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SPRENDIMAS 
DĖL KLAIPĖDOS R. DREVERNOS LOPŠELIO-DARŽELIO 

REORGANIZAVIMO, KLAIPĖDOS R. DREVERNOS LOPŠELIO-DARŽELIO 
REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĮ PRIE KLAIPĖDOS R. PRIEKULĖS 

VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO, SĄLYGŲ APRAŠO IR KLAIPĖDOS R. 
PRIEKULĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 

 
2020 m. balandžio 30 d. Nr. T11-139 

Gargždai 
 

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 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 12 dalimi, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. T11-
2 „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Klaipėdos r. Drevernos lopšelį-darželį“, n u s p r e n 
d ž i a: 

1. Reorganizuoti Klaipėdos r. Drevernos lopšelį-darželį (juridinio asmens kodas – 
191786813) jungimo būdu, prijungiant jį prie Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio (juridinio 
asmens kodas – 191787491), kuriam pereina visos Klaipėdos r. Drevernos lopšelio-darželio teisės ir 
pareigos. 

2. Patvirtinti Klaipėdos r. Drevernos lopšelio-darželio reorganizavimo, prijungiant jį prie 
Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio, sąlygų aprašą (pridedama). 

3. Patvirtinti Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio nuostatus (pridedama). 
4. Įgalioti šio sprendimo 1 punkte išvardytų įstaigų vadovus ne vėliau kaip iki 2020 m. 

rugpjūčio 31 d. atlikti visus veiksmus, susijusius su Klaipėdos r. Drevernos lopšelio-darželio 
reorganizavimo, prijungiant jį prie Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio, sąlygų aprašo 
nuostatų įgyvendinimu. 

5. Įgalioti Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio direktorių pasirašyti patvirtintus 
nuostatus ir kartu su kitais teisės aktuose nustatytais dokumentais pateikti juos įregistruoti Juridinių 
asmenų registrui. 

6. Pripažinti netekusiais galios Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 
d. sprendimo Nr. T11-270 „Dėl Klaipėdos r. Kvietinių mokyklos-darželio ir Klaipėdos r. Drevernos 
mokyklos-darželio pavadinimų pakeitimo ir nuostatų tvirtinimo“ 2.2 papunktį ir Klaipėdos rajono 
savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. T11-639 „Dėl Klaipėdos r. Priekulės vaikų 
lopšelio-darželio nuostatų tvirtinimo“ nuo Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio nuostatų 
įregistravimo Juridinių asmenų registre. 

7. Skelbti sprendimą Teisės aktų registre, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje 
ir vietinėje spaudoje. 

Šis sprendimas per tris mėnesius gali būti skundžiamas Klaipėdos apylinkės teismo 
Klaipėdos rajono rūmams (Klaipėdos g. 1, Gargždai) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 
nustatyta tvarka. 
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Savivaldybės meras                Bronius Markauskas 
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