VILNIAUS UNIVERSITETO IR LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO
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Vilnius
Vilniaus universitetas (toliau – Universitetas) juridinio asmens kodas 211950810, buveinės
adresas Universiteto g. 3, Vilnius, LT-01513, atstovaujamas rektoriaus prof. Artūro Žukausko,
veikiančio pagal Vilniaus universiteto statutą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vilniaus
universiteto statuto patvirtinimo įstatymu ir
Lietuvos statistikos departamentas (toliau – Departamentas), juridinio asmens kodas 188600177,
buveinės adresas Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius, atstovaujamas generalinės direktorės Vilijos
Lapėnienės, veikiančios pagal Lietuvos statistikos departamento nuostatus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 573 „Dėl Lietuvos statistikos
departamento nuostatų, Statistikos tarybos sudėties, Statistikos tarybos nuostatų patvirtinimo ir kai
kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“,
toliau kartu – Šalys, sudarė šią bendradarbiavimo sutartį (toliau - Sutartis):
1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Sutarties Šalių bendradarbiavimas mokslo, švietimo ir socialinės partnerystės srityse: rengiant
ir vykdant mokslinius tyrimus, inicijuojant ir įgyvendinant bendrus projektus, keičiantis
informacija, organizuojant Universiteto studentų praktiką, organizuojant ir dalyvaujant mokslinėsepraktinėse konferencijose ir seminaruose, dalyvaujant mokslinių tyrimų infrastruktūrų veiklose bei
vykdant kitą veiklą, atitinkančią abiejų šalių veiklos kryptis ir interesus.
2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Sutarties 1.1 papunktyje numatomam bendradarbiavimui įgyvendinti sudaromos atskiroms
veikloms vykdyti reikalingos sutartys (trišalės studento praktinio mokymo, projektų įgyvendinimo
ir kt.).
2.2. Informacija, susijusi su Sutarties įgyvendinimu, kitiems asmenims platinama tik Šalims
susitarus. Šalių darbuotojai įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims su Susitarimo vykdymu
susijusios informacijos, kuri yra konfidenciali arba gali pažeisti kitos šalies interesus.
2.3. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti pagal šią Sutartį, laikydamosi teisės aktų reikalavimų, gerų
papročių ir tradicijų, profesinės etikos ir kitų reikalavimų, keliamų pagal Lietuvos Respublikos ir
Europos Sąjungos teisės aktus.
2.4. Šalys susitaria, kad Šalių susitikimai dėl pasikeitimo aktualia informacija, susijusia su Sutarties
įgyvendinimu, organizuojami pagal abiejų Šalių poreikį.
3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Universitetas įsipareigoja bendradarbiauti:
3.1.1. keičiantis su Departamentu teorine, praktine bei kita abiem Šalims naudinga informacija.
3.1.2. Organizuojant Šalių susitikimus aktualiems klausimams, susijusiems su Sutarties objektu,
spręsti.
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3.1.3. Kviečiant į aktualius Universiteto organizuojamus mokslo renginius, organizuojant kartu su
Departamentu mokslines konferencijas, seminarus, diskusijas, stažuotes, susijusias su bendrų
mokslinių veiklų įgyvendinimu.
3.1.4. Inicijuojant ir vykdant bendrus nacionalinius ir tarptautinius projektus, studijas,
finansuojamas iš Europos Sąjungos paramos, Europos Komisijos direktoratų, Lietuvos mokslo
tarybos, kitų fondų ir finansinių šaltinių, atliekant aktualius valstybei mokslinius tyrimus,
įgyvendinant mokslinių tyrimų infrastruktūros veiklas, atitinkančias Sutarties Šalių interesus ir
veiklos tikslus.
3.1.5. Vykdant bendras švietimo priemones, susijusias su šios Sutarties objektu, organizuojant ir
pateikiant informaciją apie mokymus, susijusius su kvalifikacijos kėlimu.
3.1.6. Iš anksto suderinant sąlygas ir raštu informuojant apie Universiteto darbuotojus ir studentus,
norinčius vykdyti tyrimus, atlikti profesines ir mokomąsias praktikas Departamente.
3.1.7. Sudarant Universiteto studentų vykdomų mokslinių tyrimų bei praktinių darbų (referatų,
kursinių, bakalauro ar magistro baigiamųjų darbų) temas ir užduotis.
3.1.8. Testuojant ir analizuojant Departamento atliekamų statistinių gyventojų ir namų ūkių tyrimų
anketų projektus.
3.1.9. Skelbiant su šios Sutarties įgyvendinimu susijusią informaciją.
3.2. Departamentas įsipareigoja bendradarbiauti:
3.2.1. Keičiantis su Universitetu teorine, praktine bei kita abiem Šalims naudinga informacija.
3.2.2. Organizuojant Šalių susitikimus aktualiems klausimams, susijusiems su Sutarties objektu,
spręsti.
3.2.3. Teikiant Universiteto dėstytojams, studentams studijų procesui ir moksliniams tyrimams
reikalingus nekonfidencialią statistinę informaciją. Konfidencialiai informacijai gauti sudaroma
Konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams sutartis, vadovaujantis Departamento
generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. DĮ-86 „Dėl Konfidencialių statistinių
duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3.2.4. Kviečiant Universiteto darbuotojus į aktualius Departamento organizuojamus renginius, pagal
galimybes kartu su Universitetu organizuojant mokslines konferencijas, seminarus, diskusijas,
susijusias su bendrų mokslinių tyrimų, projektų, mokslinių tyrimų infrastruktūrų, studentų praktikos
įgyvendinimu.
3.2.5. Pagal galimybes ir atskiras sutartis sudarant sąlygas Universiteto dėstytojams,
mokslininkams, studentams ir doktorantams vykdyti mokslinius tyrimus, atlikti praktikas
Departamente.
3.2.6. Inicijuojant ir vykdant bendrus nacionalinius ir tarptautinius projektus, studijas,
finansuojamas iš Europos Sąjungos paramos, Europos Komisijos direktoratų, Lietuvos mokslo
tarybos, kitų fondų ir finansinių šaltinių, atliekant aktualius valstybei mokslinius tyrimus,
įgyvendinant mokslinių tyrimų infrastruktūros veiklas, atitinkančias sutarties Šalių interesus ir
veiklos tikslus.
3.2.87. Kviečiant Universiteto mokslininkus ir studentus testuoti statistinių gyventojų ir namų ūkio
tyrimų anketų projektus.
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3.2.8. Sudarant Universiteto studentų vykdomų mokslinių tyrimų bei praktinių darbų (referatų,
kursinių, bakalauro ar magistro baigiamųjų darbų) temas ir užduotis.
3.2.9. Skelbiant su šios Sutarties įgyvendinimu susijusią informaciją.

4. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO, SĄLYGOS
4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir yra neterminuota.
4.2. Šios Sutarties sąlygos gali būti pakeistos tik abiejų Šalių rašytiniu susitarimu. Visi Sutarties
pakeitimai, papildymai ir priedai, įforminti raštiškai, laikomi neatsiejama šios Sutarties dalimi ir
įsigalioja nuo pasirašymo dienos.
4.3. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba vienos Šalies iniciatyva, kitą Šalį apie tai
raštiškai informuodama ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų.
5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. Ginčai, kylantys dėl Sutarties sąlygų, sprendžiami derybų būdu, nesusitarus – Lietuvos
Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
5.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių
kiekvienai Sutarties Šaliai.

6. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
Vilniaus universitetas:

Lietuvos statistikos departamentas

Įstaigos kodas 211950810

Įstaigos kodas 188600177

Adresas: Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius

Adresas: Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

Tel. (8-5) 268 7001

Tel. (8 5) 236 4800

Faks. (8-5) 2687009

Faks. (8 5) 236 4845

El. p. infor@cr.vu.lt

El. p. statistika@stat.gov.lt

http://www.vu.lt

http://www.stat.gov.lt

Rektorius

Generalinė direktorė

Prof. Artūras Žukauskas

Vilija Lapėnienė

_________________

___________________

A.V.

A.V.

