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Si partneryst�s sutartis pasiraaoma dél projekto ,Specializuots slaugos ir globos nams 

jikkrimas Kaiaiadoris rajono savivaldyb�je" jgyvendinimo. Projektas /gyvendinamas pagal 2014-

2020 mets Europos Sajungos fonds investicijs veiksms programos priemon� Nr. 08.1.1.-CPVA-V-

427 ,,Institucin�s globos pertvarka: investicijos i infrastruktür�, finansuojam� veikl� ,Socialinis 
paslaugs infrastruktüros tinklo sukkrimas ir plétra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos 

negali�". 

Strévininks socialin�s globos namai, /.k. 290796410, atstovaujami direktoriaus Kestuio Jakelio, 
veikianio pagal Strévininks socialin�s globos nams nuostatus (toliau - Projekto vykdytojas) ir 

Vilijampol�s socialin�s globos namai, /.k. 290797850, atstovaujami direktor�s Zitos Verbaviien�s 

(toliau Projekto partneris), (kartu - Salys), sudar� ai� sutart/ (toliau - Sutartis) bendriems 

tikslams pasiekti, igyvendinant projekt� "Specializuots slaugos ir globos nams ikürimas Kaiaiadoris 

rajono savivaldyb�je /gyvendinimo". 

1. Sia sutartimi Salys /sipareigoja bendradarbiauti, teikiant viena kitai reikiam� informacij�, reikalui 

esant, ~mogiakuosius iateklius, pastangas, profesines ~inias, siekdami veikti bendrai, nesteigdami 
naujo juridinio asmens, igyvendirrant projekta ,Specializuots slaugos ir globos nams ikkrimas 
Kaiaiadoris rajono savivaldyb�je". Pagrindiniu projekto rezultatu laikoma socialinç naud�- teikiams 
socialinis paslaugs kokyb�, kuri� pajus specializuotos slaugos ir socialin�s globos paslaugas 

gaunantys Strévininks socialin�s globos ir Vilijampol�s socialin�s globos nams gyventojai, Kauno 

regiono savivaldybis gyventojai su proto ar psichikos negalia. 

2. Projekto vykdytojas: 

2.1. vykdo bendr�j� Projekto prie~iür� ir koordinavim�, Projekto valdym�; 

2.2. vykdo Projekto léas administravim� ir buhalterin� apskait�; 

2.3. administruoja Projekto banko s�skait�; 

2.4. atstovauja partneriui visais projekto vykdymo ir projekto igyvendinimo klausimais ir u~tikrina, 

kad partneris bkts tinkamai informuotas apie jo pareigas ir /sipareigojimus, susijusius su projekto 

sutarties vykdymu ir projekto igyvendinimu; 

2.5. atsako u~ gautos is Projekto parnerio informacijos apie globos namy gyventojus saugum� ir 

konfidencialum�. 

3. Projekto partneris: 

3.1. u~tikrina, kad u~baigus Specializuots slaugos ir globos nams statyb� Kaiaiadoris rajono 

savivaldyb�je, juose apsigyvens 25 Vilijampol�s socialin�s globos nams gyventojai, kuriems 

reikalinga specializuota slauga ir globa; 

3.2. perduoda Projekto vykdytojui vis� reikiam� informacij�, dokumentus, profesines ~inias, ir 
kitoki� informacija, kuri reikalinga u~tikrinti apgyvendinamiems asmenims kokybiak� paslaugos 

t�stinum� 



3.3. Projekto vykdytojui papraaius, paskiria 
koordinatoriumi vien� asmen/, atsakinga u~ ryaius su 

Projekto vykdytoju; 

3.4. vykdyti kitus aioje Sutartyje numatytus isipareigojimus. 

4. Salys /sipareigoja: 

4.1. siekdamos numatyts Projekto tiksls, igyvendinti Projekt� vadovaujantis rkpestingumo, 

efektyvumo, skaidrumo, geros partneryst�s principais ir gera praktika; 

4.2. skirti ~mogiakuosius, techninius, intelektinius, materialinius ir kitokio pobkd~io iateklius, 

reikalingus ir leid~ianius deramai vykdyti aios Sutarties s�lygas; 

4.3. Laikytis Lietuvos Respublikos /statyms, Europos Sajungos teis�s akts, susijusis su Projekto 

igyvendinimu; 

4.4. bendradarbiauti su Projekt� pri~ikriniais ir kontroliuojaniais asmenimis ir institucijomis, laiku 

teikti joms vis� praaom� informacij�sudaryti s�lygas jiems ap~iüréti Projekto igyvendinimo ir /ar 

administravimo viet� ir savo veikl�, susijusi� su Projektu, supa~indinti su dokumentais, susijusiais su 

Projekto ir Sutarties vykdymu, aalinti Projekto igyvendinimo trkkumus; 

4.5. Projekto vykdytojas ir partneris u~tikrina, kad, Specializuotos slaugos ir globos namuose 

paslaugas gauts projekto tikslin� grup� ia pertvarkoms socialin�s globos /staigu (Vilijampol�s 

socialin�s globos nams - 25 asmenys, Str�vininks socialin�s globos nams 
- 15 asmens), kuriai 

nustatytas atitinkamas, socialinis paslaugu poreikis; 

4.6. Tik ivykd~ius socialin�s globos istaigu pertvark� tiek, kiek numatyta Investiciniuose projektuose, 

Specializuotos slaugos ir globos namuose gali bkti apgyvendinti ir paslaugas gauti savivaldyb�s 

gyventojai, laukiantys eil�je / ilgalaik�s socialin�s globos paslaugas teikianias /staigas, arba kiti 

regiono gyventojai, kuriems nustatytas atitinkamas socialinis paslaugs poreikis; 

4.7. Projekto vykdytojas ir (ar) partneris siekia, kad, Specializuotos slaugos ir globos namuose 

teikiant paslaugas gyventojams pagal js individualius veiklos planus bkts teikiamos dienos 

u~imtumo, socialinis igkd~is ugdymo paslaugos. 

4.8. Projekto vykdytojo tinklapyje http://www.strevininkusgn.lt ir projekto partnerio tinklapyje 

http://www.vilijampolessen.lt bus paskelbta informacija apie apgyvendinam� projekt�, jo tikslus, 

rezultatus ir pateikta informacija apie finansavim� ia ES struktkrinis fonds. 

5. `alis atsakomyb�: 

5.1. UZ aios sutarties vykdym� bei igyvendinim� kiekviena Salis atsako pagal aioje Sutartyje 

prisiimtus /sipareigojimus. 
5.2. Projekto vykdytojas yra tiesiogiai atsakingas u~ tinkam� projekto igyvendinim�. 
5.3. Salys atleid~iamos nuo atsakomyb�s d�l aios sutarties vykdymo esant Nenugalimos j�gos (force 

majeure) aplinkyb�ms pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsn/ bei Lietuvos 

Respublikos Vyriausyb�s 1996 m. liepos 16 d. nutarim� Nr. 840 ,D�l Atleidimo nuo atsakomyb�s 

esant nenugalimos j�gos (force majeure) aplinkybèms taisyklis patvirtinimo". 

6. Konfidencialumas: 

6.1. Salys u~tikrina, kad: 

6.1.1.js darbuotojai ar kitais pagrindais samdomi asmenys naudos konfidenciali� informacij� tik aios 

Sutarties tikslais; 



uarduotojai aios Sutarties vykdvmo tikslais negali atskleisti jokios konfidencialios 
macJOS jokiai treiai aaliai be iaankstinio raatiako konfidencialios informacijoS pateikejo 
sutikimo; 
O.3, 1masi viss bütins atsargumo priemoniu sickiant u~tikrinti, kad jokia konfidenciali inrormacla ury atskleista (iaskyrus pirmiau minétus atvejus) ar naudojama jokiais kitais tikslais, iaskyrus js 
darbuotojams, vykdant ai� Sutartj 6.2. Konfidencialia informacija nelaikoma informacija, kuri: 
6.2.1. yra ar tampa vieaa; 
.2.2. yra teikiama tam, kad ji büts pateikta vieaai ir bkts jmanoma vykdyti ai� Sutartj 
6.2.3. yra valdoma gavejo be apribojims j� askleisti, 
.2.4. yra nepriklausomai kuriama nenaudojant konfidencialios informacijos; 
6.2.5. privalo bïti atskleista pagal /statymus ar kitus teis�s aktus. 
7. Gins sprendimas: 

71. Visi nesutarimai kil� ia aios Sutarties sprend~iami derybs keliu, o jei derybomis nesutarims 

paaalinti nepavyksta, jie sprend~iami Lietuvos Respublikos teisés akts numatyta tvarka. 

8. Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas: 

8.1. Si Sutartis jsigalioja nuo Sutarties `alis pasiraaymo momento ir galioja iki projekto 
Specializuots slaugos ir globos nams jkkrimas Kaiaiadoris rajono savivaldyb�je" igyvendinimo. 
8.2. Sutartis gali bkti keiiama tik raatiaku `alis susitarimu. 
8.3-Visi Sutarties pakeitimai ir priedai yra neatskiriama aios Sutarties dalis ir galioja tik tuomet, jei 

yra patvirtinti viss Salis paraaais. 
8.4. Vienos ia Salis pasibaigimas ar reorganizavimas, taip pat js pavadinimo pasikeitimas néra 
pagrindas aiai Sutariai nutraukti. 

8.5. Atsakomybés, konfidencialumo, Projekto rezultats tçstinumo ir gins sprendimo jsipareigojimai 
ialieka galioti po aios Sutartis nutraukimo ar aios Sutarties ternino pasibaigimo. 
9. Kitos s�lygos: 

9.1. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, po viena kiekvienai `aliai. 

10. Salis rekvizitai: 

Projekto vykdytojas 
Strévininks socialin�s globos namai 
Mokyklos g. 46, Mkro Strévininks k., LT-56202 
Kaiaiadoris sav. 
A/s LT 297300010002503201 

Projekto partneris 
Vilijampol�s socialin�s globos namai 
Apuoles g. 44, Kaunas LT- 48302 

Bankas AB ,,Swedbank" 
Juridinio asmens kodas 290796410 
Tel./faks. Tel.: (8-346) 53 538 

A/s LT257300010162254319 
Bankas AB ,,Swedbank" 
Juridinio asmens kodas 290797850, 
Tel/faks. Tel.: (8 37) 361671, (8 37) 361647 
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