
 
 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

 DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ KLAIPĖDOS 

R. DREVERNOS LOPŠELĮ-DARŽELĮ 
 

2020 m. sausio 23 d. Nr. T11-2 

Gargždai 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 

straipsnio 1 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 

dalies 4 ir 7 punktais, 4 dalimi ir 14 straipsnio 4 dalimi , n u s p r e n d ž i a: 

1. Sutikti, kad nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d. Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinė 

įstaiga Klaipėdos r. Drevernos lopšelis-darželis (juridinio asmens kodas – 191786813) būtų 

reorganizuojamas jungimo būdu ir prijungtas prie Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės 

įstaigos Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio (juridinio asmens kodas – 191787491). 

2. Nustatyti, kad: 

2.1. reorganizavimo tikslas – optimizuoti Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinių 

švietimo įstaigų tinklą, jų valdymą ir veiklą, racionaliai ir tikslingai naudoti materialinius, 

finansinius ir specialistų išteklius; 

2.2. reorganizavimo būdas – prijungimas; 

2.3. reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Klaipėdos r. Drevernos lopšelis-darželis 

(Žvejų g. 2, LT-96240, Dreverna, juridinio asmens kodas – 191786813 ); 

2.4. reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Klaipėdos rajono savivaldybės 

biudžetinė įstaiga Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelis-darželis (Lietuvininkų g. 11, LT-96341, 

Priekulė, Juridinio asmens kodas – 191787491); 

2.5. po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Klaipėdos rajono savivaldybės 

biudžetinė įstaiga Priekulės vaikų lopšelis-darželis (Lietuvininkų g. 11, LT-96341, Priekulė, 

juridinio asmens kodas – 191787491), kuri perims visas reorganizuojamos biudžetinės įstaigos 

Klaipėdos r. Drevernos lopšelio-darželio teises ir pareigas; 

2.6. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos funkcijos bus nustatytos 

Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio 

nuostatuose. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas; 

2.7. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės taryba. 

3. Skelbti sprendimą Teisės aktų registre, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto 

svetainėje ir vietinėje spaudoje. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie 

viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti 

skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Herkaus 

Manto g. 37, LT-92236, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos 

rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 
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