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2022 m. lapkričio      d. Nr.

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 ir 16

punktais, 16 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 12 punktu, įgyvendindama Šilalės rajono

savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-438 ,,Dėl Savivaldybės vardu

sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.2 papunktį, atsižvelgdama į Klaipėdos

valstybinės kolegijos 2022 m. lapkričio 14 d. raštą „Dėl bendradarbiavimo sutarties“, Šilalės rajono

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės ir Klaipėdos valstybinės kolegijos bendradarbiavimo

sutarties pasirašymui (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 (Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS

KOLEGIJOS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI
(sprendimo projekto pavadinimas)

Parengto sprendimo projekto tikslai. Parengto sprendimo projekto tikslai,

uždaviniai ir laukiami rezultatai: 2017 m. gruodžio 18 d. tarp Šilalės rajono savivaldybės ir

Klaipėdos valstybinės kolegijos buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. B6(V)-10, kuriai

Šilalės rajono savivaldybės taryba pritarė 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T1-278“Dėl

pritarimo bendradarbiavimui su Klaipėdos valstybine kolegija“. Sutarties galiojimo terminas (5

metai) baigiasi 2022 m. gruodžio 18 d., todėl tiek Šilalės rajono savivaldybei, tiek Klaipėdos

valstybinei kolegijai išreiškus poziciją dėl tolimesnio bendradarbiavimo, tikslinga pasirašyti naują,

ilgalaikę sutartį. 

Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas. Sprendimo projektas dėl tolimesnio bendradarbiavimo parengtas esant bendrai Šilalės

rajono savivaldybės ir Klaipėdos valstybinės kolegijos iniciatyvai. Tikimasi tęsiant Šilalės rajono

savivaldybės bendradarbiavimą su Klaipėdos valstybine kolegija keistis ir dalintis sutarties šalių

patirtimi, žiniomis, organizuojant Šilalės rajono savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo

seminarus ar mokymus, dalyvauti rengiant ir vykdant tarptautinius projektus, organizuoti bendrus

renginius, sudaryti sąlygas Klaipėdos valstybinės kolegijos studentams atlikti praktikas ir kt.

Sprendimo projektas parengtas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 ir 16 punktais, 16 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 12

punktu, įgyvendinant Šilalės rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos

aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-

438 ,,Dėl Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.2.

papunktį, atsižvelgiant į Klaipėdos valstybinės kolegijos 2022 m. lapkričio 14 d. raštą „Dėl

bendradarbiavimo sutarties“ .

Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis,

kad tokių pasekmių būtų išvengta. Nenumatoma.

Laukiami rezultatai. Įgyvendinant sutarties Šalių įsipareigojimus tikimasi, kad

Šilalės rajono savivaldybės darbuotojams pagal poreikį ir Klaipėdos valstybinės kolegijos

galimybes bus organizuojami mokymai, Šilalės rajono savivaldybė (jei tai bus susiję su vykdoma

veikla) dalyvaus kaip partneris tarptautiniuose projektuose, Klaipėdos valstybinės kolegijos

studentai atliks praktikas ir pan. 

Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą. Sprendimo projektas

neprieštarauja galiojantiems teisės aktams, keisti teisės aktų nereikės.

Projekto antikorupcinis vertinimas: teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas 

nėra atliekamas, nes teisės akto projektu nebus reguliuojami visuomeniniai santykiai, susiję su 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje reglamentuojamomis 

veiklos sritimis.

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas                           Artūras Mikalauskas

(pareigos (parašas, data)

(vardas, pavardė)

2022-11-15



PRITARTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. lapkričio      d. sprendimu

Nr. T1-

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS 

KOLEGIJOS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

2022 m.                           d. Nr. _____

Šilalė

Viešoji įstaiga Klaipėdos valstybinė kolegija, juridinio asmens kodas 111968056, adresas:

Jaunystės g. 1, 91274 Klaipėda (toliau – Kolegija), atstovaujama direktorės Gražinos Markvaldienės,

veikiančios pagal Kolegijos statutą ir Šilalės rajono savivaldybė, juridinio asmens kodas 111108131,

adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė (toliau – Savivaldybė), atstovaujama mero Algirdo

Meiženio, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas, toliau kartu

vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė  šią sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

Šios sutarties Šalys sutaria plėtoti bendradarbiavimą keičiantis ir dalijantis patirtimi,

žiniomis bei informacija, organizuojant taikomuosius mokslinius tyrimus, mokymus, seminarus,

kursus ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą bei perkvalifikavimą, rengiant ir vykdant nacionalinius

bei tarptautinius projektus, organizuojant pramoginius, sporto, kultūrinius ir edukacinius renginius,

stiprinant specialistų profesinius ryšius, analizuojant turizmo plėtros galimybes, rinką ir verslo

vystymąsi, ugdant Kolegijos studentų praktinius įgūdžius, skleidžiant naujas idėjas, bendradarbiauti

ir kitais abiem pusėms aktualiais klausimais.

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2. Kolegija įsipareigoja:

2.1.   Pagal galimybes perduoti įgytą gerąją patirtį, sukauptas žinias bei aktualią informaciją.

2.2. Įtraukti Savivaldybę partneriu į Kolegijos vykdomus tarptautinius projektus, jei jie

susiję su kitos Šalies vykdoma veikla.

2.3.   Kviesti atstovus į Kolegijoje organizuojamus renginius, seminarus, konferencijas.

2.4. Dalyvauti Savivaldybės skelbiamuose viešuosiuose konkursuose, siūlant kvalifikacijos

tobulinimo, mokymo, tyrimų ir kt. paslaugas.

2.5. Sudaryti sąlygas Kolegijos dėstytojų ir Savivaldybės darbuotojų (narių)

bendradarbiavimui, kvalifikacijos tobulinimui, stažuotėms, mainams.

2.6. Supažindinti Savivaldybę su Kolegijoje vykdomais taikomaisiais moksliniais tyrimais

ir jų rezultatais.

2.7. Sudaryti sąlygas kolegijos studentams atlikti praktiką Savivaldybės administracijoje ir

kituose savivaldos institucijose (organizacijose).

2.8. Organizuoti Kolegijos ir Savivaldybės atstovų susitikimus, pristatant veiklos planus,

pasiektus rezultatus, paskiriant už šią veiklą atsakingus asmenis.

2.9. Informuoti Savivaldybę elektroniniu laišku, telefonu apie Kolegijos vykdomus naujus

mokymus ir kitą aktualią informaciją.

3.  Savivaldybė įsipareigoja:

3.1. Pagal galimybę perduoti įgytą gerąją patirtį, sukauptas žinias bei aktualią informaciją.

3.2. Informuoti apie rinkos pokyčius, specialistų poreikį bei turizmo, verslo vystymosi

tendencijas.
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3.3. Pagal galimybes sudaryti sąlygas Kolegijos studentams atlikti specialybės praktikas bei

skirti kvalifikuotus praktikos vadovus.

3.4. Pagal galimybes dalyvauti rengiant ir tobulinant Kolegijos studijų programas,

konsultuoti kolegiją jai aktualiais klausimais.

3.5. Sudaryti sąlygas Savivaldybės darbuotojų ir Kolegijos dėstytojų profesiniam

bendradarbiavimui (stažuotės, mokomieji vizitai ir kt.).

3.6. Pagal galimybę informuoti Kolegiją apie atsiradusį Savivaldybės darbuotojų

kvalifikacijos kėlimo, tyrimų atlikimo ir kitokį poreikį.

3.7. Informuoti Kolegiją ir kitais abiem pusėms aktualiais klausimais.

III. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS

4. Sutartis yra terminuota ir galioja nuo jos pasirašymo dienos penkerius metus.

5. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba vienos Šalies iniciatyva, kitą Šalį apie tai

įspėjus raštu ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį.

6. Atsiradus sutartyje nenumatytų bendros veiklos sričių, sutartis gali būti papildyta ar

pakeista raštišku abipusiu Šalių susitarimu, patvirtintu abiejų Šalių parašais ir antspaudais.

Susitarimas yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

IV. KITOS SĄLYGOS

7. Tarpusavio atsiskaitymai už visų rūšių darbą, susijusį su mokymu, konsultacijomis ir

tyrimais, vykdomi pagal atskirus raštiškus susitarimus. 

8. Šios sutarties sąlygos privalomos abiem sutarties Šalims.

9. Ginčai, kylantys dėl sutarties sąlygų, sprendžiami derybomis, nesusitarus – Lietuvos

Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

10. Laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose

asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytų nuostatų. Asmens

duomenis galima perduoti tik tuo atveju, jeigu toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

11. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną

egzempliorių kiekvienai sutarties Šaliai.

12. Sutarties įgyvendinimą Kolegijoje koordinuoja direktoriaus pavaduotojas strateginei

plėtrai Remigijus Kinderis, el. paštas r.kinderis@kvk.lt, mob. tel. 8 659 67261.

13. Sutarties įgyvendinimą Savivaldybėje koordinuoja Ona Aurylienė, Savivaldybės

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, el. paštas

ona.auryliene@silale.lt, tel. (8 449) 76135, mob. tel. 8 672 94025, asmuo, kuriam Kolegija galėtų

persiųsti aktualią informaciją.

14. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų, koordinuojančių asmenų pasikeitimą, kiekviena Šalis

nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, privalo raštu

pranešti kitai šaliai.

V. ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI

Klaipėdos valstybinė kolegija Šilalės rajono savivaldybė

Jaunystės g. 1, 91274 Klaipėda J. Basanavičiaus g. 2-1,  75138 Šilalė

Tel. (8 46) 489 132, mob. tel. (8 655) 59152

Faks. (8 46) 314 575

Tel. (8 449) 76111, mob. tel. 8 687 35471

Faks. (8 449) 76118

El. p. office@kvk.lt El. p. meras@silale.lt

Banko rekvizitai:

A. s. LT47 7300 0100 7417 9087

Banko rekvizitai:

A. s. LT524010044500040033

AB bankas „Swedbank“, kodas 73000 Bankas „Luminor bank“, AS, kodas 40100

PVM mokėtojo kodas LT119680515 PVM mokėtojo kodas

Kodas 111968056 Kodas  111108131

mailto:ona.auryliene@silale.lt
mailto:office@kvk.lt
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Direktorė

Gražina Markvaldienė

Šilalės rajono savivaldybės meras

Algirdas Meiženis

                                                   (Parašas)                                                    (Parašas)

A.V. A.V.

Data Data
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