IS EUROPOS S4JUNGOS STRUKTURINIU FoNDU T,nSg BENDRAI FINANSUoJAMo
pRoJEKTo NR. 09.2.1-ESFA-v-719-01-000l,,KOKyBES KREpSELrs,,
SAVIVALDYBES IR MOKYKLOS SUTARTIS
2021- 11-29

Nr. 3-19291

Vadovaudamiesi (-osi) Kokybes krep5elio skyrimo bendrojo ugdyrno mokykloms tvarkos apraSo
(toliau - Kokybes krep5elio apraSas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Svietirno ir mokslo ministro 201 8
m. rugpj[dio29 d. isakyrnu Nr. V-707 (Lietuvos Respublikos Svietimo, rnokslo ir sporto ministro 2021
m. kovo 30 d. isakymo Nr. V-496 redakcija), 8 ir 9 punktais, atsiZvelgdami (-os) i tai, l(ad Lietuvos
Respublikos Svietimo, rnokslo ir sporto ministro 2019 m. geguZes 27 d. isakymu Nr. V-637 ,,Del
finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal2014-2020 metq Europos Sqjungos fondq investiciiq
veiksmq programos 9 prioriteto ,,Visuomenes Svietimas ir ZrnogiSkqjq i5tekliq potencialo didinimas"
igyvendinimo priemonq 09.2.|-ESFA-V-719 ,,Kokybes krep5elis" Sioje sutartyje nurodytam pro.iel<tui
igyvendinti yra skirtos Europos SEjungos (toliau - ES) struktririniq fondq ir (arba) Lietuvos Respublikos
valstybes biudZeto le5os (toliau - projektui sl<irtos finansavimo leSos), suprasdami (-os) tai, l<ad projel<to
finansavimo taisykles inter alia apibreZia ne tik 5i sutartis, bet ir 2014-2020 metq Er-rropos Sqiungos
fondq investicijq veiksmq programos 9 p:ioriteto ,,Visuomenes Svietimas ir ZmogiSkqjq iStekliq
potencialo didinimas" 09.2.1-ESF'A-V-719 priernones ,,Kokybes krep5elis" projektq finansavimo sqlygLl
apra5as, patvirtintas 2018 m. lapkridio 23 d. Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro jsakyrnu
Nr. V-926 ,,Del2014-2020 metq Europos Sqjungos fondq investicijq veiksmq programos 9 prioriteto
,,Visuomenes Svietimas ir ZmogiSkqjq istekJiq potencialo didinimas" 09.2.1-ESFA-V-719 priemones
,,Kokybes krep5elis" projektq finansavimo sqlygLl apra5o patvirtinimo" (toliau - Apra5as) ir .iame
nurodyti nacionaliniai ir ES teises aktai,
Tel5iq rajono savivaldybes administracija (toliau - partneris), atstovau.iama Tomo Katkaus,
veikiandio pagal TelSiq raj ono savivaldybes adm in istracij os nuostatus,

ir
Tel5iq r. Varniq Motiejaus Valaniiaus gimnazija (toliaLr

*

mokykla), atstovaujama Egidijaus
Stonio, veikiandio pagal Tel5iq r. VarniLl Motiejaus Valandiaus gimnazijos nuostatus,
toliau - Salys, sudaro 5i4 i5 Europos Sqjungos strukturiniq fondq le5Ll bendrai finansuojarno
projel<to Nr. 09.2.1-ESFA-V-7 19-01 -0001 ,,Kokybes krepselis" savivaldybes ir mokyklos sutartj (toliau
- sutartis).

I. Sf TARTIES DALYKAS

-

1.1. Sutartyje nustatomi projekto Nr.09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 ,,Kokybes krepSelis" (toliau
projektas) igyvendinimo reil<alavimai, finarsavimo tvarka ir s4[ygos.

II. SALIU TBISES, ISIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBE

2.1. Salys !sipareigoja

visapusiSkai b,endradarbiauti ir lskaitant, bet tuo neapsiribojant, skirti
ZrnogiSkuosius, intelektinius, materialinius r kitokio pob[dZio iSteklius, reikalingus ir leidZiandiLrs
tinkamai vykdyti projekt4 (pasiekti tikslus, LrZdavinius, rezultatLrs) ir j! reglarnentuojandius teises al<tus
bei 5i4 sutarti.
2.2. Salys susitaria, vykdyclamos sutart!, lail<ytis projel<to lgyvenclinirn4, finansavimq ir s4lygas

reglamentuojandiq teises aktq.
2.3. Ne viena i5 Saliq neatsal<o uZ visiSk4 ar dalini isipareigojimq pagal sutarti neivyl<dymE, jeigu
ji irodo, kad isipareigojimq nejvykde del nenugalimos jegos (force majeure) aplinl<ybiq, atsiradusiq po
sutarties isigaliojimo dienos.
2.4. Nenugalimos jegos (/brce majeure) aplinkybiq s4voka apibreZiama ir sutarties Saliq teises,

pareigos ir atsakomybe esant Sioms aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6,212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybems taisyklese, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos l5 d. nutarimu
Nr. 840 ,,Del Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisykliq
patvirtinimo".

III. KOKYBES KREPSTUO LESOS
3.1. Projektui skirtq finansavimo

leSq dydis kiekvienos mokyklos atveju nustatomas Kokybes
krep5elio apra5o 6 ir 7 punktuose nustatyta tvarka. Projektui pagal 5i4 sutarti igyvendinti skiriamos le5os
toliau vadinamos kokybes l<rep5elio leSomis. Mokyklomis toliau vadinamos mokyklos, kuriq savininko

teises ir pareigas igyvendina savivaldybe (partneris) ir kurios dalyvauja projekte.
3.2. Kokybes krep5elio le5os sl<aidiuojamos ir skiriamos vien4 kartq visam mokyklos veiklos

tobulinimo plano igyvendinimo Iaikotarpiui.

3.3. Partneris perveda mokyklai 85 % kokybes krep5elio leSq per l0 darbo dienq po to, kai yra
tinkamai atlikti visi Sie veiksmai:
3.3.1. mokykla Nacionalinei Svietimo agenturai (toliau - projekto vykdytojas) pateike Sios
sutarlies 4 punkte nustatyta tvarka ir sqlygomis patvirtint4 mol<yklos veiklos tobulinimo dviejq mol<slo
metq trukmes planq (l sutarties priedas);
3.3.2. mokykla projekto vykdytojui pateike tinkamai jgaliotq atstovr4 pasira5ytq 5i4 sutarti (os
koptje).Sutarties tarp partnerio ir mokyklos pateikimo terrninas gali bhti atidetas atskiru projekto
vykdytojo sprendimu del objektyviq prieZasdiq (pvz. mokykla reorganizuojama ir pan.).
3.4. Partneris nuosav? Kokybes krep5elio le5q dali 05%) isipareigoja pervesti mokykloms ne
veliau kaip iki 2023 m. kovo 31 d. Salys susitaria, kad mokyklq veiklos tobulinimo planq (projekto
veiklq) lgyvendinimas turi b[ti baigtas iki 2023 m. rugpj[dio 31 d. Sis terminas gali buti pratgstas,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 201 8 m. rugpjudio 29 d. isakymo
Nr. V-707 ,,Del Kokybes krep5elio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos apra5o patvirtinimo"
(2021 m. kovo 30 d. isakymo Nr. V-496 redakcija) 2.2 punktu iki 6 (Se5iq) menesiq, patvirtinant
kiekvienos mokyklos veiklos tobulinimo plano igyvendinir-no pratgsimo laikotarpi projekto vykdytojo
isakymu (toliau - {gyvendinirno laikotarpio pabaiga), Mokykla isipareigoja ne veliau kaip per I menesi
nuo lgyvendinimo laikotarpio pabaigos projekto vykdytojui pateikti mokyklos vadovo patvirtint4
mokyklos veiklos tobulinimo ataskait4 uZ vis4 projekto igyvendinimo laikotarpi, parengt4 pagal Sios
sutarties 2 priedq.
3.5. Projekto vykdytojas gali nedelsiant sustabdyti kokybes krep5elio le5q i5mokejimq, jei
mokyklos nevykdo ar netinkamai vykdo teises aktq ar sutardiq, reglamentuojandiq projel<to
igyvendin im4, reikalavim us.
IV. MOKYKLOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO RENGIMAS, DERINIMAS IR
TVIRTINIMAS, IGYVENDINIMO STEBESENA

4.1. Mokykla,

rengdama mokyklos veiklos tobulinimo plan4, konsultuojasi su projekto vykdytojo
skirtu mokyklos veiklos tobr-rlinimo konsultantu ir atsiZvelgia ijo

rekomendacijas.
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4.2. Partneris ne veliau kaip per l0 darbo dienq nuo mokyklos parengto mokyklos tobulininio
plano gavimo dienos iformina jame suderinimo Lymq,jei Sis atitinl<a projekt4 reglamentuojandiq teises
aktq reikalavimus. Suderint4 plan4 partneris teil<ia projel<to vyl<dytojui ne veliau kaip iki 2021 rn.
gruodZio 31 d.
4.3. Projekto vykdytojas ne veliau kaip per l0 darbo dienq nuo mokyklos tobulinimo plano
gavimo i5 partnerio dienos iformina jame suderinirno Ly*q,jei Sis atitinka projektq reglamenruojandiq
teises aktq reikalavimus ir yra suderintas su partneriu. Suderintq planq projekto vykdytojas grqLina
mokyklai.
4.4. Mokyklos vadovas (ar kitas tinkamai igaliotas asmuo) ne veliau kaip per 3 darbo dienas
tvirtina mokyklos veiklos tobulinimo plan4, suderirrt4 su partneriu ir projekto vykdytoju. Mol<yl<los
veiklos tobulinimo planas per 3 darbo dienas nuo jo patvirtinirno dienos pateikiarnas projel<to vyl<dytojui
ir nuo to momento laikomas neatskiriama sios sutarties dalimi (3 priedas).
4,5. Mokyklos veiklos tobulinimo planas gali briti koreguojarnas. Koreguotas mol<yklos veiklos
tobulinimo planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas sutarties 4.1-4.4 punktuose nustatyta tvarl<a.
4.6. Mokyklos veiklos plano igyvendinimo stebesen4 atlieka partneris ir projekto vykdytojas.
v. KOKYBES KREPSELTO LESU NAUDOJTMAS
5. 1. Mokyklos naudoja kokybes krep5elio le5as tik mol<yklos veiklos tobulinimo plane
numatytoms veiklorns jgyvendinti, nevir5ydamos kiel<vienam uZdaviniui numatyto le5q limito, tadiau
privalo igyvendinti visas kiekvienai veiklai numatytas priemones. Mokykla privalo kokybes krepselio
lesas laikyti atskiroje s4skaitoje ir i5laidq mokejim4 vykdyti is sios s4skaitos.
5.2. Jeigu mokyklos veiklos tobulinimo plane numatytoms veikloms finansuoti i5leista maLiau,
nei buvo suplanuota (numatyta plane), mokykla turi teisg rengti mokyl<los veiklos plano papildym4, kuris
derinamas ir tvirtinamas sutarties 4.1-4.4 punl<tuose nustatyta tvarka ir tampa neatskiriama sutarties
dalimi. Mokyklos veiklos tobulinimo plano papildymai turi b[ti rengiami ir organizuojami taip, kad jie
bDtq suderinti ir patvirtinti (sutarties 4.1-4.4 punktuose nustatyta tvarka) ne veliau kaip iki 2023"m.
balandZio 30 d. Mokyklos veiklos tobulinimo plano papildymai turi buti lgyvendinami ir organizuojarni
taip, kad visos projekto veiklos butq baigtos igyvendinti ne veliau kaip iki Igyvendinimo lait<otarpio
pabaigos.
5.3. Mokyklos veiklos tobulinimo plane, koreguotame plane ar jq papildymuose numatytoms
veikloms neiSleistos l<okybes krepSelio teSos gr4Zinamos pro.lekto vykdytojui iki projekto veiklq
vykdymo pabaigos.
5'4. Projektui skirtos finansavimo leSos (kol<ybes krep5elio leSos) negali b[ti skiriarnos apmoketi
ugdymo reikmems, t. y. toms rnokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonems), kurioms r-nokymo lesos
privalo bUti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka (i5 Klases krepSelio).
5.5. Mokykla isipareigoja moketi projekto vykdytojui O,O2yo dydZio delspinigius nuo paveluotos
gtqLinti kokybes krep5elio lesq sumos (neiSleistq kokybes krep5elio le5q) uZ kiekvien4 pradelst4 dien4,
jei mokykla veluoja grqLinti nei5leistas kokybes krep5elio le5as sutarties 5.3 punkte nritutytu tvarka ir
terminais.

VI. KITOS PARTNERIO TEISES IR PAREIGOS

6.1'

Partneris turi teisq bet kada pareikalauti mokyklos pateikti visus su projekto
igyvendinimu

susij usius dokumentus.

6,2' Partneris privalo bendradarbiauti ir padeti mokykloms planuojant mokyklos veiklos
tobulinim4 ir igyvendinant veiklos tobulinimo planq.
6.3.

Partneris isipareigoja savo le5omis (ne i5 Kokybes krep5eliui sl<irtq le5q) apdrausti projekto
3

igyvendinimui skirt4 ilgalail<i turtq, kuriam jsigyti ar sukurti buvo gautas ES fondq finansavimas,
maksimaliu turto atkuriamosios vertes draudimu nuo visq galimq rizikos atvejq arba pavesti mokyklai
ivykdyti 5i4 pareig4 partnerio leSomis (ne i5 Kokybes krep5eliui skirtq leSr-1). Turtas tLrri briti apdraustas
projekto igyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar isigyjamas.

VII. KITOS MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS

7.1,
7.2.

Mokykla turi teisg konsultuotis su partneriu projekto vykdymo klausimais.
Mokykla sutinka, kad informacija apie jq, trumpas projekto apraSymas, paraiSkos kodas ir
kokybes krepSelio leSq suma b[tq skelbiami svetaineje www.esinvesticijos.lt.
7.3. Mokykla sutinka, l<ad informacij4 apie paZeidimLrs, nustatytus igyvendinant projel<14,
igyvendinandioji institucija ir Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerija ar kita ES
strukt[rines paramos naudojirn4 kontroliuojanti institucija skelbtq vie5ai.
7.4. Mokykla sutinka, [<ad projekto partneris, igyvendinandioji institucija ir Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerija atskleistq su projektu susijusi4 informacij4 kitoms ES
strukturines paramos naudojim4 kontroliuojandiorns institucijoms, I<iek tai susijq su strukt[riniq fbndq
valdymo ir kontroles mechanizmq uZtikrinimu.
7.5. Mokykla privalo saugoti su projekto igyvendinimu susijusius dokumentus teises aktq
nustatyta tvarka ir terminais (tadiau bet kLrriu atveju ne trumpiau, nei 5 metus po projekto veiklq
igyvendinimo pabaigos) ir nedelsiant pateiktijuos projekto vyl<dytojui ir / ar partneriui pra5ant.
7.6. Mokykla privalo vykdyti projekto prieZi[ros komiteto, kuris stebi projekto lgyvendinirno
paLangy, rekom end

ac ij as.

7.7.

Mokykla isipareigoja uZtikrinti, kad bltq gauti fiziniq ir juridiniq asmenq sutikirnai teiktijq
duomenis (pvz., asmens duomenis, sutardiq s4lygas) igyvendinandiajai institucijai, Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto mirristerijai ir kitoms ES strukt[riniq fondq paramos naudojirl4
kontrol iuoj andiom s i nstitucij orns, .ieigu tol<s suti ki mas reil<al ingas.

7.8. Mokykla

privalo uZtikrinti, kad partneriui ar projekto vykdyto.iLri butq perduodamos visos
teises i projekto igyvendinirno metu i5 projektui skirtq finansavimo le5q isigyto ar sukufto turto
nuosavybq. lgyvendinandioji institucija ir Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporlo ministerija
turi teisg naudotis projekto igyvendinimo metu parengtais dokumentais ir gautais duomenirnis,
7.9. Partneriui apdraudus turt4 sutarties 6.3 punkte nustatyta tvarka, mokykla !sipareigoja,
draudiminio ivykio atveju, atkurti prarastq turt4.
7.10. Mokykla isipareigoja:
7.10.1. projel<to vykdytojui ir I ar partneriui teil<ti dol<umentus lietuvirl kalba arba i5verstus !
lietuviq kalb4;
7.10.2, uZtikrinti, kad projekto igyvendinimas vyktq sklandZiai;
7.10.3. laikytis pro.iekt4 reglamentuo.iandiq teises aktq ir sutardiq;
7.10.4. igyvendindama projekt4, laikytis viesumo, lygiateisi5kumo, skaidrumo ir nesaliSkumo
principq;

7.10.5. laikytis igyvendinandiosios institLrcijos patvirtintuose dokumentuose nllstatytll pirkimq
prieZi[ros reikalavimq, kurie skelbiami igyvendinarrdiosios institucijos svetaineje www.esf-.lt;
7.10.6. uZtikrinti, kad deklaruojant darbo uZrnokesdio iSlaidas pridedami darbo santyl<ius
pagrindZiantys dokumentai atitil<tq istatymq ir kitq teises aktq reikalavirnus (pvz., britq laikomasi
rnaksirnalios darbo bei poilsio laiko trukmes; darbo sutartj bei pakeitimus pasira5ytq tinkami subjektai;
bDtq numatytos darbo sutarties b[tinosios s4lygos ir kt.);
7.10.7. teikti parlneriui, projekto vykdytojui, igyvendinandiajai institucijai, Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir l<itoms ES strukturiniq fondq naudojim4 kontroliuojandioms
institucijorns duomenis ar dokumentus, reikalingus vertinant igyvendintas veil<las. patirtas iSlaidas ir

pasiektus rodiklius bei uZtikrinti, kad teikiami dokumentai bfitq sistemi5kai surh5iuoti, teisingi, aiSkr1s,
atsekami, palyginami bei pakankami iSlaidorns pagrjsti.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Sutartis isigalioja nuo to momento, t<ai jq pasira5o sutarties Salys, ir galioja tol, kol Salys
ivykdo visus savo isipareigojimus pagal Siq sutarti arba sutartis nutraukiama.
8,2. Sutartis sLrdaryta dviem vienod4 teisinq gali4 turindiais egzemplioriais, po vienq kiekvienai

8.1.

Saliai.

8.3. Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teises aktais. Saliq gindai, I<ilE
deljos vykdymo, sprendZiami teisme Lietuvos Respublil<os jstatymq nustatyta tvarka.
8.4. Dokumentaigali b0titeikiami naudojantis saugiu elektroniniu para5u, patvirtintu galiojandiu
kvalifikuotu sertifikatu, isigytu i5 registruotq sertifikavimo paslaugq teikejq pagal Lietuvos Respublikos
elektronines atpaZinties ir elektroniniq operacijq patikimr"rmo uZtikrinimo paslaugq lstatym4, teikiant
juos Sioje Sutartyje nurodytais Saliq elektroninio pa5to adresais.
8.5. Salys privalo viena kitq informuoti apie savo adreso, pavadinimo, projekto sqskaitos
numerio, elektroninio pa5to adreso ar atsakingLl asmenq l<ontal<tiniq duomenq, kuriuos viena kitai nurode
sutartyje, pasikeitimq. Salis, neivykdZiusi 5io reikalavimo, negali pareik5ti pretenzijq ar atsikirtirnq, I<ad
kitos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai Zinomus duomenis, neatitinka sutarties sqlygLl arba.ii
negavo praneSimq, kurie buvo siqsti pagal Siuos duomenis.
8.6. Paftnerio adresas ir rekvizitai:
TelSiU ra.iono savivaldybds administraciia
I 80878299
Zemaites s.. 14. 87 133 Tel5iai
'8 444\
52229
Lnfo@.!dsiai.lt
T32 4010 0510 0472 4690

Iuridinio asmens kodas
Adresas

Ielefonas
El. paStas

Proiekto saskaitos numeris

Daiva TDmiene,
444) 60202,8

Atsakinei asmenys ir kontaktai

8.7. Mokyklos

6t6 86 8t I

Jaiva.turn
iene@),te I siai. It
"8

adresas ir rekvizitai:

uridinio asmens kodas
{dresas
felefonas
31. paStas

?roiekto saskaitos numeris
A.tsakinei asmenys ir kontaktai

TelSiU r. Varniq Motieiaus Valandiaus gimnaziia
1905s7473
S. Dariaus ir S. Gireno 56, Varniai. 88321 Tel5iu r.
(8 444) 47 537, 8 603 02 292
m otval g i m rwziia@gmai l. com
T89 4010 0510 05s7 270s
Eeidiius Stonys, (8 444\ 47 537

IX. SUTARTIES PRIEDAI

9.1. 1 priedas.
9,2. 2 priedas.
9.3. 3 priedas.

Mokyl<los veiklos tobulinimo plano forma.
Mokyklos veiklos tobulinimo ataskaitos forma.
Mokyklos veil<los tobulinirno planas, suderintas projekto vykdytojo ir patvirtintas

mokyklos (kai bus parengtas ir sudarytas Sutartyje nustatyta tvarka).
Para5ai:

TelSirl

ivaldybds adm inistracija

arnir; Motiej aus Valandiaus gim nazija
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Stonys, direktorius
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