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KETINIMŲ PROTOKOLAS 
 DĖL ŠIAULIŲ UNIVERSITETO BOTANIKOS SODO VEIKLŲ VILNIAUS UNIVERSITETO 

INFRASTRUKTŪROS SUDĖTYJE 
 

2020 m. _____________ d. Nr. _______________ 
 
Šiaulių miesto savivaldybė, įstaigos kodas 111109429, buveinės adresas Vasario 16-osios g. 62, LT-
76295 Šiauliai, atstovaujama mero Artūro Visocko, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 
įstatymą (toliau – Savivaldybė), iš vienos pusės, 

ir  

Viešoji įstaiga Vilniaus universitetas, juridinio asmens kodas 211950810, kurio buveinė registruota 
adresu Universiteto g. 3, Vilnius, atstovaujamas rektoriaus prof. Rimvydo Petrausko, veikiančio pagal 
statutą (toliau – Universitetas), 

kartu su 

Viešąja įstaiga Šiaulių universitetas, buveinės adresas Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai, juridinio asmens  
kodas 111951345, atstovaujamas rektoriaus prof. Dariaus Šiaučiūno, veikiančio pagal statutą,  iš kitos 
pusės, 

toliau kartu vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,  

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD: 
 
(A) Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. XIII-3143 „Dėl Šiaulių universiteto 

reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu“ priėmė sprendimą reorganizuoti nuo 2021 
m. sausio 1 d. Šiaulių universitetą prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu; 

(B) 2020 m. gegužės 25 d. tarp Vilniaus universiteto ir Šiaulių universiteto pasirašytame susitarime dėl 
Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos raidos plano 2021–2025 metams nėra numatytas Šiaulių 
universiteto Botanikos sodo veiklų tęstinumas Vilniaus universiteto sudėtyje atsižvelgiant į tai, kad 
Šiaulių universiteto Botanikos sodo infrastruktūra nėra naudojama Šiaulių universiteto vykdomose 
studijų programose ir šios infrastruktūros išlaikymas iš mokslui ir studijoms skiriamo finansavimo 
nėra objektyviai pateisinamas; 

(C) Pripažįstant Šiaulių universiteto botanikos sodo svarbą Šiaulių miesto visuomeniniam ir kultūriniam 
gyvenimui Šiaulių miesto savivaldybė pasiryžusi prisiimti didžiąją dalį Šiaulių universiteto botanikos 
sodo išsaugojimo ir palaikymo finansinės naštos, 

 

Sudaro šį ketinimų protokolą dėl abipusių įsipareigojimų dėl Šiaulių universiteto botanikos sodo 

infrastruktūros ir veiklų tęstinumo Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos sudėtyje (toliau – Ketinimų 

protokolas). 

1.    KETINIMŲ DALYKAS 
 
1.1.   Universitetas įsipareigoja išlaikyti Šiaulių universiteto botanikos sodo veiklas Vilniaus universiteto 

infrastruktūros sudėtyje 2021 – 2022 metais. 
1.2.     Savivaldybė įsipareigoja 2021-2022 metams numatyti Savivaldybės švietimo prieinamumo ir kokybės 

užtikrinimo programoje lėšas edukacinės erdvės sukūrimui finansuoti konkurso būdu, numatant 
didžiausią edukacinei erdvei pritaikyti skirtiną sumą – 200 000,00 Eur (du šimtai tūkstančių eurų).  

1.3.   Šalys susitaria, kad visomis joms prieinamomis priemonėmis sieks Šiaulių universiteto botanikos sodo 
teritorijos bei visos infrastruktūros perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn. 
 

2.    ŠALIŲ  ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

2.1.   Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad Šiaulių universiteto finansinės atskaitomybės duomenimis Šiaulių 
universiteto Botanikos sodo išlaikymo kaštai sudaro 130 000 (vienas šimtas trisdešimt tūkstančių) 
Eur metams, susitaria: 

2.1.1.  Nuo 2021 metų Šaulių universiteto Botanikos sodo (toliau – Botanikos sodas) veiklas ir infrastruktūrą 
perkėlus į  Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos sudėtį, Savivaldybė įsipareigoja skirti ne mažiau 
kaip 75 (septyniasdešimt penkis) procentus botanikos sodo veiklų ir infrastruktūros išlaikymui 
reikalingų lėšų; 

2.1.2. Vilniaus universitetas per savo kamieninį akademinį padalinį Vilniaus universiteto Šiaulių akademiją 
organizuos Botanikos sodo veiklas Šiaulių mieste ne ilgiau nei iki 2022 metų pabaigos. 
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2.2. Šio Ketinimų protokolo 2.1.1. punkte numatytas finansinis įsipareigojimas pradedamas vykdyti ne 
vėliau kaip 2021 m. kovo 1 d. 

2.3. Savivaldybė įsipareigoja inicijuoti Šiaulių universiteto botanikos sodo teritorijos bei visos 
infrastruktūros perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn procedūras. 

2.4. Universitetas įsipareigoja priimti visus teisės aktuose numatytus reikiamus sprendimus, reikalingus 
siekiant Šiaulių universiteto botanikos sodo teritorijos bei visos infrastruktūros perdavimo Šiaulių 
miesto savivaldybės nuosavybėn. 

2.5. Šalys supranta, kad Universitetas, vykdydamas Ketinimų protokole prisiimtas pareigas išlaikyti 
Šiaulių universiteto botanikos sodo veiklas Vilniaus universiteto infrastruktūros sudėtyje 2021 – 2022 
metais, prisiima didelę finansinę riziką, galinčią reikšmingai įtakoti Vilniaus universiteto Šiaulių 
akademijos finansinį stabilumą, todėl susitaria, kad iki 2021 m. birželio 1 d. neinicijavus Šiaulių 
universiteto botanikos sodo teritorijos bei visos infrastruktūros perdavimo Šiaulių miesto 
savivaldybės nuosavybėn procedūros, Universitetas įgyja teisę savo nuožiūra inicijuoti Šiaulių 
universiteto botanikos sodo teritorijos bei visos infrastruktūros perdavimą centralizuotai valdomo 
valstybės turto valdytojui. 

2.6. Šalys susitaria minimaliais terminais teikti visokeriopą ir savalaikę pagalbą bei dokumentus, 
susijusius su Ketinimų protokole aprašytu Ketinimų dalyku. 

 
3. KETINIMŲ PROTOKOLO GALIOJIMAS IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 
 
3.1.    Šis Ketinimų protokolas įsigalioja tada, kai Šalys jį pasirašo. 

3.2.    Šalys turi teisę nutraukti Ketinimų protokolą Šalių susitarimu. 

3.3.   Bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti Ketinimų protokolą, įspėjusi prieš 90 (devyniasdešimt) 

kalendorinių dienų, jeigu Ketinimų protokolo vykdymas tampa neįmanomas dėl aplinkybių, kurių 

Ketinimų protokolą vienašališkai nutraukianti Šalis negalėjo kontroliuoti ar protingai numatyti 

Ketinimų protokolo sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms 

atsirasti. 

3.4.    Visi ginčai dėl Ketinimų protokolo nuostatų sprendžiami Šalių derybomis. 

3.5.    Šalims nesusitarus, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

3.6.    Ketinimų protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. 

 
 

Šalių rekvizitai 
 

Šiaulių miesto savivaldybė 
 

Viešoji įstaiga Vilniaus universitetas 
 
 
 

_______________________________________ _______________________________________ 
Meras Artūras Visockas Rektorius prof. Rimvydas Petrauskas 
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Rektorius prof. Darius Šiaučiūnas 

 


