
Projektas 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI IR ĮGALIOJIMO JĄ 

PASIRAŠYTI 

 
2022 m. kovo 24 d. Nr. T1- 

Plungė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos  įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,  

Plungės rajono savivaldybės sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 sprendimu Nr. T1-225,  7.7. punktu, Plungės 

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

1. Pritarti pridedamai bendradarbiavimo sutarčiai „Dėl Telšių švietimo centro Telšių regioninio 

gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų atviros prieigos centro veiklos“ tarp 

Mažeikių rajono savivaldybės, Plungės rajono savivaldybės, Rietavo savivaldybės, Telšių rajono 

savivaldybės ir Telšių švietimo centro. 

2. Įgalioti Plungės rajono savivaldybės merą, o jo nesant – mero pavaduotoją pasirašyti 

sprendimo 1 punkte  nurodytą Bendradarbiavimo sutartį. 

 

 

Savivaldybės meras                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA: 

Administracijos direktorius M. Kaunas 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas M. Česnauskas 

Kalbos tvarkytojas A. Eidukaitis 

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas V. Tumas  

 

 

 

Sprendimą rengė Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas G. Rimeikis 



PRITARTA 

         Plungės rajono savivaldybės 

         tarybos 2022 m. kovo 24 d. 

             sprendimu Nr. T1- 

 

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS 

DĖL TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO TELŠIŲ REGIONINIO GAMTOS MOKSLŲ, 

TECHNOLOGIJŲ, INŽINERIJOS, MATEMATIKOS TYRIMŲ ATVIROS PRIEIGOS 

CENTRO VEIKLOS  

 

2022 m.                                       d. Nr.  

Telšiai 

 

Telšių rajono savivaldybė, juridinio asmens kodas 111101724, buveinės adresas: Žemaitės g. 

14, 87133 Telšiai, atstovaujama __________________________, veikiančio pagal  

_______________________ ; 

Mažeikių rajono savivaldybė, juridinio asmens kodas 111103928, buveinės adresas: Laisvės g. 

8, 89223 Mažeikiai, atstovaujama______________, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymą,  

Rietavo savivaldybė, juridinio asmens kodas 111107378, buveinės adresas: Laisvės a. 3, 90311 

Rietavas, atstovaujama _______________, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymą,  

Plungės rajono savivaldybė, juridinio asmens kodas 111104268, buveinės adresas: Vytauto g. 

12, 90123, Plungė, atstovaujama _____________, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymą, 

Telšių švietimo centras, juridinio asmens kodas 195431261, buveinės adresas: Daukanto g. 35, 

87104 Telšiai, atstovaujamas direktoriaus Simono Baliutavičiaus, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, 

kartu toliau šioje sutartyje vadinami Partneriais, sudarė šią Bendradarbiavimo sutartį (toliau – 

Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų. 

 

I SKYRIUS 

SUTARTIES OBJEKTAS 

1. Partneriai susitaria bendradarbiauti, siekdami skatinti mokinius domėtis gamtos ir tiksliaisiais 

mokslais, sudaryti sąlygas mokiniams dalyvauti Telšių švietimo centro Telšių regioniniame gamtos 

mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų atviros prieigos centre (toliau – STEAM). 

2. Centre turi būti sudarytos sąlygos Telšių apskrities mokyklų mokiniams gilinti žinias, atlikti 

tyrimus, vykdyti eksperimentus pagal formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas, vykdyti mokinių 

ugdymo karjerai veiklą, tobulinti mokytojų kvalifikaciją bei atlikti kitas veiklas STEAM tematika.  

 

II SKYRIUS 

PARTNERIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

3. Telšių rajono savivaldybės įsipareigoja: 

3.1. finansuoti STEAM veiklą; 

3.2. sudaryti sąlygas bendrojo ugdymo mokiniams lankyti užsiėmimus STEAM centre; 

3.3. savo veiklos programose ir strateginiuose planuose numatyti su STEAM centro veikla 

susijusias priemones; 

3.4. bendradarbiauti, vykdant STEAM centro populiarinimo veiklas; 



3.5. bendradarbiauti su STEAM centru, vykdant tikslinio mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir 

mokinių profesinio orientavimo veiklas, rengiant viešus renginius mokiniams ir visuomenei;  

3.6. bendradarbiauti su Telšių apskrities savivaldybių administracijomis, vykdant centro 

populiarinimo veiklas. 

4. Telšių švietimo centras įsipareigoja: 
4.1. pagal poreikį ir  pagal nustatytą įkainį teikti  kokybiškas paslaugas, susijusias su  STEAM 

centre vykdomomis STEAM mokslų sričių švietimo veiklomis Telšių apskrities mokyklinio amžiaus 

vaikams; 

4.2. pagal poreikį ir esant galimybei,  tobulinti Telšių apskrities savivaldybių mokytojų 

kompetencijas STEAM mokslų srityse; 

4.3. pagal savo kompetenciją bendradarbiauti  su Telšių apskrities savivaldybių 

švietimo  įstaigomis, rengiant, tobulinant, plėtojant STEAM ugdymo veiklas, projektus, organizuojant 

renginius; 

4.4. dalintis informacija apie centro veiklą su paskirtais savivaldybių  kontaktiniais asmenimis; 

4.5. viešinti STEAM centro veiklą. 

5. Mažeikių rajono savivaldybė įsipareigoja:  

5.1. sudaryti sąlygas bendrojo ugdymo mokiniams lankyti užsiėmimus STEAM centre; 

5.2. savo veiklos programose ir strateginiuose planuose numatyti su STEAM centro veikla 

susijusias priemones; 

5.3. bendradarbiauti vykdant STEAM centro populiarinimo veiklas; 

5.4. bendradarbiauti su STEAM centru, vykdant tikslinio mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir 

mokinių profesinio orientavimo veiklas, rengiant viešus renginius mokiniams ir visuomenei;  

5.5. skirti atstovą (kontaktinį asmenį) bendradarbiauti mokinių lankymosi STEAM centre 

klausimais. 

6. Rietavo savivaldybė įsipareigoja:  

6.1. sudaryti sąlygas bendrojo ugdymo mokiniams lankyti užsiėmimus STEAM centre; 

6.2. savo veiklos programose ir strateginiuose planuose numatyti su STEAM centro veikla 

susijusias priemones; 

6.3. bendradarbiauti vykdant STEAM centro populiarinimo veiklas; 

6.4. bendradarbiauti su STEAM centru, vykdant tikslinio mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir 

mokinių profesinio orientavimo veiklas, rengiant viešus renginius mokiniams ir visuomenei;  

6.5. skirti atstovą (kontaktinį asmenį) bendradarbiauti mokinių lankymosi STEAM centre 

klausimais. 

7.Plungės rajono savivaldybė įsipareigoja:  

7.1. sudaryti sąlygas bendrojo ugdymo mokiniams lankyti užsiėmimus STEAM centre; 

7.2. savo veiklos programose ir strateginiuose planuose numatyti su STEAM centro veikla 

susijusias priemones; 

7.3. bendradarbiauti vykdant STEAM centro populiarinimo veiklas; 

7.4. bendradarbiauti su STEAM centru, vykdant tikslinio mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir 

mokinių profesinio orientavimo veiklas, rengiant viešus renginius mokiniams ir visuomenei;  

7.5. skirti atstovą (kontaktinį asmenį) bendradarbiauti mokinių lankymosi STEAM centre 

klausimais. 

 

III SKYRIUS 

PARTNERIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 

 

8. Partneriai turi teisę keisti savo įsipareigojimus Partneriams kolegialiai tariantis ir užtikrinant 

veiksmingą centro veiklą ne mažesne apimtimi nei numatyta šioje Sutartyje.  

9. Partneriai kartu ar kiekvienas atskirai, nevykdantis savo įsipareigojimų, atsako teisės aktų 



nustatyta tvarka. 

 

IV SKYRIUS 

SUTARTIES GALIOJIMAS, TIKSLINIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

10. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo visi Partneriai, ir galioja iki visiško Partnerių įsipareigojimų 

įvykdymo. 

11. Atsiradus naujam Partneriui, Sutartis keičiama arba pasirašoma nauja Bendradarbiavimo 

sutartis, kurioje tęsiami ankstesni įsipareigojimai centrui. 

 

V SKYRIUS 

KITOS SUTARTIES NUOSTATOS 

 

12. Bendradarbiavimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

13. Visi ginčai, nesutarimai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami derybomis. Nepavykus išspręsti 

ginčo per 2 mėnesius nuo ginčo pradžios, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.  

14. Visi pranešimai, reikalavimai, susiję su šia Sutartimi, turi būti siunčiami paštu Sutartyje 

nurodytais adresais. 

15. Parteriai įsipareigoja pasikeitus adresams informuoti vienas kitą apie tai ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas po pasikeitimo. 

16. Sutartis sudaryta 5 egzemplioriais, po vieną kiekvienam Partneriui.  

 

VI SKYRIUS 

PARTNERIŲ REKVIZITAI 

 

Telšių rajono savivaldybė 
Žemaitės g. 14, 87133 Telšiai,   

kodas 111101724 

Savivaldybės meras 

_______________ 

Kęstutis Gusarovas 
        A. V. 

 Mažeikių rajono savivaldybė 
Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, 

Kodas 111103928 

Savivaldybės meras 

______________ 

Vidmantas Macevičius 
         A. V. 

   

Rietavo savivaldybė 

Laisvės al. 3, 90311 Rietavas, 

kodas 111107378 

Savivaldybės meras 

_________________ 

Antanas Černeckis 
         A. V. 

 Plungės rajono savivaldybė 
Vytauto g. 12, 90123 Plungė,   

kodas 111104268 

Savivaldybės meras 

__________________ 

Audrius Klišonis 
         A. V. 

   

Telšių švietimo centras 

S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai,   

kodas 195431261 

Direktorius 

________________ 

Simonas Baliutavičius 

A. V. 

  



ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE SPRENDIMO PROJEKTO 

„DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI IR ĮGALIOJIMO JĄ 

PASIRAŠYTI“ 

 

2022 m. kovo 3 d. 

Plungė 

 

1. Parengto teisės akto projekto tikslai, uždaviniai, problemos esmė – sudaryti sąlygas 

pasirašyti Bendradarbiavimo sutartį. 

2. Kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai. Šiuo metu 

bendradarbiavimas sutartyje numatytose srityse nevyksta. 

3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama. Plungės 

rajono savivaldybės švietimo įstaigos turės galimybę naudotis Telšiuose veikiančio regioninio STEAM 

centro paslaugomis. 

4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. Siūloma pritarti Bendradarbiavimo sutarčiai 

ir suteikti įgaliojimą ją pasirašyti. 

5. Pateikti skaičiavimus, išlaidų sąmatas,  nurodyti finansavimo šaltinius. Lėšos gali 

būti reikalingos kompensuoti kelionės išlaidas, mokiniams vykstant į STEAM centrą. 

6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripažinti netekusiais 

galios, priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą.  

7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, korupcijos 

vertinimas. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nėra. Vertinimas neatliekamas. 

  8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas.  Telšių rajono 

savivaldybės. 

   9. Nurodyti, kuri sprendimo  projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis 

teisės aktais) yra neskelbtina. Nėra. 

  10. Kam (institucijoms, skyriams, organizacijoms ir t. t.) patvirtintas sprendimas 

turi būti išsiųstas.  Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui, Telšių 

rajono savivaldybės administracijai ir Plungės rajono švietimo įstaigoms. 

11. Kita svarbi informacija. Nėra. 

12. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (pagrįsti, kokios galimos 

teigiamos, neigiamos pasekmės, priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad neigiamų 

pasekmių būtų išvengta).* 

Sritys 

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo 

rezultatai 

Teigiamas poveikis Neigiamas poveikis 

Ekonomikai  Nenumatomas 

Finansams  Nenumatomas 

Socialinei aplinkai Bus sudarytos papildomos 

galimybės ugdyti mokinių 

kompetencijas STEAM 

kryptyse.  

Nenumatomas 

Viešajam administravimui  Nenumatomas 

Teisinei sistemai  Nenumatomas 

Kriminogeninei situacijai Korupcijai įtakos neturės Nenumatomas 

Aplinkai  Nenumatomas 



Administracinei naštai  Nenumatomas 

Regiono plėtrai  Nenumatomas 

Kitoms sritims, asmenims ar 

jų grupėms 

 Nenumatomas 

 

* Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas rengiant teisės akto, kuriuo 

numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis 

reguliavimas, projektą. Atliekant vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir neigiamas poveikis to 

teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas numatomas teisinis 

reguliavimas. 

 

Rengėjas                                    

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas                                                       Gintautas Rimeikis 

 

 


