
 
 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL SUTIKIMO PERTVARKYTI ŠILALĖS R. KVĖDARNOS PRANO LIATUKO 

PRADINĖS MOKYKLOS IR ŠILALĖS R. KVĖDARNOS KAZIMIERO JAUNIAUS 

GIMNAZIJOS STRUKTŪRĄ  
 

2019 m. sausio   31     d. Nr. T1-16 

Šilalė 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.43, 2.47, 2.104 straipsniais, 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 13 straipsniu, Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalimi, 44 straipsnio 2, 4, 5, 6 dalimis, Mokyklų, vykdančių 

formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 ,,Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo 

švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 21 punktu, įgyvendindama Šilalės rajono 

savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą, patvirtintą Šilalės rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-31 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 

mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, Šilalės rajono 

savivaldybės taryba n u s p e n d ž i a : 

1. Sutikti: 

1.1. pertvarkyti iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės 

mokyklos struktūrą, pakeičiant iš bendrojo ugdymo pradinės mokyklos į ikimokyklinio ugdymo 

įstaigą, ir suteikti pavadinimą Šilalės r. Kvėdarnos darželis ,,Saulutė“, nutraukiant pradinio ugdymo 

ir individualizuotos pradinio ugdymo programų vykdymą ir tęsiant priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo programų vykdymą; 

1.2. pertvarkyti Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos struktūrą, nuo 2019 

m. rugsėjo 1 d. pradedant pradinio ugdymo ir individualizuotos pradinio ugdymo programų 

vykdymą.  

2. Nustatyti, kad: 

2.1. struktūros pertvarkymo tikslas – sudaryti prielaidas kokybiškam  vaikų ugdymui  

pagal  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;  

2.2. įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

2.3. pavadinimas – Šilalės r. Kvėdarnos darželis ,,Saulutė“; 

2.4. buveinė – Žalioji g. 8, Kvėdarna, 75342 Šilalės rajonas; 

2.5. veiklos tikslas – didėjant ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiui sudaryti kokybiškas 

sąlygas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymui ir užtikrinti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo poreikio tenkinimą;  

2.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šilalės rajono savivaldybės 

taryba. 

3. Įpareigoti Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktorių: 

3.1. apie priimtą sprendimą pertvarkyti Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės 

mokyklos struktūrą paskelbti Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo numatyta tvarka iki 

2019 m. vasario 5 d. mokyklos nuostatuose nurodytame šaltinyje vieną kartą ir pranešti visiems 

biudžetinės įstaigos kreditoriams raštu; 
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3.2. ne vėliau kaip pirmą sprendimo viešo paskelbimo dieną apie įstaigos struktūros 

pertvarkymą pranešti VĮ Registrų centrui; 

3.3. teisės aktų nustatyta tvarka įspėti darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą arba 

darbo santykių nutraukimą, raštu susitarti su Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos 

direktoriumi dėl darbuotojų perkėlimo, atlikti visus kitus su darbo santykiais susijusius juridinius 

veiksmus; 

3.4. raštu pranešti apie Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos struktūros 

pertvarkymą mokiniams ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo dienos; 

3.5. iki 2019 m. gegužės 31 d. pateikti Šilalės rajono savivaldybės tarybai tvirtinti Šilalės 

r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ nuostatus; 

3.6. atlikti kitas būtinas teisės aktuose numatytas procedūras. 

4. Pavesti Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriui parengti 

naują Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos nuostatų projektą ir paskelbti jį įstaigos 

interneto svetainėje ir pateikti nuostatus tvirtinti Šilalės rajono savivaldybės tarybai.  

5. Pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui spręsti organizacinius 

klausimus, susijusius su švietimo įstaigų pertvarkymu. 

6. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – 

Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ar Lietuvos Respublikos 

civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 
 

 

 

 

Savivaldybės meras         Jonas Gudauskas 
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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

SPRENDIMAS 

DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠILALĖS R. PAJŪRALIO PAGRINDINĘ 

MOKYKLĄ, PRIJUNGIANT JĄ PRIE ŠILALĖS R.  

KVĖDARNOS KAZIMIERO JAUNIAUS GIMNAZIJOS 
 

2019 m. sausio  31    d. Nr. T1-14 

Šilalė 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 

dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 ir 2.103 straipsniais, Lietuvos Respublikos biudžetinių 

įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 4, 7 punktais, 4 dalimi, 14 straipsniu, Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymo 44 straipsnio 2, 4, 5, 6 dalimis, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo 

programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 

29 d. nutarimu Nr. 768 ,,Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo 

taisyklių patvirtinimo“, 21 punktu, įgyvendindama Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo 

pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

vasario 18 d. sprendimu Nr. T-31 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 

2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba 

n u s p r e n d ž i a : 

1. Sutikti, kad biudžetinė įstaiga Šilalės r. Pajūralio pagrindinė mokykla iki 2019 m. 

rugpjūčio 30 d. būtų reorganizuota, prijungiant ją prie Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus 

gimnazijos ir įsteigiant Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos Pajūralio skyrių.  

2. Nustatyti, kad: 

2.1. reorganizavimo tikslas – sudaryti vadybines prielaidas reorganizuojamos mokyklos 

veiklą organizuoti optimaliausiais žmogiškais, finansiniais ir materialiniais ištekliais, užtikrinant 

kokybišką priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant efektyvesnio išteklių naudojimo; 

2.2. reorganizavimo būdas – prijungimas; 

2.3. reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Šilalės r.  Pajūralio pagrindinė mokykla, kodas 

190332957, adresas  Liubarto g. 2, Pajūralio k., 75321 Šilalės r., kur po reorganizavimo bus 

vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos; 

2.4. reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero 

Jauniaus gimnazija, kodas 190329594, adresas Šilalės g. 37, Kvėdarna, 75348 Šilalės r.; 

2.5. po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero 

Jauniaus gimnazija, vykdys pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas, 

kitas švietimo programas, su Pajūralio skyriumi, kuris vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo programas;  

2.6. funkcijos, kurias įgyvendins po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga, bus 

nustatytos Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos nuostatuose; 

2.7. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija – Šilalės rajono savivaldybės taryba.  

3. Pritarti Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie 

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos, sąlygų aprašui (pridedama). 

4. Pavesti Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos ir Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero 

Jauniaus gimnazijos direktoriams iki 2019 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų 
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įstatymo numatyta tvarka paskelbti viešai informaciją apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą 

šių biudžetinių įstaigų nuostatuose nurodytuose šaltiniuose vieną kartą. 

5. Įpareigoti Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos ir Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero 

Jauniaus gimnazijos direktorius: 

5.1. ne vėliau kaip pirmą reorganizavimo sąlygų aprašo viešo paskelbimo dieną pateikti jį 

VĮ Registrų centrui; 

5.2. iki 2019 m. vasario 8 d. pranešti raštu visiems biudžetinės įstaigos kreditoriams apie 

reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą ir informuoti darbuotojus, kad pradedamos 

reorganizavimo procedūros; 

5.3. atlikti kitas būtinas teisės aktuose numatytas procedūras.  

6. Pavesti Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriui parengti naują 

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos nuostatų projektą ir paskelbti jį įstaigos 

interneto svetainėje, o praėjus ne mažiau kaip 30 dienų nuo viešo reorganizavimo sąlygų aprašo 

paskelbimo pateikti nuostatus tvirtinti Šilalės rajono savivaldybės tarybai.  

7. Pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui spręsti organizacinius 

klausimus, susijusius Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos reorganizavimu. 

8. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės 

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras         Jonas Gudauskas  
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