
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR PABĖGĖLIŲ PRIĖMIMO

CENTRO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI

2023 m. vasario 2 d. Nr. T1-7

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 20

straipsnio 2 dalies 12 punktu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d.

nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo‘‘,

Lietuvos valstybės paramos užsieniečių integracijai teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl Lietuvos valstybės

paramos užsieniečių integracijai teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.5.3 papunktį,

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, Šilalės rajono savivaldybės

taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės ir Pabėgėlių priėmimo centro bendradarbiavimo

sutarties pasirašymui (pridedama).

2. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės merą pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.

3. Skirti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių arba jo įgaliotą asmenį

atsakingu už sutarties vykdymą.

4. 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 Algirdas Meiženis

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


PRITARTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 2 d. sprendimu

Nr. T1-7

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

2023 m.                  d.   Nr.

Pabėgėlių priėmimo centras (toliau – Centras), juridinio asmens kodas 188720365,

atstovaujamas direktorės Beatričės Bernotienės, veikiančios pagal Pabėgėlių priėmimo centro nuostatus,

ir Šilalės rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), juridinio asmens kodas 111108131, atstovaujama

Savivaldybės mero Algirdo Meiženio, veikiančio pagal Savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d.

sprendimą Nr. T1-7 ,,Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės ir Pabėgėlių priėmimo centro

bendradarbiavimo sutarties pasirašymui“, toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

būdamos abipusiškai suinteresuotos ir siekdamos bendradarbiauti bei teikti tarpusavio pagalbą, sudaro

šią bendradarbiavimo sutartį (toliau – Sutartis).

Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo

16 d. nutarimu Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl Lietuvos valstybės

paramos užsieniečių integracijai teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

1. Šalys susitaria tarpusavyje bendradarbiauti, užtikrinant laikinąją apsaugą pagal Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos

Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ gavusių iš Ukrainos pasitraukusių asmenų kokybiškas priėmimo

ir apgyvendinimo sąlygas.

2. Šalys, nepaisydamos Sutartyje nurodytų bendradarbiavimo sričių ir formų, siekdamos

Sutarties tikslų įgyvendinimo, susitaria pagal kompetenciją bendradarbiauti tarpusavyje ir kitose

galimose Sutartyje neaptartose bendradarbiavimo srityje bei galimomis bendradarbiavimo formomis.

II SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3. Centras įsipareigoja:

3.1. bendradarbiauti su Savivaldybe surenkant informaciją ir pateikiant analizę dėl

nenaudojamos infrastruktūros;

3.2. esant poreikiui ir galimybėms aprūpinti apgyvendinimo vietas reikalingomis lovomis,

čiužiniais, patalyne, buitine technika, indais ir kitais būtinais daiktais; aprūpinimas vykdomas tarp šalių

pasirašant panaudos sutartis ir priėmimo – perdavimo aktus;

3.3. esant poreikiui, organizuoti sanitarinių (dušų, tualetų) konteinerių pastatymą ir įrengimą

šalia apgyvendinimo vietų;

3.4. pagal galimybes ir kompetenciją pasidalinti gerąja praktika, susijusia su užsieniečių

apgyvendinimu ir aprūpinimu;

3.5. teikti kitai Sutarties šaliai idėjas, siūlymus ir pastebėjimus dėl bendros veiklos.

4. Savivaldybė įsipareigoja:
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4.1. bendradarbiauti su Centru teikiant informaciją dėl nenaudojamos infrastruktūros ir galimų

apgyvendinimo vietų skaičiaus;

4.2. teikti Centrui informaciją apie lovų, čiužinių, patalynės, buitinės technikos, indų ar kitų

reikalingų daiktų poreikį;

4.3. esant poreikiui, suteikti Centrui leidimus šalia apgyvendinimo vietų įrengti sanitarinius

konteinerius bei leisti juos pajungti į esančius inžinerinius tinklus;

III SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5. Šalys Sutarties įsipareigojimus grindžia geranoriškumu, abipuse pagarba ir atsakomybe už

prisiimtus įsipareigojimus.

6. Šalys, vykdydamos savo įsipareigojimus, vadovaujasi Sutarties nuostatomis ir Lietuvos

Respublikos teisės aktais.

IV SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

7. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių.

8. Sutartis gali būti pakeista, papildyta arba nutraukta abiejų Šalių susitarimu.

9. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu arba bet kuriai Šaliai apie tai

pranešus kitai Šaliai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Už Sutarties vykdymą Centro atsakingas asmuo – Pabėgėlių priėmimo centro stovyklos

vedėjas Irmantas Giedrius Gudonavičius, el. p. irmantas.gudonavicius@rppc.lt , mob. 8 687 14640.

11. Už sutarties vykdymą Savivaldybės atsakingas asmuo – Šilalės rajono savivaldybės

administracijos Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja Reimunda Kibelienė, el. p.

reimunda.kibeliene@silale.lt , tel. (8 449) 76 129.

12. Visi ginčai, susiję su Sutartimi, sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu, o nepavykus

susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

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

egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

VI SKYRIUS

SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Pabėgėlių priėmimo centras

Adresas: Karaliaus Mindaugo g. 18,

Rukla, Jonavos r.

Juridinio asmens kodas 188720365

Bankas „Luminor Bank“, AS

Banko kodas 40100

A. s. Nr. LT834010051003944959

Tel. (8 349) 73377

Faks. (8 349) 73377

Šilalės rajono savivaldybė

Adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138

Šilalė

Juridinio asmens  kodas 111108131

Bankas „Luminor Bank“, AS

Banko kodas 40100

A. s. Nr. LT114010044500000031

Tel. (8 449) 76122

Faks. (8 449) 76118

mailto:reimunda.kibeliene@silale.lt
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El. p. centras@rppc.lt

Direktorė

Beatričė Bernotienė

________________________________________

(parašas)

                                                                        A.V.

El. p. info@silale.lt

Šilalės rajono savivaldybės meras

Algirdas Meiženis

______________________________

(parašas)

                                               A.V.

mailto:centras@rppc.lt
mailto:info@silale.lt
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