutartį (toliau – sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Vadovaudamiesi šia sutartimi LMA ir LDK susitaria dėl nuolatinio abipusiškai prasmingo ir vi-

suomenei naudingo bendradarbiavimo:
– stiprinant mokslo ir darbdavių partnerystę, dalyvaujant įvairiose mokslo ir verslo iniciatyvose 

pritaikant mokslo žinias ekonomikos plėtrai;
– rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos paramos fondų ir kitų 

finansinių šaltinių.

2. LDK ĮSIPAREIGOJA
2.1. Telkti įmones ir organizacijas, tarp jų ir LDK narius, bendroms LMA ir LDK iniciatyvoms 

mokslo, mokslinių tyrimų, ekonominės plėtros ir kitose, visuomenei svarbiose, srityse.
2.2. Skatinti LDK narius dalyvauti bendrai organizuojamuose mokslo ir verslo renginiuose.
2.3. Esant poreikiui ir galimybei sudaryti LMA nariams ir darbuotojams sąlygas susipažinti su įmo-

nėse diegiamomis inovacijomis. Taip pat atlikti praktikas ir/ar stažuotes.
2.4. Inicijuoti įvairius projektus ir iniciatyvas, finansuojamas iš Europos Sąjungos, kitų fondų ir finan-

sinių šaltinių, įskaitant pačių įmonių finansavimą. Informuoti apie juos ir prireikus įtraukti į jų 
vykdymą LMA.

2.5. Esant būtinybei skirti darbuotojus bendriems projektams ar kitoms veikloms įgyvendinti.
2.6. Kviesti LMA atstovus į LDK organizuojamas konferencijas, seminarus ir kitus renginius kaip 

dalyvius ir klausytojus.

3. LMA ĮSIPAREIGOJA
3.1. Pritraukti LMA narius ir kitus darbuotojus bendroms nacionalinėms ir tarptautinėms LMA ir 

LDK iniciatyvoms mokslo, mokslinių tyrimų, studijų, darbo rinkos ir kitose srityse.
3.2. Kviesti LDK narius į LMA organizuojamus mokslo ir verslo renginius.
3.3. Kviesti darbdavių atstovus pasidalyti profesine patirtimi ir ekonominės plėtros įžvalgomis.
3.4. Esant galimybei dalyvauti sprendžiant aktualias verslo įmonėms problemas.
3.5. Inicijuoti ir dalyvauti įvairiuose projektuose ir iniciatyvose, finansuojamose iš Europos Sąjungos 

investicijų, kitų fondų ir finansinių šaltinių, įskaitant pačių įmonių finansavimą.
3.6. Esant būtinybei skirti darbuotojus bendriems projektams ar kitoms veikloms įgyvendinti.
3.7. Šios bendradarbiavimo sutarties kontekste kviesti LDK atstovus į LMA organizuojamas konfe-

rencijas, seminarus ir kitus renginius kaip dalyvius ir klausytojus.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Sutartis nesukuria Šalims jokių finansinių įsipareigojimų ir yra grindžiama geranorišku ir abipu-

siai naudingu Šalių bendradarbiavimu siekiant įgyvendinti joje numatytus tikslus.
4.2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir yra neterminuota.
4.3. Bet kokie nesutarimai, kylantys vykdant ar taikant šią Sutartį, sprendžiami Šalių derybose.
4.4. Sutartis keičiama, pildoma arba nutraukiama Šalių susitarimu. Sutarties papildymai ar pakeiti-

mai, pasirašyti abiejų Šalių, tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

5. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI
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