BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

2018 m. gegužės 14 d. Nr. SUT-101(18)
Vilnius

Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija), atstovaujama
L. e. Administracijos direktoriaus pareigas Geniaus Lukošiaus, veikiančio pagal 2018 m. sausio 3 d.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymą Nr. 3P-6 „Dėl Geniaus Lukošiaus perkėlimo
esant tarnybinei būtinybei“ ir Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
(toliau – Direkcija), atstovaujama L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Eduardo Grinavecko,
veikiančio pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų
patvirtinimo“ patvirtintus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
nuostatus,
toliau kartu šioje bendradarbiavimo sutartyje (toliau – Sutartis) vadinamos „Šalimis“, o
kiekviena atskirai – „Šalimi“ , sudarė šią Sutartį ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

I SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS IR TIKSLAS
1. Sutarties dalykas – Šalių bendradarbiavimas didinant transporto ir kelių infrastruktūros
saugumą Lietuvos keliuose.
2. Sutarties tikslas – užtikrinti Šalių bendradarbiavimą, kuris apima bendrus koordinuotus
veiksmus įgyvendinant eismo saugumo politiką Lietuvoje, atstovavimą Lietuvos Respublikos,
Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse institucijose sprendžiant bendrus suderintus klausimus,
dalyvavimą bendrose projektinėse iniciatyvose, švietimo ir prevencijos programose, dalijimąsi
aktualia informacija ir gerąja patirtimi, profesinėmis žiniomis, konsultavimą, metodinę ir institucinę
pagalbą, teisėkūros iniciatyvas ir reikalingų teisės aktų projektų derinimą, kontaktinių asmenų
paskyrimą, paramos suteikimą, keitimąsi kita Šalims naudinga informacija jų uždaviniams
įgyvendinti bei funkcijoms vykdyti.
3. Nesiekdamos pelno, o kooperuodamos savo darbą, žinias, žmogiškuosius išteklius ir kt.,
Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti joms tenkančių rezultatų
įgyvendinimo tęstinumą laikantis terminų bei kitų sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės
aktuose.
II SKYRIUS
ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
4. Vadovaudamosi šia Sutartimi Šalys pagal kompetenciją įsipareigoja:
4.1. bendradarbiauti įgyvendinant eismo saugumo politiką Lietuvoje;
4.2. bendradarbiauti įgyvendinant transporto veiklos priežiūros politiką Lietuvoje;
4.3. bendradarbiauti didinant transporto sistemos efektyvumą;
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4.4. teikti visokeriopą tarpusavio pagalbą mažinant eismo įvykių skaičių Lietuvos keliuose,
vykdant teisės pažeidimų atskleidimą ir prevenciją;
4.5. bendradarbiauti planuojant eismo saugumo priemones;
4.6. bendradarbiauti įgyvendinant kompleksines eismo įvykių prevencines priemones;
4.7. bendradarbiauti gerinant kelių infrastruktūros saugumą ir didinant eismo priežiūrą;
4.8. užtikrinti multifunkcinę eismo saugumo kontrolę;
4.9. bendradarbiauti tobulinant transporto sistemos techninį lygį bei diegiant technologines
inovacijas;
4.10. užtikrinti Šalių veiklos sritims reikalingų duomenų mainus;
4.11. bendradarbiauti kuriant sąsajas tarp informacinių sistemų;
4.12. organizuoti švietėjišką veiklą formuojant eismo dalyvių sąmoningumą ir atsakingą
elgesį keliuose;
4.13. teikti visokeriopą tarpusavio pagalbą užtikrinant sklandų kartu vykdomų projektų
įgyvendinimą;
4.14. užtikrinti įgyvendintų projektų rezultatų tęstinumą ateityje, Šalims priskirto rezultato
naudojimą pagal paskirtį ir tinkamą jo priežiūrą;
4.15. pagal poreikį teikti konsultacijas, susijusias su teisės aktuose numatytų funkcijų
vykdymu, taip pat derinti pozicijas dėl Sutarties dalyko ir tikslo su Lietuvos Respublikos, Europos
Sąjungos institucijomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis;
4.16. užtikrinti tinkamą bendradarbiavimu prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, numatytų
tikslų bei rezultatų pasiekimą laiku;
4.17. neatskleisti tretiesiems asmenims su Sutarties vykdymu susijusios informacijos;
4.18. kiekviena iš Šalių turi iniciatyvos teisę organizuoti Šalių susitikimus, inicijuoti ir
organizuoti bet kuriuos veiksmus ir veiklas, atitinkančius šios Sutarties turinį ir Šalių interesus;
4.19. Vykdyti kitus su Sutarties dalyku susijusius įsipareigojimus.
5. Administracija įsipareigoja:
5.1. esant galimybei sudaryti technines sąlygas keistis veiklai aktualiais duomenimis, derinti
sąsajų tarp informacinių sistemų kūrimo klausimus;
5.2. esant rašytiniam prašymui, suteikti galimybę naudotis Administracijai priklausančia eismo
stebėjimo įrenginių infrastruktūra.
6. Direkcija įsipareigoja:
6.1. esant rašytiniam prašymui, suteikti galimybę naudotis Direkcijai priklausančia eismo
stebėjimo įrenginių infrastruktūra;
6.2. teikti informaciją apie planuojamus ir vykdomus eismo stebėjimo įrenginių plėtros
projektus;
6.3. esant galimybei sudaryti technines sąlygas keistis veiklai aktualiais duomenimis, derinti
sąsajų tarp informacinių sistemų kūrimo klausimus.
III SKYRIUS
SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS
7. Sutartis vykdoma Šalims pasikeičiant raštais arba elektroniniais laiškais ir juose nurodant
(patvirtinant) konkrečias priemones ir bendrus veiksmus arba tvirtinant bendrus institucinius planus
kalendoriniams metams.
8. Šios Sutarties nuostatos vykdomos atsižvelgiant į Šalių galimybes ir negali trukdyti Šalims
įgyvendinti savo tiesioginius uždavinius bei vykdyti funkcijas.
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9. Sutartyje numatytas bendradarbiavimas vykdomas per Šalių kontaktinius asmenis,
nurodytus Sutarties priede.
10. Pasikeitus Šalies kontaktiniam asmeniui, Šalis apie tai informuoja kitą Šalį raštu arba
elektroniniu laišku nurodydama kitą kontaktinį asmenį per 3 darbo dienas nuo įvykusio pasikeitimo
dienos.
IV SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMAS IR REKVIZITAI
11. Šalys patvirtina, kad yra įvertinę ir prisiima visas rizikas, kurios galėtų turėti įtakos
tinkamam įsipareigojimų vykdymui pagal šią Sutartį.
12. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai.
13. Sutartis gali būti pakeista, nutraukta ar papildyta rašytiniu Šalių susitarimu. Bet kokie
Sutarties papildymai ar pakeitimai, kurie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių, yra laikomi
neatskiriama šios Sutarties dalimi.
14. Sutartis, nesant jos pažeidimo, gali būti nutraukta bet kurios iš Šalių, informavus kitą Šalį
raštu ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų.
15. Bet kuri Sutarties Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 10
kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo raštu informavusi Sutarties nevykdančią ar netinkamai
vykdančią Šalį, jei kaltoji Šalis per 15 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo nepašalina
Sutarties pažeidimo.
16. Sutarties sąlygos ir vykdant Sutartį Šalių gauta informacija yra konfidenciali ir viešai
neskelbiama be kitos Šalies sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatytais atvejais.
17. Ši Sutartis pasirašyta abiejų Šalių elektroniniu parašu .adoc formatu.
18. Sutartis sudaryta ir bus aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise, Šalys,
pasirašydamos šią Sutartį, patvirtina, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį ir su ja sutinka.

Lietuvos transporto saugos administracija
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
Įstaigos kodas 188647255
Tel. (8 5) 278 5602,, faks. (8 5) 213 2270
El. paštas ltsa@ltsa.lrv.lt.

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Tel.: (8 5) 232 9600, (8 5) 232 9600
Faksas (8 5) 232 9609
El. paštas lakd@lakd.lt

L. e. Administracijos direktoriaus pareigas
Genius Lukošius

L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas
Eduardas Grinaveckas
A. V.

A. V.
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2018- - bendradarbiavimo
sutarties Nr.
priedas

ŠALIŲ KONTAKTINIŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

1. Lietuvos transporto saugos administracija:
1.1. Tomas
Kolendo,
Administracijos
direktoriaus
pavaduotojas,
el. p. tomas.kolendo@ltsa.lrv.lt, tel. (8 615) 21 873.
1.2.Renata
Žaliauskaitė,
Projektų
valdymo
skyriaus
vyriausioji
specialistė,
el. p. renata.zaliauskaite@ltsa.lrv.lt, tel. (8 688) 19 663.
1.3. Renata
Genytė,
Projektų
valdymo
skyriaus
vyriausioji
specialistė,
el. p. renata.genyte@ltsa.lrv.lt, tel. (8 607) 92 094.
2. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos:
2.1. Laurynas
Ivinskis,
Intelektinių
transporto
sistemų
skyriaus
vedėjas,
el. p. laurynas.ivinskis@lakd.lt, tel. (8 5) 232 9644.
2.2. Paulius
Bautrėnas,
Intelektinių
transporto
sistemų
skyriaus
inžinierius,
el. p. paulius.bautrenas@lakd.lt, tel. (8 5) 232 9691.
2.3. Dovilė Krasauskaitė, Saugaus eismo ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja,
el. p. dovile.krasauskaite@lakd.lt, tel. (8 5) 232 9731.

_________________

