BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS
DĖL GAMTOS MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, INŽINERIJOS, MATEMATIKOS
TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS VEIKLOS ATVIROS PRIEIGOS CENTRO
TAURAGĖS REGIONE STEIGIMO
2016 m.

d. Nr. 000
Tauragė
Įgyvendindami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos,
patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr.C(2014)6397), 1 prioriteto
„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1CPVAV701
priemonės „MTEPI 
infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“ finansuojamas
veiklas bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr.
V895 „Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir
inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos
įgyvendinimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos valdymo srityje bendrojo
veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtintą 
priemonę „Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų,
technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų
sukūrimas“ ir vadovaudamiesi Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos 
tyrimų 
ir
eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų veiklos aprašu, patvirtintu 2016 m. balandžio 21 d.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V367 „Dėl gamtos mokslų,
technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centro
veiklos aprašo patvirtinimo“,
Tauragės rajono 
savivaldybė, 
įstaigos kodas 
188737457, buveinės adresas Respublikos g. 2
LT72255 Tauragė, atstovaujama mero Sigito Mičiulio (toliau – 1 Partneris),
Tauragės Pagalbos mokiniui ir mokytojui centras
, įstaigos kodas 
195450233, buveinės
adresas K.Donelaičio g.21, LT72663 Tauragė, atstovaujama direktorės Vidos Mejerienės ( toliau 
2 Partneris)
Kauno technologijos universitetas
, 
įstaigos kodas 111950581
, buveinės adresas K.
Donelaičio g. 73, LT44249 Kaunas , atstovaujama universiteto rektoriaus prof. dr. Petro
Baršausko, veikiančio pagal Kauno technologijos universiteto statutą (toliau – 4 Partneris),
Klaipėdos universitetas, 
įstaigos kodas 211951150
, buveinės adresas Herkaus Manto g. 84,
92294 Klaipėda, atstovaujama rektoriaus Eimučio Juzeliūno (toliau –5 Partneris),
Kauno kolegija, 
įstaigos kodas 11196528, buveinės adresas Pramonės pr. 20, LT50468
Kaunas, atstovaujama kolegijos direktoriaus dr. Mindaugo Misiūno. veikiančio pagal Kauno
kolegijos statutą (toliau – 6 Partneris),
Pagėgių savivaldybė, 
įstaigos kodas buveinės adresas Vilniaus g. 9, LT99288 Pagėgiai,
Pagėgiai, atstovaujama mero Virginijaus Komskio (toliau – 7 Partneris),
Šilalės rajono savivaldybė, 
įstaigos kodas 
XXXXXXXXX, buveinės adresas
XXXXXXXXXXXXX Šilalė, atstovaujama mero Vardas pavardė 
(toliau – 8 Partneris),
Jurbarko rajono savivaldybė, 
įstaigos kodas 
XXXXXXXXX 
buveinės adresas
XXXXXXXXXXXX Jurbarkas, atstovaujama mero Vardas pavardė 
(toliau – 9 Partneris),
Tauragės apskrities verslininkų asociacija, 
įstaigos kodas 
XXXXXXXXXXX, buveinės
adresas XXXXXXXXXXXX, atstovaujama XXXXXXXXXX (toliau – 10 Partneris),
Strateginės savivaldos institutas
, įstaigos kodas 140199155, buveinės adresas Baltijos
pr.12361, LT93224 Klaipėda, atstovaujamas direktoriaus prof. dr. Stasio Paulausko, veikiančio
pagal įstaigos įstatus (11 partneris)
toliau kartu vadinami „Partneriais“, sudarėme šią bendradarbiavimo sutartį (toliau – Sutartis)
ir susitarėme dėl toliau išvardytų sąlygų.

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS
1. Partneriai susitaria bendradarbiauti ir būti partneriais, t. y. kooperuoti savo materialinius ir
žmogiškuosius išteklius, pastangas, darbą, įgūdžius ir profesines žinias, siekdami sukurti
mokiniams pritaikytą gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir
eksperimentinės veiklos (toliau – STEAM) atviros prieigos centrą (toliau – APC) Tauragės
apskrities teritorijoje.
2. APC turi būti sudarytos sąlygos Tauragės regiono mokyklų mokiniams gilinti žinias, atlikti
tyrimus, vykdyti eksperimentus pagal formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas, vykdyti
ugdymo karjerai veiklą, tobulinti mokytojų kvalifikaciją bei pan. STEAM tematika.
II SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
2. Šia Sutartimi apibrėžiamas APC steigimas, valdymas, Partnerių, įsipareigojimai,
įgaliojimai, teisės ir atsakomybė kuriant Centrą, Sutarties galiojimas, Sutarties nutraukimo tvarka ir
kitos nuostatos.
3. APC kuriamas kaip 

2tro Partnerio (PMMC) padalinys
(toliau  PMMC APC).

III SKYRIUS
PARTNERIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
5.
Tauragės savivaldybė įsipareigoja:
5.1. įkurti Tauragės regiono APC, kurį sudarys: 4 laboratorijos (1. Biologijos ir chemijos
(biomedicinos); 2. Fizikos ir inžinerijos; 3. Robotikos ir informacinių technologijų; 4
. 
Tvaraus
vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos. laboratorija.

5.2. Užtikrinti APC veiklą organizuojant laboratorijų darbą bei vykdant kitas, STEAM
populiarinimo veiklas.
5.3. Atstovauti APC Centro steigimo laikotarpiu visose tam reikalingose institucijose ir
organizacijose.
5.4. Pasirašyti su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 
susitarimą
, kuriame
nurodomos pasirašančiųjų Šalių teisės ir įsipareigojimai kuriant ir valdant APC.
5.5.Pasirašyti Jungtinės veiklos sutartį su Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo
aprūpinimo centru (toliau 
– 
ŠAC) ir dalyvauti partnerio teisėmis 2014
–
2020 metų laikotarpio
Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamo projekto veiklose. Projekto metu įsigytas turtas bus
savivaldybės nuosavybė;
5.6. Skirti reikalavimus atitinkančias patalpas APC įkūrimui:
5.6.1. savivaldybės skiriamų patalpų bendras plotas turi būti ne mažesnis kaip 250 kv. m.
5.6.2. Skirtose patalpose turi būti galimybė įrengti 4 laboratorijas, numatyti du parengiamieji
kabinetai (juose būtų laikomos darbo metu nenaudojamos priemonės, cheminiai reagentai, kitos
priemonės), kabinetas mokytojams.
5.6.3. Kiekviena laboratorijos patalpa turi būti tokio dydžio, kad joje būtų galimybė įrengti ne
mažiau kaip 15 darbo vietų.
5.6.4. Visos patalpos turi atitikti teisės aktų reikalavimus.
5.6.5. Patalpos turi būti tinkamos naudojimui ir atitikti šiuos minimalius reikalavimus: iki
patalpų atvestos vandentiekio, kanalizacijos, elektros srovės prieigos, numatytos ar įrengtos
vėdinimo sistemos prieigos ir pan.
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5.6.6. APC patalpose arba šalia jų turi būti įrengti sanitariniai mazgai ir rūbinė, atsižvelgiant į
tai, kad APC vienu metu gali būt 60 mokinių bei 10 suaugusiųjų.
5.6.8. Patalpos turi būti lengvai pasiekiamos visuomeniniu transportu, šalia jų įrengta
nemokama automobilių parkavimo aikštelė.
5.6.9. Įrengtas ir suremontuotas patalpas išlaikyti, skiriant lėšas jų eksploatavimo išlaidoms
(draudimui, apsaugai, komunaliniams mokesčiams, patalpų priežiūrai ir pan.);
5.7. Skirti darbuotoją PMMC APC veiklos priežiūrai ir koordinavimui.
5.8. Teikti Ministerijai ir ŠAC ir UPC papildomą informaciją, reikalingą įsipareigojimams
įgyvendinti;
5.11. Sudaryti sąlygas užsiėmimus lankyti viso regiono vaikams, tarpininkauti ir pagal
galimybes dalyvauti organizuojant jų atvežimą į APC užsiėmimus (ten ir atgal);
6.
Tauragės Pagalbos mokiniui ir mokytojui centras įsipareigoja:
6.1. įdarbinti reikiamus ir atitinkamą kvalifikaciją turinčius specialistus (metodininkus),
apmokant jų darbo užmokestį, (viso 6 etatai). 4 etatai metodininkų inžinierių 2 etatai laborantų.
6.2. Parengti APC ugdymo programas ir nuolat jas atnaujinti.
6.3. Užtikrinti mokymo medžiagų ir priemonių apsaugą, priežiūrą, tausojimą.
6.4. Rūpintis mokymo priemonių atnaujinimu APC veikloms vykdyti.
6.5. Bendradarbiauti su regiono mokyklomis dėl mokinių tvarkaraščio sudarymo ir jų
atvežimo į APC organizavimo, vykdyti mokslines tiriamąsias veiklas ir tobulinti mokinių ir
mokytojų kvalifikaciją.
6.6. Vykdyti tikslinio mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokinių profesinio orientavimo
veiklas, rengti viešus renginius mokiniams ir visuomenei, ieškoti partnerių užsienyje.
6.7. Užtikrinti mokytojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, pagal galimybes pritraukti
užsiėmimams vadovauti aukštųjų mokyklų dėstytojus, doktorantus, magistrantus, studentus, verslo
atstovus.
6.8. Sudaryti sąlygas APC vykdyti užsiėmimus visos apskrities priešmokyklinio, mokyklinio
amžiaus vaikams (toliau – APC lankytojai) ne trumpiau kaip 5 dienas per savaitę po 6 valandas
kasdien.
6.9. Tarpininkauti su Tauragės regiono savivaldybėmis bei mokyklomis sudarant sąlygas
užsiėmimus lankyti viso regiono vaikams, inicijuoti ir organizuoti vizitus į regiono verslo įmones.
6.10. Pagal savo kompetenciją bendradarbiauti su kitomis STEAM veiklas įgyvendinančiomis
įstaigomis šalyje ir užsienyje.
6.11. Viešinti APC veiklą ir organizuoti jos rėmimo akcijas, bendradarbiauti vykdant STEAM
populiarinimo veiklas.
6.12. Teikti Steigėjams, Ministerijai, ŠAC ir UPC papildomą informaciją, reikalingą
įsipareigojimams įgyvendinti.
6.13. Pagal poreikius PMMC savo įsipareigojimus gali vykdyti pasitelkęs partnerius,
bendradarbiavimą pagrindžiant jungtinės veiklos /bendradarbiavimo sutartimis ar kitais
dokumentais.
7.
8.
Kauno Technologijos universitetas įsipareigoja:
8.1. į PMMC APC ugdymo veiklas įtraukti savo darbuotojus, tyrėjus, mokslininkus,
dėstytojus, doktorantus, I ir II pakopų studentus.
8.2. Teikti pagalbą PMMC APC darbuotojams, rengiantiems STEAM ugdymo metodiką ir
metodines priemones.
8.3. Prisidėti organizuojant vizitus į Kauno regiono verslo įmones, tarpininkauti tose įmonėse
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ir derinti galimybes priimti jose mokinius vizitams ir veikloms. .
8.4. Bendradarbiauti vykdant STEAM populiarinimo veiklas.
9.
Klaipėdos universitetas įsipareigoja:
9.1. į PMMC APC ugdymo veiklas įtraukti savo darbuotojus, tyrėjus, mokslininkus,
dėstytojus, doktorantus, studentus.
9.2. Teikti pagalbą PMMC APC darbuotojams, rengiantiems STEAM ugdymo metodiką ir
metodines priemones.
9.3. Prisidėti organizuojant vizitus į regiono verslo įmones, tarpininkaujant su įmonėmis ir
derinant dėl galimybių priimti mokinius vizitams ir veikloms įmonėse.
9.4. Bendradarbiauti vykdant STEAM populiarinimo veiklas.
10. 
Kauno kolegija:
10.1. į PMMC APC ugdymo veiklas įtraukti savo darbuotojus,, mokslininkus, dėstytojus,,
studentus.
10.2. Teikti pagalbą PMMC APC darbuotojams rengiantiems STEAM ugdymo metodiką ir
metodines priemones.
10.3. Prisidėti organizuojant vizitus į regiono verslo įmones, tarpininkaujant su įmonėmis ir
derinant dėl galimybių priimti mokinius vizitams ir veikloms įmonėse.
10.4. Bendradarbiauti vykdant STEAM populiarinimo veiklas.
11. 
Tauragės apskrities verslininkų asociacija įsipareigoja:
11.1. prisidėti organizuojant vizitus į regiono verslo įmones, tarpininkaujant su įmonėmis ir
derinant dėl galimybių priimti mokinius vizitams ir veikloms įmonėse.
11.2. Bendradarbiauti vykdant STEAM populiarinimo veiklas.
11.3.Skirti savo darbuotoją bendradarbiavimui su PMMC APC dėl veiklų įmonėse
organizavimo.
11.4. Skirti vieneriems metams 
N
lėšų mokymo priemonių, įrangos ir medžiagų atnaujinimui,
įrangos remontui..
12. 
Pagėgių rajono savivaldybė įsipareigoja:
12.1. Skirti savo darbuotoją bendradarbiavimui su regiono mokyklomis ir APC vadovu, dėl mokinių
tvarkaraščio sudarymo ir jų atvežimo į APC organizavimo, 12.2. Bendradarbiauti vykdant STEAM
populiarinimo veiklas.
12.3.Organizuoti savo lėšomis, transportu savo teritorijoje gyvenančių mokinių, mokytojų
vežiojimą į APC ir atgal.
12.6
13. 
Šilalės rajono savivaldybė įsipareigoja:
13.1. Skirti savo darbuotoją bendradarbiavimui su regiono mokyklomis ir APC vadovu, dėl mokinių
tvarkaraščio sudarymo ir jų atvežimo į APC organizavimo, vykdyti mokslines tiriamąsias veiklas ir
kelti mokinių ir mokytojų kvalifikaciją.
13.2. Bendradarbiaut ivykdant STEAM populiarinimo veiklas.
13.3.Organizuoti savo lėšomis, transportu savo teritorijoje gyvenančių mokinių, mokytojų
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vežiojimą į APC ir atgal.
13.4. Pagal galimybes perskirstyti formalaus ir neformalaus ugdymo krepšelį, kuris būtų paskirtas
STEAM atviros prieigos centro vykdomoms programoms įgyvendinti.
13.5. Pagal galimybes skirti lėšų mokymo priemonių, įrangos ir medžiagų atnaujinimui, įrangos
remontui.
13.6. Padėti APC vykdyti tikslinio mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokinių profesinio
orientavimo veiklas, rengti viešus renginius mokiniams ir visuomenei.

14.
Jurbarko rajono savivaldybė įsipareigoja:
14.1. Skirti savo darbuotoją bendradarbiavimui su regiono mokyklomis ir APC vadovu, dėl mokinių
tvarkaraščio sudarymo ir jų atvežimo į APC organizavimo, vykdyti mokslines tiriamąsias veiklas ir
kelti mokinių ir mokytojų kvalifikaciją.
14.2. Bendradarbiauti vykdant STEAM populiarinimo veiklas.
14.3.Organizuoti savo lėšomis, transportu savo teritorijoje gyvenančių mokinių, mokytojų
vežiojimą į APC ir atgal.
14.4. Pagal galimybes perskirstyti formalaus ir neformalaus ugdymo krepšelį, kuris būtų paskirtas
STEAM atviros prieigos centro vykdomoms programoms įgyvendinti.
14.5. Pagal galimybes skirti lėšų mokymo priemonių, įrangos ir medžiagų atnaujinimui, įrangos
remontui.
14.6. Padėti APC vykdyti tikslinio mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokinių profesinio
orientavimo veiklas, rengti viešus renginius mokiniams ir visuomenei.
15.
Strateginės savivaldos institutas įsipareigoja
:
15.1. Bendradarbiauti kuriant ir įgyvendinant Darniosios naujadaros ir išmaniosios energetikos
laboratorijos koncepciją.
15.2. Bendradarbiauti kuriant ir įgyvendinant demonstravimo ir saviugdos programas bei virtualius
įrankius.
15.3. Apmokyti APC darbuotojus ir pedagogus darniosios naujadaros ir išmaniosios energetikos
teorijos, praktikos bei saviugdos klausimais.
15.4. Rengti apskrities savivaldybių, švietimo tų įstaigų bei įmonių vadovų ir specialistų saviugdą
laboratorijoje darniosios naujadaros ir išmaniosios energetikos tematika.
V. PARTNERIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ
16. Visi kartu Partneriai įsipareigoja užtikrinti:
16.1 APC veiklas, nurodytas Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos 
tyrimų
ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų veiklos apraše, patvirtintame 2016 m. balandžio
21 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V367 „ Dėl gamtos mokslų,
technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centro
veiklos aprašo patvirtinimo“
.
16.2. Sukurtą, pagerintą ir įsigytą infrastruktūrą naudoti tik APC veiklos tikslais.
16.3. Partneriui oficialiai raštu ar elektroniniu būdu pranešus apie susitarimo nutraukimą,
siekiant toliau nedalyvauti APC kūrime ar nevykdant numatytų sutartyje įsipareigojimų,
16.4.Partneriai turi teisę keisti savo įsipareigojimus Partneriams kolegialiai tariantis ir
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užtikrinant veiksmingą APC veiklą ne mažesne apimtimi nei numatyta šioje Sutartyje.

VI SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
17. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo visi Partneriai, ir galioja iki visiško Partnerių
įsipareigojimų įvykdymo.
18. Kiekvienas Partneris gali inicijuoti Sutarties nutraukimą, jei kitas Partneris/Partneriai
nevykdo šios Sutarties nuostatų ar vykdo jas netinkamai arba jei vykdydamas savo įsipareigojimus
pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės norminių aktų reikalavimus.
19 Bet kuris Partneris, konstatavęs ir turėdamas įrodymus, kad Partneris/Partneriai nevykdo
šios Sutarties nuostatų ar vykdo jas netinkamai arba vykdydamas savo įsipareigojimus pažeidė
Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitų teisė aktų reikalavimus, privalo raštu įspėti Partnerį ir
suteikti 15 darbo dienų terminą pažeidimams pašalinti.
20. Partneriui oficialiai raštu ar elektroniniu būdu pranešus apie susitarimo nutraukimą,
siekiant toliau nedalyvauti APC kūrime ar nevykdant numatytų sutartyje įsipareigojimų
21. Partneriui atsisakius dalyvauti Centro veiklos įveiklinime arba nutraukus šią Sutartį kiti
Partneriai persiskirsto įsipareigojimus. Sutartis pakeičiama atskiru susitarimu arba pasirašoma
nauja, tokiu pat būdu kaip ši Sutartis.
22. Atsiradus naujam partneriui Sutartis keičiama arba pasirašoma nauja bendradarbiavimo
sutartis, kurioje tęsiami ankstesni įsipareigojimai Centro atžvilgiu.
23. Visais atvejais apie pasikeitusius įsipareigojimus informuojama Švietimo ir mokslo
ministerija per mėnesį nuo Sutarties pakeitimo ar naujos Sutarties pasirašymo.
VII SKYRIUS
KITOS SUTARTIES NUOSTATOS
24. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
24.Visi ginčai, nesutarimai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami derybomis. Nepavykus išspręsti
ginčo per 2 mėnesius nuo ginčo pradžios, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal
atsakovo registruotos buveinės vietą.
25.Visi pranešimai, reikalavimai, susiję su šia Sutartimi, turi būti siunčiami paštu arba faksu
Sutartyje nurodytais adresais ir fakso numeriais.
26 Partneriai įsipareigoja pasikeitus adresams ar fakso numeriams informuoti viena kitą apie tai ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas po pasikeitimo.
27. Sutartis sudaryta 
N vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienam
Partneriui.
VIII SKYRIUS
PARTNERIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

1 PARTNERIS
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Tauragės rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188737457
Respublikos g. 2, LT72255 Tauragė
Atsisk. sąsk. LT
Bankas
Tel.: (8 446) 62 810, faks. (8 446) 70 801
el. p. savivalda@taurage.lt
Savivaldybės administracijos direktorius
Modestas Petraitis
A.V.

2 PARTNERIS
Pagalbos Mokiniui ir mokytojui centras
Įmonės kodas 195450233 K.Donelaičio g. 21, LT72663 Tauragė
Tel. 8446 62018
, faksas
Atsisk. sąsk. LT204010041600020066
bankas,. DNB 40100
Direktorė
Vida Mejerienė
A.V.

4 PARTNERIS
Kauno technologijos universitetas
Įmonės kodas 111950581
Buveinės adresas K. Donelaičio 73, LT44249 Kaunas
Tel. 837300000/324140 , faksas 837324144
Atsisk. sąsk. LT8270414060003104465
AB SEB bankas
Kauno technologijos universiteto rektorius
Petras Baršauskas
Vardas pavardė
A.V.
5 PARTNERIS
Klaipėdos universitetas
Įmonės kodas 
211951150
7

Buveinės adresas 
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
Tel. (8 46) 39 89 08, faksas (8 46) 39 89 99
Atsisk. sąsk. LT257300010002330225
bankas, b. k. AB bankas “Swedbank”, 73000
Klaipėdos universiteto rektorius
Eimutis Juzeliūnas
Vardas pavardė
A.V.
6 PARTNERIS
VšĮ Kauno Kolegija
Įmonės kodas 111965284
Buveinės adresas Pramonės pr. 20, LT50468 Kaunas
Tel. 8 37352324
, faksas 8 37751135
Atsisk. sąsk. LT89 7300 0100 7983 3043
bankas, b. k. AB SWEDBANK, 73000
KAUNO KOLEGIJOS DIREKTORIUS
DR. MINDAUGAS MISIŪNAS
A.V.
7 PARTNERIS
Pagėgių rajono savivaldybės administracija
įstaigos kodas 188746659
buveinės adresas Vilniaus g. 9, LT99288
Atsisk. sąsk. LT807300010002596276
Bankas AB “Swedbank”
Banko kodas 7300
Tel. (8 441) 57 482, faksas (8441) 57 874
el. p. info@pagegiai.lt

faksas

Savivaldybės meras Virginijus Komskis
A.V.
8 PARTNERIS
Šilalės rajono savivaldybės administracija
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas
buveinės adresas
Atsisk. sąsk. LT
Bankas
Tel.
, faksas
El. paštas 
8

Savivaldybės meras
A.V.
9 PARTNERIS
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas
Buveinės adresas
Atsisk. sąsk. LT
Bankas
Tel.
El. paštas 

Faks.

Savivaldybės meras
A.V.
10 PARTNERIS
Tauragės apskrities verslininkų asociacija
Biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas
Buveinės adresas
Atsisk. sąsk. LT
Bankas
Tel.
Faks.
El. paštas 
Vadovas
A.V.
11 PARTNERIS
Strateginės savivaldos institutas
Viešoji įstaiga
Įstaigos kodas 140199155
Buveinės adresas Baltijos pr. 12361 LT93224 Klaipėda
Atsisk. sąsk. LT227300010002312625
Bankas Swedbankas, 73000
Tel. +370 46 350560
Faks. +370 46 350560
El. paštas  ssi@eksponente.lt
Vadovas Direktorius prof. dr. Stasys Paulauskas
A.V.

9

