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Zarusu

Vadovaudamiesi (-osi) Kokybes krep5elio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos apra5o
(toliau- Kokybes krepSelio apra5as), patvirtinto Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2018
m. rugpjfidio 29 d. isakymu Nr. V-707, 9 punktu, atsiZvelgdami (-os) i tai, kad Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. geguZes 27 d. isakymuNr. V-637 ,,D61finansavimo skyrimo
projektui, pateiktam pagal2014--2020 metq Europos Sqjungos fondq investicijq veiksmq programos 9
prioriteto ,,Visuomenes Svietimas ir Zmogi5kqjq i5tekliq potencialo didinimas" igyvendinimo priemong
09.2.I-ESFA-Y-719 ,,Kokybes krepSelis" Sioje sutartyje nurodytam projektui igyvendinti yra skirtos
Europos S4jungos (toliau - ES) struktririniq fondq ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto
le5os (toliau - projektui skirtos finansavimo leSos), suprasdami (-os) tai, kad projekto finansavimo
taisykles inter alia apibrdLiane tik 5i sutartis, bet ir 2014J020 metq Europos Sqjungos fondq investicijq
veiksmq programos 9 prioriteto ,,Visuomenes Svietimas ir Zmogi5kqfq i5tekliq potencialo didinimas"
09.2.1-ESFA-Y-719 priemon0s ,,Kokybds krep5elis" projektq finansavimo s4lygtl apra5as, patvirtintas
2018 m. lapkridio 23 d. Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymu Nr. V-926 ,,Del
2014_2020 metq Europos SEiungos fondq investicijq veiksmq programos 9 prioriteto ,,Visuomends
Svietimas ir Zmogi5kqjq i5tekliq potencialo didinimas" 09.2.I-ESFA-V-llg priemonds ,,Kokybds
krep5elis" projektq finansavimo s4lygq apra5o patvirtinimo" (toliau - apra5as) ir jame nurodyti
nacionaliniai ir ES teises aktai.

Zarasq rajono savivaldyb6s administracija (toliau - partneris), atstovaujama Savivaldybes
administracijos direktoriaus Benjamino Sakalausko, veikiandio pagal Savivaldybes administracijos
nuostatus,

ir
Zarasq Pauliaus Sirvio progimnazija (toliau - mokykla), atstovaujama mokyklos direktores

Aldonos Navickienes, veikiandios pagal mokyklos nuostatus, toliau - Salys, sudaro 5i4 i5 Europos
S4iungos strukttiriniq fondq le5q bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001
,,Kokybds krep5elis" savivaldybes ir mokyklos sutarti (toliau - sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutartyje nustatomi projekto Nr.09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 ,,Kokybes krep5elis" (toliau
- projektas) igyvendinimo reikalavimai, finansavimo tvarka ir s4lygos.

II. SALIU TEISES, ISIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBE

2.1 . Salys isipareigoja visapusi5kai bendradarbiauti ir iskaitant, bet tuo neapsiribojant, skirti funogi5kuosius,
intelektinius, materialinius ir kitokio pobldZio i5teklius, reikalingus ir leidZiandius tinkamai vykdyti
projekt4 (pasiekti tikslus, uZdavinius, rezultatus) ir jireglamentuojandius teisds aktus bei 5i4 sutartj.

2.2. Salys susitaria, vykdydamos sutarti, laikytis projekto igyvendinim4, finansavimE ir sElygas
re glamentuoj andiq teises aktq.

2.3. Ne viena i5 Saliq neatsako uZ visi5k4 ar dalini lsipareigojimq pagal sutartineivykdym4, jeigu
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ji irodo, kad isipareigojimq neivykde del nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiq, atsiradusiq po

sutarties isigalioj imo dienos.
2.4. Nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiq s4voka apibreLiarrra ir sutarties Saliq teises,

pareigos ir atsakomybe esant Sioms aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
Lodekso 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 KREPSNT,TO LESOS

3. I . Projektui skirtq finansavimo le5q dydis kiekvienos mokyklos atveju nustatomas Kokybes krep5elio

apra5o 6,7 ir 8 punktuose nustatyta tvarka. Projektui pagal 5i4 sutarti igyvendinti skiriamos leSos toliau
vadinamos kokybes krep5elio leSomis. Mokyklomis toliau vadinamos mokyklos, kuriq savininko teises

ir pareigas igyvendina savivaldybe (partneris) ir kurios dalyvauja projekte.
3.2. Kokybes krep5elio leSos skaidiuojamos ir i5mokamos dalimis:
3.2.1. pirma dalis - pirmiesiems mokyklos veiklos tobulinimo mokslo metams (t. y.2020-2021

m. m.) i5mokama 2020 m., atsiZvelgiant i Kokybes krep5elio apra5o 6,7 ir 8 punktus;

3.2.2. antra dalis - antriesiems mokyklos veiklos tobulinimo mokslo metams (t. y.2021-2022
m. m.) i5mokama 2021 m., atsiZvelgiant i Kokybes krepSelio apra5o 6,7 ir 8 punktus.

3.3. Partneris einamiesiems mokslo metams, kaip jie apibrelli sutarties 3.2.1 punkte, skirtas

kokybes krep5elio le5as per 5 darbo dienas perveda mokyklai, kai yra tinkamai atlikti visi Sie veiksmai:
3.3.1. mokykla Nacionalinei Svietimo agenturai (toliau - projekto vykdytojas) pateike Sios

sutarties 4.1-4.4 punktuose nustatyta tvarka ir s4lygomis patvirtint4 mokyklos veiklos tobulinimo dviejq
mokslo metq trukmes plan4 (3 priedas);

3.3.2. mokykla projekto vykdytojui pateike tinkamai igaliotq atstovq pasira5ytos sutarties su

partneriu koptj+.
3.4. Partneris einamiesiems mokslo metams, kaip jie apibrblti sutarties 3.2.2 pttrkte, skirtas

kokybes krep5elio le5as perveda mokyklai per 5 darbo dienas po to, kai yra tinkamai atlikti visi Sie

veiksmai:
3.4.1. mokykla projekto vykdytojui pateike Sios sutarties 4.1-4.4 punktuose nustatyta tvarka ir

s4lygomis patvirtint4 koreguot4 mokyklos veiklos tobulinimo plan4 arba mokyklos vadovo ra5ytini

patvirtinim4, kad mokyklos veiklos tobulinimo planas nebuvo koreguojamas;
3.4.2. nera nutraukta 5i sutartis;
3.4.3. mokykla projekto vykdytojui pateike mokyklos vadovo patvirtint4 mokyklos veiklos

tobulinimo ataskait4 ui praejusius mokyklos veiklos tobulinimo mokslo metus (2 priedas).

3.5. Mokykla isipareigoja ne veliau kaip iki antrqjq mokslo metq, kaip jie apibrdLli sfiarties3.2.2
punkte, pabaigos projekto vykdytojui pateikti mokyklos vadovo patvirtint4 mokyklos veiklos tobulinimo
ataskait4 uZ vis4 projekto igyvendinimo laikotarpi, parengt4pagal Sios sutarties 2 prred1.

3.6. Projekto vykdytojas gali nedelsiant sustabdyti kokybes kreplelio le5q i5mokejim4, jei
mokyklos nevykdo ar netinkamai vykdo teises aktq ar sutardiq, reglamentuojandiq projekto

igyvendinim4, reikalavimus.

IV. MOKYKLOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO RENGIMAS, DERINIMAS IR
TVIRTINIMAS, IGYVENDINIMO STEBESENA

4.1. Mokykl4rengdamamokyklosveiklostobulinimoplan4(lpriedas),konsultuojasisuprojektovykdytojo
skirtu mokyklos veiklos tobulinimo konsultantu ir atsiZvelgia ijo rekomendacijas.
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4.2. Partneris ne veliau kaip per l0 darbo dienq nuo mokyklos parengto mokyklos tobulinimo
plano gavimo dienos iformina jame suderinimo fumq,jei Sis atitinka projekt4 reglamentuojandiq teises
aktq reikalavimus. Suderint4 plan4 partneris teikia projekto vykdytojui ne veliau kaip iki 2020 m.liepos
31 d., o koreguot4 (antryir+ mokslo metq) plan4 - ne veliau kaip iki 2021 m. rugsejo 30 d.

4.3. Projekto vykdytojas ne vdliau kaip per 10 darbo dienq nuo mokyklos tobulinimo plano
gavimo i5 partnerio dienos iformina jame suderinimo \rflq,jei Sis atitinka projekt4 reglamentuojandiq
teises aktq reikalavimus ir yra suderintas su partneriu. Suderintq planE projekto vykdytojas grqLina
mokyklai.

4.4. Mokyklos vadovas (ar kitas tinkamai igaliotas asmuo) ne veliau kaip per 3 darbo dienas
tvirtina mokyklos veiklos tobulinimo planq, suderint4 su partneriu ir projekto vykdytoju. Mokyklos
veiklos tobulinimo planas per 3 darbo dienas nuo jo patvirtinimo dienos pateikiamas projekto vykdytojui
ir nuo to momento laikomas neatskiriama Sios sutarties dalimi (3 priedas).

4.5. Mokyklos veiklos tobulinimo planas gali bfti koreguojamas po pirmqjq mokyklos veiklos
tobulinimo mokslo metq. Koreguotas mokyklos veiklos tobulinimo planas rengiamas, derinamas ir
tvirtinamas sutarties 4.1 -4.4 punktuose nustatyta tvarka.

4.6. Mokyklos veiklos plano igyvendinimo stebesen4 atlieka partneris ir projekto vykdytojas.

v. KOKYBES KREPSELTO LESU NAUDOJTMAS

5 . 1 . Mokyklos naudoj a kokybes kep5elio le5as tik mokyklos veiklos tobulinimo plane numaSrtoms veikloms

igyvendinti, nevir5ydamos kiekvienam uZdaviniui numatyto leSq limito, tadiau privalo igyvendinti visas
kiekvienai veiklai numatytas priemones. Mokykla privalo kokybes krep5elio le5as laikyti atskiroje
s4skaitoje ir i5laidq mokejim4 vykdyti i5 Sios s4skaitos.

5.2. Jeigu mokyklos veiklos tobulinimo plane numatytoms veikloms finansuoti i5leista maLiau,
nei buvo suplanuota (numatyta plane), mokykla turi teisg rengti mokyklos veiklos plano papildym4, kuris
derinamas ir tvirtinamas sutarties 4.1-4.4 punktuose nustatyta tvarka ir tampa neatskiriama sutarties
dalimi. Mokyklos veiklos tobulinimo plano papildymai turi b0ti rengiami ir organizuojami taip, kad jie
bntq suderinti ir patvirtinti (sutarties 4.1-4.4 punktuose nustatyta tvarka) ne veliau kaip iki 2022 m.kovo
31 d. Mokyklos veiklos tobulinimo plano papildymai turi bfiti igyvendinami ir organizuojami taip, kad
visos projekto veiklos bltq baigtos igyvendinti ne veliau kaip iki 2022 m. rugpjfldio 31 d.

5.3. Mokyklos veiklos tobulinimo plane, koreguotame plane ar jq papildymuose numatytoms
veikloms nei5leistos kokybes krep5elio le5os gr4Zinamos projekto vykdytojui iki projekto veiklq
vykdymo pabaigos.

5.4. Projektui skirtos finansavimo le5os (kokybes krep5elio le5os) negali buti skiriamos apmoketi
ugdymo reikmdms, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemondms), kurioms mokymo leSos
privalo buti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka (i5 Klases krep5elio).

5.5. Mokykla isipareigojamoketi projekto vykdytojui 0,02oh dydZio delspinigius nuo pavdluotos
grqiifii kokybes krep5elio le5q sumos (nei5leistq kokybes krep5elio le5q) uZ kiekvien4 pradelst4 dien4,
jei mokykla veluoja gr4zir$i nei5leistas kokybes krepSelio le5as sutarties 5.3 punkte nustatyta tvarka ir
terminais.

VI. KITOS PARTNERIO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Partneristuriteisgbetkadapareikalautimokyklospateiktivisussuprojektoigyvendinimususijusius
dokumentus.

6.2. Partneris privalo bendradarbiauti ir padeti mokykloms planuojant mokyklos veiklos
tobulinim4 ir igyvendinant veiklos tobulinimo plan4.

6.3- Partneris isipareigoja savo le5omis apdrausti projekto igyvendinimui skirt4 ilgalaiki turt4,

savivaldybis adminis&acijos
skpiaus
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kuriam isigyti ar sukurti buvo gautas ES fondq finansavimas, maksimaliu turto atkuriamosios vert6s
draudimu nuo visq galimq rizikos atvejq ir pateikti partneriui draudimo poliso koprjq. Turtas turi biiti
apdraustas projekto igyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar isigyjamas.

VII. KITOS MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS

l.l. Mokykla turi teisg konsultuotis su partneriu projekto vykdymo klausimais.
7 .2. Mokykla sutinka, kad informacija apie j4, trumpas projekto apralymas, parai5kos kodas ir

kokybes krep5elio le5q suma bttq skelbiami svetaineje www.esinvesticijos.lt.
7.3. Mokykla sutinka, kad informacijq apie paZeidimus, nustatytus igyvendinant projekt4,

igyvendinandioji institucija ir Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerija ar kita ES
strukturines paramos naudojim4 kontroliuojanti institucija skelbtq vie5ai.

7.4. Mokykla sutinka, kad projekto partneris, igyvendinandioji institucija ir Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerija atskleistq su projektu susijusi4 informacij4 kitoms ES
struktlrines paramos naudojim4 kontroliuojandioms institucijoms, kiek tai susijg su strukturiniq fondrl
valdymo ir kontroles mechanizmq uZtikrinimu.

7.5. Mokykla privalo saugoti su projekto igyvendinimu susijusius dokumentus teises aktq
nustatyta tvarka ir terminais (tadiau bet kuriuo atveju ne trumpiau, nei 5 metus po projekto veiklq
igyvendinimo pabaigos) ir nedelsiant pateikti juos projekto vykdytojui irlar partneriui pra5ant.

7.6. Mokykla privalo vykdyti projekto prieZitiros komiteto, kuris stebi projekto igyvendinimo
pfrangq, rekomendacij as.

7.7. Mokykla isipareigoja uZtikrinti, kad butq gauti fiziniq ir juridiniq asmem+ sutikimai teikti jq
duomenis (pvz., asmens duomenis, sutardiq s4lygas) igyvendinandiajai institucijai, Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir kitoms ES strukfDriniq fondq paramos naudojimq
kontroliuoj andioms institucij oms, jeigu toks sutikimas reikalingas.

7.8. Mokykla privalo uZtikrinti, kad partneriui ar projekto vykdytojui butq perduodamos visos
teises i projekto igyvendinimo metu i5 projektui skirtq finansavimo le5q isigyto ar sukurto turto
nuosavybg. [gyvendinandioji institucija ir Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerija
turi teisg naudotis projekto igyvendinimo metu parengtais dokumentais ir gautais duomenimis.

7.9. Partneriui apdraudus turt4 sutarties 6.3 punkte nustatyta tvarka, mokykla isipareigoja,
draudiminio ivykio atveju, atkurti prarast4 turt4.

7.10. Mokykla isipareigoja:
7.10.1. projekto vykdytojui irlar partneriui teikti dokumentus lietuviq kalba arba i5verstus i

lietuviq kalb4;
7.10.2. uZtikrinti, kad projekto igyvendinimas vyktq sklandZiai;
7.10.3. laikytis projekt4 reglamentuojandiq teises aktq ir sutardiq;
7.10.4. igyvendindama projekt4, laikytis vie5umo, lygiateisi5kumo, skaidrumo ir ne5ali5kr-tmo

principq;
7.10.5. laikytis igyvendinandiosios institucijos patvirtintuose dokumentuose nustatytq pirkimq

prieZiDros reikalavimq, kurie skelbiami igyvendinandiosios institucijos svetaineje www.esf.lt;
7.10.6. uZtikrinti, kad deklaruojant darbo uZmokesdio i5laidas pridedami darbo santykius

pagrindZiantys dokumentai atitiktq istatymq ir kitq teises aktq reikalavimus (pvz., bUtq laikomasi
maksimalios darbo bei poilsio laiko trukmes; darbo sutart! bei pakeitimus pasira5fi tinkami subiektai;
bfltq numatytos darbo sutarties b[tinosios s4lygos ir kt.);

7.10.7. teikti partneriui, projekto vykdytojui, igyvendinandiajai institucijai, Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir kitoms ES strukt[riniq fondq naudojim4 kontroliuojandioms
institucijoms duomenis ar dokumentus, reikalingus vertinant igyvendintas veiklas, patirtas i5laidas ir
pasiektus rodiklius bei uZtikrinti, kad teikiami dokumentai btrtq sistemi5kai sur[Siuoti, teisingi, ai5kfis,
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atsekami, palyginami bei pakankami i5laidoms pagristi.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Sutartis isigaliojanuo to momento, kai j4pasira5o sutarties Salys, ir galiojatol, kolSalys ivykclo visus

savo lsipareigojimus pagal 5i4 sutarti arba sutartis nutraukiama.

8.2. Sutartis *i*.ytu dviem vienod4 teising gali4 turindiais egzemplioriais, po vien4 kiekvienai

Saliai.
8.3. Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teises aktais. Sahq gindai, ki19

del jos vykdymo, sprendZiami teisme Lietuvos Respublikos istatymq nustat5rta tvarka.
g.4. Dokumentai gali buti teikiami naudojantis saugiu elektroniniu para5u, patvirtintu galiojandiu

kvalifikuotu sertifikatu, isigytu i5 registruotq sertifikavimo paslaugq teikejq pagal Lietuvos RespLiblikos

elektronines atpaZinties"ir-elektroniniq op"rucijq patikimumo uZtikrinimo paslaugq istatym4, teikiant

juos Sioje Sutartyje nurodytais Saliq elektroninio pasto adresais.- 
AlS. Salvs privalo viena kit4 informuoti apie savo adreso, pavadinimo, projekto s4skaitos

numerio, elektrtninio pa5to adreso ar atsakingll asmem+ kontaktiniq duomenq, kuriuos viena kitai nurod6

sutartyjg pasikeitim4.^Salis, neivykdZiusi Sio reikalavimo, negali pareik5ti pretenzijq ar atsikirtimq, kad

kitos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai Zinomus duomenis, neatitinka sutarties s4lygLl arba ji
negavo prane5imq, kurie buvo siqsti pagal Siuos duomenis.

8.6. Partnerio adresas ir rekvizitai
Zarasq rajono savivaldYb6s

administracija

Juridinio asmens kodas 1 8875346 I

Adresas a. 32110 Zarasai

Telefonas 838 7t72
ItEl. pa5tas

Proieklo saskaitos numeris T07 7300 0101 3033 9994

Atsakingi asmenys ir kontaktai Kazanceviene, ir kultflros
vyriausioj i specialiste

(8 38s) 37t7e
,1.p kri stina. kazancevi ene @ zar asai.lt

8.7 klos adresas ir rekvizitai:

admini5l2sij65

Zarasq Pauliaus
progimnazija

Sirvio

t90203229asmens kodas
32124 Zarasai7tlP

838 s3515elefonas
El. pa5tas

T79 7300 0100 0261 4433Proiekto saskaitos numeris
Kerpi5kis, direktoriaus pavaduotojas

It
. (8-38s) 37067

Atsakingi asmenys ir kontaktai

skyriaus
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IX. SUTARTIES PRIEDAI

9.1. Sios sutarties priedq numeracija sutampa su sutarties, pasira5ytos tarp Nacionalines
Svietimo agent[ros ir savivaldybes, priedq numeracija:

9.1.1. 1 priedas. Mokyklos veiklos tobulinimo plano forma.
9.1.2. 2 priedas. Mokyklos veiklos tobulinimo ataskaitos forma.
9.1.3. 3 priedas. Mokyklos veiklos tobulinimo planas, suderintas projekto vykdytojo,

projekto partnerio ir patvirtintas mokyklos (kai bus parengtas ir suderintas sutartyje nustatyta tvarka).

Para5ai

Zarasq rajono savivaldyb6s administracija ZarasqPauliaus Si.vio progimnazija

(vardas, (vardas,

rajono savivaidybis admioisnacijos
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