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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL BENDRADARBIAVIMO SU VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETU
2022 m. rugsėjo d. Nr. TSKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 6 ir 46
punktais, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-12-28 sprendimu Nr. TS V(19)-2724 patvirtinto
Kazlų Rūdos savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo 3.1 punktu Kazlų
Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Bendradarbiauti su Vytauto Didžiojo universitetu, siekiant abipusiai naudingų tikslų,
kvalifikuoto pedagogų rengimo, užtikrinant pakankamą pedagogų poreikį Kazlų Rūdos savivaldybės
švietimo įstaigose.
2. Pritarti Vytauto Didžiojo universiteto ir Kazlų Rūdos savivaldybės bendradarbiavimo
sutarties projektui (pridedama).
3. Įgalioti Kazlų Rūdos savivaldybės merą pasirašyti šio sprendimo 2 punkte nurodytą
bendradarbiavimo sutartį.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36,
44240 Kaunas)arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g.
8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška

PRITARTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2022 m. rugsėjo d. sprendimu Nr. TSVYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO IR KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS
BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS
2022 m.
d. Nr.
Kazlų Rūda / Kaunas
Vytauto Didžiojo universitetas, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti
viešoji įstaiga, juridinio asmens kodas 111950396, buveinės adresas K. Donelaičio g. 58, LT-44248
Kaunas (toliau – Universitetas), atstovaujamas Universiteto rektoriaus Juozo Augučio, veikiančio
pagal Universiteto Statutą, ir Kazlų Rūdos savivaldybė (toliau – Savivaldybė), atstovaujama
Savivaldybės mero Manto Varaškos, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,
būdami suinteresuoti skatinti tarpusavio bendradarbiavimą pedagogų rengimo srityje, sudarė šią
bendradarbiavimo sutartį (toliau – Sutartis).
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Sutarties objektas – Universiteto ir Savivaldybės bendradarbiavimas, siekiant abipusiai
naudingų tikslų kvalifikuoto pedagogų rengimo, užtikrinant pakankamą pedagogų poreikį
Savivaldybės švietimo įstaigose, srityje.
1.2. Sutartis nesukuria Šalims jokių finansinių įsipareigojimų, yra grindžiama geranorišku ir
abiem pusėms naudingu Šalių bendradarbiavimu, įgyvendinant Sutartyje numatytus tikslus.
II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1. Universitetas įsipareigoja:
2.1.1. informuoti Savivaldybę ir Savivaldybės mokyklas apie Universiteto siūlomas ugdymo
krypties programas, galimybes ir sąlygas studijuoti;
2.1.2. teikti Savivaldybei dominančią informaciją apie ugdymo krypties studijas, mokslą ir
šviečiamąją veiklą Universitete;
2.1.3. kviesti Savivaldybės mokyklų vadovus ir pedagogus dalyvauti Universiteto
organizuojamose konferencijose, seminaruose, mokymuose ir kituose pedagogų profesinio
tobulinimo renginiuose;
2.1.4. skleisti informaciją apie kartu su Savivaldybe organizuojamus renginius ir iniciatyvas
Universiteto bendruomenei ir socialiniams partneriams;
2.1.5. Marketingo ir komunikacijos departamento vyr. koordinatorius Nerijus Žeronas (el.
p. nerijus.zeronas@vdu.lt) atsakingas už šios sutarties vykdymą.
2.2. Savivaldybė įsipareigoja:
2.2.1. siekiant užtikrinti pakankamą pedagogų poreikį Savivaldybės švietimo įstaigose,
skleisti Universiteto pateiktą informaciją apie ugdymo krypties studijas, mokslą ir šviečiamąją veiklą
Universitete;

2

2.2.2. skatinti Savivaldybės mokyklų vadovų domėjimąsi ugdymo krypties studijomis
Universitete, supažindinant mokinius su Universiteto ugdymo krypties studijų programomis, stojimo
sąlygomis ir procedūromis;
2.2.3. teikti Universitetui informaciją apie pedagogų poreikį Savivaldybės švietimo
įstaigose;
2.2.4. kviesti Universiteto darbuotojus bei studentus dalyvauti Savivaldybės
organizuojamose konferencijose, seminaruose, mokymuose ir kituose renginiuose;
2.2.5. skleisti informaciją apie kartu su Universitetu organizuojamus renginius ir iniciatyvas;
2.2.6. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Ina Živatkauskienė (el. p.
ina.zivatkauskiene@kazluruda.lt) atsakinga už šios sutarties vykdymą.
III. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR KITOS SĄLYGOS
3.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir yra neterminuota.
3.2. Sutartis gali būti nutraukta bet kurios Šalies iniciatyva, įspėjus kitą Šalį prieš 30
kalendorinių dienų.
3.3. Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jei yra sudaryti raštu ir
tinkamai pasirašyti abiejų Šalių.
3.4. Sutartis sudaryta dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai
Šaliai.
3.5. Šalys įsipareigoja susilaikyti nuo veiksmų, kuriais būtų pažeistos šios Sutarties sąlygos,
kurie galėtų daryti žalą Šalių interesams, geram vardui bei tarpusavio santykiams.
3.6. Šalys susitaria, jog susirašinėjimą vykdo el. būdu arba registruotu paštu. Nurodytu
adresu Šaliai pateiktas rašytinis pranešimas, įspėjimas arba kitokia korespondencija yra laikoma tos
Šalies gauta 3 (trys) darbo dienos po išsiuntimo, o jei siunčiama elektroniniu paštu – kitą po
išsiuntimo dienos einančią darbo dieną.
3.7. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (arba) kiti kontaktiniai ir (arba) atsiskaitymo duomenys,
Šalis privalo per protingą terminą informuoti kitą Šalį apie tokių duomenų pasikeitimą.
3.8. Sutartį pasirašantys Šalių atstovai patvirtina, kad jie turi įgaliojimus Šalių vardu
pasirašyti Sutartį su visais joje nustatytais įsipareigojimais ir teisėmis, supranta jos turinį bei
pasekmes.
3.9. Šiai Sutarčiai taikoma ir Sutartis bus aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. Šalys
susitaria, kad Lietuvos Respublikos teismai turės pilną jurisdikciją sprendžiant dėl nesutarimų ir
ginčų, susijusių ar kylančių iš šios Sutarties, teismingumą nustatant pagal Universiteto buveinės
adresą.
IV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
Universitetas

Savivaldybė

Juridinio asmens kodas 111950396
K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas
Tel. + 370 37 327 877
El. paštas svietimo.akademija@vdu.lt

Juridinio asmens kodas: 111105893
Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda,
Tel. + 370 343 95 276
El. paštas priimamasis@kazluruda.lt

Vytauto Didžiojo universiteto rektorius
Prof. Juozas Augutis

Savivaldybės meras
Mantas Varaška

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS
Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932
Skyriaus duomenys: Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel.: (8 343) 68 628 / 95 276, el. p. svietimas@kazluruda.lt

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai
Į

Nr.
Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL BENDRADARBIAVIMO SU VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETU
2022-09-13
Kazlų Rūda
1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai. Kazlų Rūdos
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kryptingam
kompetencijų ugdymui, kvalifikuotam pedagogų rengimui, užtikrinant pakankamą pedagogų poreikį
Savivaldybės švietimo įstaigose, tikslinga sudaryti bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo
universitetu, kuris įgyvendina pedagogų rengimo, perkvalifikavimo (antros specializacijos)
pedagogines profesines studijų programas / modulius.
Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose išlieka poreikis švietimo pagalbos
specialistų, informacinių technologijų, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų.
Bendradarbiavimo sutarties pagrindu rastųsi galimybė sulygti tinkamas / individualizuotas
sąlygas dirbantiems mokytojams (persikvalifikavimo studijose) ir ketinantiems studijuoti dėl
išankstinio darbo sutarčių sudarymo, stipendijų skyrimo iš Valstybės studijų fondo (506 Eur per
mėn.).
Universiteto įsipareigojimas kviesti Savivaldybės mokyklų vadovus ir pedagogus dalyvauti
Universiteto organizuojamose konferencijose, seminaruose, mokymuose ir kituose pedagogų
profesinio tobulinimo renginiuose sudarytų prielaidą mokytojų metodininkų aktyvesnei metodinei/
tyriminei veiklai vykdyti, motyvuotų siekti mokytojo eksperto kvalifikacijos – šios kvalifikacijos
mokytojų šiuo metu Savivaldybėje nėra.
Savivaldybė įsipareigotų kviesti Universiteto darbuotojus bei studentus dalyvauti
Savivaldybės organizuojamose konferencijose, seminaruose, mokymuose ir kituose renginiuose, taip
siekiant pritraukti studentus, būsimus pedagogus, atlikti mokomąsias praktikas, stažuotes, įsidarbinti
Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
Sprendimo projekto teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6
straipsnio 6 ir 46 punktai, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-12-28 sprendimu Nr. TS V(19)2724 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo 3.1
punktas.
Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo
3.1 punktu, sutartims dėl bendradarbiavimo su valstybės institucijomis ir įstaigomis būtinas
išankstinis savivaldybės tarybos pritarimas.
2. Galimos pasekmės. Nenumatyta.
3. Teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą. Nėra.
4. Antikorupcinis vertinimas. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas neatliekamas.
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5. Biudžeto lėšų poreikis jam įgyvendinti. Nenumatyta.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

I. Živatkauskienė, tel. (8 343) 68 628, el. p. ina.zivatkauskiene@kazluruda.lt

Ina Živatkauskienė

