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Vadovaudamiesi (-osi) Kokybes krep5elio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos apraSo (toliau
Kokybes krep5elio apraSas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 20'18 m. rugpjUdio
29 d. isakymu Nr. V-707, 9 punktu,

-

atsiZvelgdami (-os)itai, kad Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. geguZes
jsakymu Nr. V-637 ,,Del finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metq Europos
Sq1ungos fondq investicijq veiksmq programos 9 prioriteto ,,Visuomenes Svietimas ir ZmogiSkqyq iStekliq
potencialo didinimas" lgyvendinrmo priemonq 09 2 1-ESFA-V-719,,Kokybes krepSelis" Sioje sutartyje nurodytam
projektui igyvendinti yra skrrtos Europos Sq1ungos (toliau - ES) strukt0riniq fondq ir (arba) Lietuvos Respublikos
valstybes biudZeto leSos (toliau - projektui skirtos finansavimo le5os),
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suprasdami (-os) tai, kad projekto finansavimo taisykles inter alia apibreZia ne tik 5i sutartis, beti 20142020 metq Europos Sqjungos fondq investicijq veiksmLl programos g prioriteto ,,Visuomen6s Svietimas ir
2mogiSkq1q i5tekliq potencialo didinimas" 09.2.'1-ESFA-V-719 priemonds,,Kokybes krep5elis" projektq
finansavimo sElygLl apra5as, patvirtintas 2018 m. lapkridio 23 d. Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro isakymu Nr. V-926 ,,Dd\2014^2020 metq Europos Sq.lungos fondq investicijq veiksmq programos 9
prioriteto,,Visuomenes Svietimas rr 2mogi5kqjq i5tekliq potencialo didinimas" 09.2 1-ESFA-V-7'19 priemones
,,Kokybes krep5elts" prolektq finansavimo sqlygr.l apraSo patvirtinimo" (toliau - Apra5as) ir jame nurodyti
nacionaliniai ir ES teises aktai,

Panev62io miesto savivaldybds administracija, (toliau - partneris), atstovaujama PaneveZio miesto
savivaldyb6s administracijos direktoriaus Tomo Juknos, igalioto PaneveZio miesto savivaldybes 2019 m.
lapkricio 2'1 d tarybos sprendimu Nr 1 421
ir

Panev62io Ber2q progimnazija (toliau - mokykla), atstovaujama mokyklos direktoriaus Stanislovo
Ambrazaicio, veikiandio pagal PaneveZio BerZq progimnazijos nuostatus, patvirtintus PaneveZio miesto
savivaldybds tarybos 2017 m. balandZio 28 d. sprendimu Nr. 1-162,
toliau - Salys, sudaro Siq l5 Europos Sqiungos struktUriniq fondq le5q bendrai finansuojamo projekto
Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 ,,Kokybes krepSelrs" savivaldybes ir mokyklos sutarti(toliau - Sutartis).

1.

Sutarties dalykas

1.1. Sutartyje nustatomi projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-000'1 ,,Kokybes krepSelis" (totiau
projektas) igyvendinimo reikalavimai, finansavrmo tvarka ir sqlygos.

2.

-

Saliq teises, isipareigojimai ir atsakomybd

2.1. Salys jsiparergoja

visapusiSkai bendradarbiauti

ir

iskaitant, bet tuo nea'psiribojant, skirti

\
ZmogiSkuosius, intelektinius, materialtnius ir kitokio pobUd2io rsteklrus, reikalingus ir terdzranerus tink:
vykdyti proje(tQ (pasiektitikslus, uZdavinius, rezultatus) ir jireglamentuojandius teises aktus ber Sra Sutartlu ,i
2.2. Salys susitaria, vykdydamos Sutarti, laikyiis Irojekto igyvendinimq, finansavimq' ir s4tygas
reg lamentuojandiq teises aktq.
2.3. Ne viena i5 Saliq neatsako uZ visi5kq ar dalini isipareigojimq pagal Sutartj neivykdymq jeigu ji
kad
irodo,
isipareigojimq nelvykde del nenugalimos jegos (force majeure) aptinkybiq. atsirad.usiu po Sutaiiles
isigaliojimo dienos.
2'4. Nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiq sqvoka apibre2rama ir Sutarties Saliq teises,
pareigos ir atsakomybe esant Sioms aplinkybems reglamentuolamos Lietuvos Respublikos civrlinio kodekso
6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems
taisyklese, patvirtintose Lietuvos RespublikosVyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840,.DglAleidimo
nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisykliq patvirtinimo".

3.

Kokybds krep5elio l65os

3.1.

Projektuiskirtq finansavimo le5q dydis kiekvienos mokyklos atveju nustatomas Kokybes krepselio

apraSo

6, 7 n 8 punktuose nustatyta tvarka. Projektui pagal Siq Sutarti igyvendinti skiriamos leSos toliau

vadinamos Kokybes krepSelio ldSomis. Mokyklomis toliau vadinamos mokyklos, kuriq savininko terses ir
pareigas igyvendina savivaldybd (partneris) ir kurios dalyvauja projekte.

3.2.

Kokybes krep5elio le5os skaiciuojamos ir i5mokamos dalimis:
Pirma dalis - pirmiesrems mokyklos veiklos tobulinimo mokslo metams (t.y. 2019 I 2020 moksrmetams - stipriq geros mokyklos poZymiq rai5kq turincioms mokykloms: 2020 m pirmajam
pusmediui I 2020 I 2021 mokslo metams - silpnq geros mokyklos poZymiq raiskq turincioms
mokykloms) (toliau - Kokybes krep5elio leSos l) atsiZvelgiant j Kokybes krepSelro apraSo 6, 7 ir
B punktus
3.2.2. Antra dalis - antriesiems mokyklos veiklos tobulinrmo mokslo metams (t.y.2020 12021 mokslo
metams - stipriq geros mokyklos poZymiq rai5kq turrndioms mokykloms; 2021 I 2022 mokslo
metams - silpnq geros mokyklos po2ymiq rai5kq turincioms mokykloms) (toliau - Kokybes
krepSelio leSos ll), atsiZvelgiant i Kokybes krep6elio apra5o 6, 7 ir 8 punktus.
3,3. Partneris einamiesiems mokslo metams, kaip jie apibre2ti Sutarties 3.2.1 punkte, skirtas Kokybes
krepSelio le5as I perveda mokyklai per 10 darbo dienq po to, kaiyra tinkamaiatliktivisiSie veiksmai:
3.3.1. Mokykla Nacionalinei Svietrmo agentUrai (toliau * projekto vykdytolas) paterke Sios Sutarties 4
punkte nustatyta tvarka ir sqlygomis patvirtintq mokyklos veiklos tobulinimo dvrejq mokslo metq
trukmes planq (Sutarties priedas Nr 1).
3.3.2. Mokykla projekto vykdytojui pateike tinkamai igaliotq atstovq pasrraSytq Sutarti.
3.4. Partneris einamiesiems mokslo metams, kaip jie apibre2ti Sutarties 3.2.2 punkte, skirtas Kokybes
krep5elio leSas ll perveda mokyklai per 10 darbo dienq po to, kaiyra tinkamai atliktivisi Sie veiksmai
3.4.1. Mokykla projekto vykdytojui pateike Sios Sutarties 4 punkte nustatyta tvarka ir sqlygomis

3.2.1.

patvirtintq koreguotq mokyklos veiklos tobulinimo planq arba mokyklos vadovo raSytinlpatvirtinimq, kad mokyklos veiklos tobulinimo planas nebuvo koreguojamas.

3.4.2. N€ra nutraukta 5i Sutartis.
3.4.3. Mokykla projekto vykdytojui pateike mokyklos vadovo patvirtintq mokyklos veiklos

tobulinimo
ataskaitq u2 pra6jusius mokyklos veiklos tobulinimo mokslo metus, parengtq pagal Sios Sutarties
priedq Nr. 2.
3.5. Mokykla lsipareigoja ne veliau kaip iki antrq.lq mokslo metq, kaip jie apibreZti Sutarties 3 2.2 punkte,
pabaigos projekto vykdytojui pateikti mokyklos vadovo patvirtintq mokyklos veiklos tobulrnimo ataskaitq u2 visq
projekto igyvendinimo laikotarpj, parengtq pagal Sios Sutarties priedq Nr. 2.
3.6. Projekto vykdytojas gali nedelsiant sustabdyti Kokybes krep5elio le5q iSmokejimq, jei mokyklos
nevykdo ar netinkamai vykdo teises aktq ar sutardiq, reglamentuojanciq projekto igyvendinimq, reikalavimus.

4.

Mokyklos veiklos tobulinimo plano rengimas, derinimas

ir

tvirtinimas, igyvendinimo

steb6sena

4.'1. Silpnq geros mokyklos poZymiq rai5kq turinti mokykla, rengdama mokyklos veiklos tobulinimo
planq, konsultuojasi su projekto vykdytojo skirtu mokyklos veiklos tobulinimo konsultantu ir atsiZvelgra 1 jo
rekomendacijas.

4.2. Partneris ne vdliau kaip per 10 darbo dienq nuo mokyklos parengto mokyklos tobulinimo plano
gavimo dienos jformina jame suderinimo 2ymq, jei 5is atitinka projektq reglamentuojandiq teises aktq
reikalavimus Suderintqplanqpartneristeikiaprojektovykdytojui neveliaukaipiki20l9m gruod2iold.(stipriq
geros mokyklos po2ymiq raiSkq turincrq mokyklq atveju) ir ne veliau kaip iki 2020 m. birZelio 30 d (silpnq geros
mokyklos po2ymiq raiSkq turinciq mokyklq atveju), o koreguotq (antrq.lq mokslo metq) planq - ne veliau kaip iki

v

/

2020 m. rugsejo 30 d. (stipriq geros mokyklos poZymiq rai5kq turindiq mokyklq atveju) ir ne vetiau kaip iki 2021
m. rugsdjo 30 d. d. (silpnq geros mokyklos poZymiq rai5kq turinciq mokyktq atveju).
4.3. Projekto vykdytolas ne veliau kaip per 10 darbo dienq nuo mokyklos tobulinimo plano gavimo iS
partnerio dienos lformina jame suderinimo 2ymq, jei 5is atitinka projektq reglamentuo.landiq teises aktq
reikalavimus ir yra suderintas su partneriu. Suderintq planq projekto vykdytojas grqZina mokyklai.
4.4. Mokyklos vadovas (ar kitas tinkamai igaliotas asmuo) ne vdliau kaip per 3 darbo dienas tvirtina
mokyklos veiklos tobulinimo planq, suderintq 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 (priedas Nr. 3).
4.5. Mokyklos veiklos tobulinimo planas gali b0ti 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 lgyvendinimo stebesenq atlieka partneris ir projekto vykdytojas.

5.

Kokyb6s krep5elio l65q naudojimas

5.1. Mokyklos naudoja Kokybes krep5elio le5as tik mokyklos veiklos tobulinimo plane numatytoms
veikloms igyvendinti, nevirSydamos kiekvienam u2daviniui numatyto leSq limito, tadiau privalo igyvendinti visas
kiekvienai veiklai numatytas priemones Mokykla privalo Kokybes krepSelio leSas laikyti atskiroje sqskaitoje ir
iSlaidq mokejimq vykdyti i5 Sios sqskaitos
5.2. Jeigu mokyklos veiklos tobulinimo plane numatytoms veikloms finansuoti iSleista maZiau, nei buvo

suplanuota (numatyta plane), mokykla turi teisq rengti mokyklos veiklos plano papildymq, kuris derinamas ir
tvirtinamas Sutarties 4.1-4.4 punktuose nustatyta tvarka ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Mokyklos
veiklos tobulinimo plano papildymai turi b[ti rengiami ir organizuojami taip, kad jie b[tq suderinti ir patvirtinti
(Sutarties 4.1-4.4 punktuose nustatyta tvarka) ne vdliau kaip iki 2022 m. kovo 3'1 d. Mokyklos veiklos tobulinimo
plano papildymai turi bUti igyvendinami ir organizuojami taip, kad visos projekto veiklos b0tq baigtos jgyvendinti
ne veliau kaip iki 2022 m. rugpjUdio 31 d.
5.3. Mokyklos veiklos tobulinimo plane, koreguotame plane ar jq papildymuose numatytoms veikloms
neiSleistos Kokybes krepSelio leSos grqZinamos projekto vykdytojui iki projekto veiklq vykdymo pabaigos.
5.4. Projektui skirtos finansavimo le5os (Kokybes krep5elio leSos) negali buti skiriamos apmoketi
ugdymo reikmems, t.y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonems), kurioms mokymo ldsos privalo
b0ti skirtos LR Vyriausybes nustatyta tvarka (i5 Klases krep5elio).
5.5. Mokykla isipareigoja moketi projekto vykdytojui 0,02 % dydZio delspinigius nuo pavetuotos grqZinti
Krep5elio le5q sumos (nei5leistq Kokybes krep5elio le5q) uZ kiekvienq pradelstq dienq, jei mokykla vetuola
grqZinti nei5leistas Kokybes krep5elio le5as Sutarties 5.3 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

6.

Kitos partnerio teisds ir pareigos

6.1.

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

susilusius dokumentus.

6.2.

Partneris privalo bendradarbiauti ir padriti mokykloms planuojant mokyklos veiklos tobulinimq ir

igyvendinant veiklos tobulinimo planq.

6.3. Partneris isipareigoja savo leSomis apdrausti projekto igyvendinimui skirtq ilgalaikj turtq, kuriam
isigyti ar sukurti buvo gautas ES fondq finansavimas, maksimaliu turto atkuriamosios vertes draudimu nuo visq
galimq rizikos atvejq

ir

pateikti partneriui draudimo poliso kopijq. Turtas turi

igyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar jsigyjamas.

7.
7.1.
7.2.

b[ti

apdraustas projekto

Kitos mokyklos teisris ir pareigos
Mokykla turi teisq konsultuotis su partneriu projekto vykdymo klausimais.

Mokykla sutinka, kad informacija apie jq, trumpas projekto apra5ymas, paraiskos kodas ir

Kokybes krepselio ldsq suma b0tq skelbiami svetaineje www.esinvesticijos.lt.
7

-3.

Mokykla sutinka, kad informacijq apie paZeidimus, nustatytus !gyvendinant projektq,

igyvendinancioji institucija ir Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijair kita ES struktdrines
paramos naudojimq kontroliuolanti institucila skelbtq vie$ai
7.4. Mokykla sutinka, kad projekto partneris, lgyvendinandioji institucija ir Lietuvos Respublikos

Svietimo, mokslo ir sporto ministerija atskleistq su projektu susijusiq informacijq kitoms,ES struktgrines paramos

naudojimq kontroliuojandioms rnstitucijoms, kiek
mechanizmq uZtikrinimu.

tai susijq su struktlriniq fondil valdymo ir

kontrotes

7.5. Mokykla privalo saugoti su projekto igyvendinimu susijusius dokumentus teises aktq nustatyta
tvarka ir terminais (tadiau bet kuriu atveju ne trumpiau, nei 5 metus po projekto veiklq
igyvendinimo pabaigos)
ir nedelsiant pateikti luos projekto vykdytojui ir / ar partneriui praSant

t'.

7.6. Mokykla privalo vykdyti projekto prieZi0ros komiteto, kuris stebi projekto igyvendinimo paZanr ,
Y'
rekomendacijas.
juridiniq
jq
gauti
fiziniq
asmenLl
sutikimai
teikti
duomenis
7.7 .
Mokykla isipareigoja uZtikrinti, kad b0tq
ir
(pvz., asmens duomenis, sutardiq sqlygas) igyvendinandiajai institucijai, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo
ir sporto ministerijai ir kitoms ES struktUriniq fondq paramos naudojimq kontroliuojancioms institucijoms, jeigu
toks sutikimas reikalingas.
7.8. Mokykla privalo uZtikrinti, kad partneriui ar projekto vykdytojui butq perduodamos visos teisds i
projekto igyvendinimo metu i5 projektui skirtq finansavrmo le5q jsigyto ar sukurto turto nuosavybg.
lgyvendinancioji institucija ir Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerija turi teisq naudotis
projekto igyvendinimo metu parengtais dokumentais ir gautais duomenimis
7.9. Partneriui apdraudus turtq Sutarties 6.3 punkte nustatyta tvarka, mokykla isipareigoja, draudiminio
ivykio atveju, atkurti prarastq turtq.

7.10.

Mokyklaisipareigoja:

7.'10.1. projekto vykdytojui ir / ar

7.10.2.
7.10.3.
7.10.4.
7.'10.5.

7.{0.6.

7.10.7.

partneriur teikti dokumentus lretuvrq kalba arba i5verstus lltetuvtq
kalbq
u2tikrinti, kad projekto igyvendinimas vyktq skland2iai.
laikytis projektq reglamentuojandiq teisds aktq ir sutarciq.
igyvendindama projektq, laikytis vie5umo, lygiateisi5kumo, skaidrumo ir ne5aliSkumo principq.
laikytis igyvendinandiosios institucijos patvirtintuose dokumentuose nustatytq pirkimq prieZiUros
reikalavimq, kurie skelbiami igyvendinandiosios institucijos svetaindje www.esf.lt.
uZtikrinti, kad deklaruojant darbo u2mokesdio i5laidas pridedami darbo santykius pagrind2iantl
dokumentai atitiktq istitymq ir kitq teisds aktq reikalavimus (pvz. b0tq laikomasi maksimalroY'
darbo bei poilsio laiko trukmes; darbo sutartj bei pakeitimus pasira5ytq tinkami subjektai; bUtq
numatytos darbo sutartres b0tinosios sqlygos ir kt.)
teikti partneriui projekto vykdytojui, lgyvendinanciajai institucijai, Lietuvos Respublikos

Svietimo, mokslo

ir

sporto ministerijai

ir

kitoms ES strukt0riniq fondq

naudo.limq

kontroliuojandioms institucijoms duomenis ar dokumentus, reikalingus vertinant [gyvendintas
veiklas, patrrtas iSlaidas ir pasiektus rodiklius bei u2tikrinti, kad teikiami dokumentai b0tq
sistemi5kai surUsiuotr, teisingi, aiSk[s, atsekamr, palyginamt bei pakankamt i5latdoms pagrlstt.

8.

Baigiamosios nuostatos

8.1. Sutartis isigalioja nuo to momento, karjq pasiraSo Sutarttes Salys, ir galioja tol, kol Salys ivykdo
visus savo isipareigojimus pagal Siq Sutartl arba Sutartis nutraukiama.
8.2. Sutartis sudaryta dviem vienodq teisinq galiq turinciais egzemplioriais, po vienq kiekvienai Saliai.
8.3. Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teis6s aktais. Saliq gincai, kilg del jos
vykdymo, sprend2iami teisme Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.
8.4. Dokumentai gali bUti teikiami naudojantis saugiu elektroniniu para5u, patvirtintu galiojandiu
kvalifikuotu sertifikatu, isigytu i5 registruotq sertifikavimo paslaugq teikejq pagal Lietuvos Respublikos
elektronines atpaZinties ir elektroniniq operacijq patikimumo u2trkrinimo paslaugq istatymq, 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 asmenLl kontaktiniq duomenq, kuriuos viena kitai nurodd Sutartyje,
pasikeitimq. Salis, nejvykdZiusi 5io reikalavimo, negali pareik5ti pretenzijq ar atsikirtimq, kad kitos Salies
veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai2inomus duomenis, neatitinka Sutarties sElygq arba ji negavo praneSimq,
kurie buvo siqsti pagal Siuos duomenis.
8.6. Partnerio adresas ir rekvizitai:

Panev62io miesto savivaldybtis administracija
Juridinio asmens kodas

a.20,

\dresas
felefonas

ll.

0072410
8-45) 501360
ivald,yDe@Pa

oaStas

rroiekto saskaitos numeris

n

evezvE ll

T05 7300 0100 02387621
anev62io miesto savivaldyb6s administracijos direktorius
omas Jukna, (8 45) 501 360, t--qna*q,tu.KnA@pAnp:fe*zyfLt

Atsakinqi asmenvs ir kontaktai

8.7.

LT -35200, PanevdZys

Mokyklos adresas ir rekvizitai

\,

l
anevezio BerZq progimnazija
90422397
luridinio asmens kodas
37, Panev6Zys

\dresas
(45) 5872e4
[elefonas
u.lt
:1. paStas

T 937044060008142932. AB SEB bankas

)roiekto saskaitos numeris
\tsakinoi asmenvs ir kontaktai

9.

irektorius Stanislovas Ambrazaitis
l. paStas: direKtoilus@berzu.lt, Tel. Nr. 868685961

Sutarties priedai

9.1. 1 priedas. Mokyklos veiklos tobulinimo plano forma.
9.2. 2 priedas. Mokyklos veiklos tobulinimo ataskaitos forma.
9.3. 3 priedas. Mokyklos veiklos tobulinimo planas, suderintas projekto vykdytojo ir patvirtintas

*-

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

Para5ai:

d,*.,,,,,,
Ambrazaitis

U

ir vieSosios tvarkos skyriaus
ved6jo pavaduotojas

Teis€s

Svietimo ir jaunimo reikalq
vyr. sPecialisti

Mihold PetronYt6-

