PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-04-27 SPRENDIMU NR.T-830 „DĖL
PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI SU ŠILUTĖS RAJONO
SAVIVALDYBE“ 2 PUNTU PATVIRTINTOS SUTARTIES PAKEITIMO IR
IŠDĖSTYMO NAUJA REDAKCIJA
2010 m. birželio 3 d. Nr. T-861
Pagėgiai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049; 2008, Nr. 113-4290) 5 straipsnio 4 dalimi, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225) 6
straipsnio 2 dalimi, Pagėgių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
P a k e i s t i Pagėgių savivaldybės tarybos 2010-04-27 sprendimu Nr. 830 „Dėl
pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Šilutės rajono savivaldybe“ 2 punktu patvirtintą sutartį ir
sutartį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Virginijus Komskis

PRITARTA
Pagėgių savivaldybės tarybos
2010 m. birželio 3 d.
sprendimu Nr. T1-861
BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS
DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR
VYKDYMO PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
2010 m. birželio d. Nr.
I. SUTARTIES ŠALYS
1. Šilutės rajono savivaldybė, atstovaujama Šilutės rajono savivaldybės mero Virgilijaus
Pozingio (toliau vadinama Organizatoriumi).
2. Pagėgių savivaldybė, atstovaujama Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio
(toliau vadinama Užsakovu).
3. Sutarties dalyviai toliau vadinami Šalys.
II. SUTARTIES OBJEKTAS
4. Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybių bendradarbiavimas, organizuojant visuomenės
sveikatos priežiūros veiklos paslaugų teikimą Pagėgių savivaldybės gyventojams, pagal šioje
sutartyje nustatytas sąlygas.
III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
5. Šilutės rajono savivaldybė įsipareigoja:
5.1. pavesti biudžetinei įstaigai Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biurui
(toliau vadinama Biuru) organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą Pagėgių
savivaldybėje;
5.2. pavesti Biurui kasmet sudaryti sutartį su Pagėgių savivaldybės administracija dėl
visuomenės sveikatos priežiūros veiklos paslaugų teikimo savivaldybės gyventojams, visuomenės
sveikatos stebėsenos (monitoringo) vykdymas pagal Pagėgių savivaldybės tarybos patvirtintą
stebėsenos programą, visuomenės sveikatos stiprinimo organizavimas ir kitas paslaugas susijusias
su visuomenės sveikatos priežiūra;
5.3. teikti informaciją ir konsultacijas, reikalingas bendradarbiavimo sutarčiai įgyvendinti.
5.4. kiekvienais metais iki kovo 31 d. pateikti Pagėgių savivaldybės tarybai ataskaitą apie
biuro veiklą Pagėgių savivaldybės teritorijoje;
6. Pagėgių savivaldybė įsipareigoja:
6.1. skirti lėšas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktų nustatyta
tvarka, Biurui visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms, numatytoms šios sutarties 4 punkto
vykdymui;
6.2. teikti Šilutės rajono savivaldybei informaciją, konsultacijas ir dokumentus, reikalingas
bendradarbiavimo sutarčiai įgyvendinti;
6.3. suteikti Biuro darbuotojams patalpas ir padėti organizuoti renginius kitose vietose
reikalingus susitikimams su bendruomenės nariais organizavimui, mokyklų visuomenės sveikatos
priežiūros specialistais;
6.4. kontroliuoti paslaugų teikimo eigą ir lėšų panaudojimą teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Informacija ir konsultacijos, susijusios su šios sutarties vykdymu, teikiamos nemokamai.
Informacijos teikimo būdai ir formos nustatomi Šalių susitarimu. Informacija kitiems subjektams
platinama tik Šalims raštiškai pritarus.

IV. SUTARTIES GALIOJIMO IR JOS NUTRAUKIMO SĄLYGOS
8. Ši sutartis įsigalioja ją pasirašius abiems Šalims ir galioja iki 2012 m. gruodžio 31 d.
9. Sutartis gali būti nutraukiama:
9.1. Šilutės rajono savivaldybės iniciatyva, kai Pagėgių savivaldybė laiku neužtikrina
reikiamo lėšų kiekio visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms teikti ir dėl to nukenčia Biuro ir
Šilutės rajono savivaldybės gyventojų interesai;
9.2. Pagėgių savivaldybės iniciatyva, kai biuras nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų,
taip pat įsteigus Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, ar numatant pasirašyti
bendradarbiavimo sutartį dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo su kita savivaldybe.
9.3. Vienai iš Šalių norint nutraukti šią Sutartį, Šalis turi raštu informuoti kitą Šalį prieš 3
mėnesius.
10. Sutartis nutraukiama Šalims priėmus sprendimą dėl Sutarties nutraukimo ir susitarus dėl
atsiskaitymo tvarkos už suteiktas paslaugas.
V. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
11. Visi ginčai dėl Sutarties nuostatų sprendžiami Šalių susitarimu.
12. Šalims nesusitarus, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
VI. NEPAPRASTOS SĄLYGOS
13. Nė viena iš šalių neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jei jų
įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir nuo šalių valios nepriklausančių nepaprastųjų aplinkybių.
14. Sutarties šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų,
nedelsdama privalo raštu apie tai informuoti kitą sutarties šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos šalies
informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis nepaprastomis sąlygomis kaip
pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl netinkamo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar
nevykdymo.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną
kiekvienai sutarties Šaliai.
16. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra surašyti raštu ir
patvirtinti abiejų Šalių parašais bei antspaudais.
VIII. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
Organizatorius
Šilutės rajono savivaldybė
Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė
Įstaigos kodas 188723322
Tel. (8 441) 79 227
Faksas (8 441) 53 840
Šilutės rajono savivaldybės meras

Užsakovas
Pagėgių savivaldybė
Vilniaus g. 9, LT-99288
Įstaigos kodas 188746659
Tel. (8441) 57361
Faksas (8441) 57874
Pagėgių savivaldybės meras
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