
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINES

ĮSTAIGAS KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRĄ, SINTAUTŲ KULTŪROS

CENTRĄ, GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS CENTRĄ, LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRĄ IR

GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRĄ, PRIJUNGIANT JUOS PRIE ŠAKIŲ

KULTŪROS CENTRO

2022 m. vasario 18 d. Nr. T-75

Šakiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99

straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21

punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos

Respublikos kultūros centrų įstatymo 14 straipsnio 1 punktu, Šakių rajono savivaldybės kultūros

įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupės 2022 m. sausio 25 d. ir 2022 m. vasario 7 d. posėdžių siūlymais,

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

1. Sutikti reorganizuoti Šakių rajono savivaldybės biudžetines įstaigas: Kudirkos Naumiesčio

kultūros centrą, Sintautų kultūros centrą, Griškabūdžio kultūros centrą, Lukšių kultūros centrą,

Gelgaudiškio kultūros centrą, prijungiant juos prie Šakių kultūros centro.

2. Nustatyti, kad:

2.1. reorganizavimo tikslas – sumažinti savivaldybės juridinių vienetų skaičių, optimizuoti

rajono kultūros įstaigų tinklą, jų valdymą ir veiklą, racionaliai ir tikslingai išnaudoti materialinius,

finansinius ir intelektinius kultūros įstaigų išteklius, siekti aukštesnės kultūrinių paslaugų kokybės;

2.2. reorganizavimo būdas – prijungimas;

2.3. reorganizuojamos biudžetinės įstaigos – Kudirkos Naumiesčio kultūros centras (juridinio

asmens kodas – 300014818), Sintautų kultūros centras (juridinio asmens kodas – 300099284),

Griškabūdžio kultūros centras (juridinio asmens kodas – 304741601), Lukšių kultūros centras

(juridinio asmens kodas – 304076856), Gelgaudiškio kultūros centras (juridinio asmens kodas –

300014871);

2.4. reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Šakių kultūros centras (juridinio asmens kodas –

188200222);

2.5. po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Šakių kultūros centras, kuris įgyvendins

kultūros centro tikslus ir funkcijas;
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2.6. po reorganizavimo veiksiančio Šakių kultūros centro savininko teises ir pareigas

įgyvendins Šakių rajono savivaldybės taryba;

2.7. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos funkcijos bus nustatytos Šakių

rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro nuostatuose.

3. Įpareigoti Kudirkos Naumiesčio kultūros centro, Sintautų kultūros centro, Griškabūdžio

kultūros centro, Lukšių kultūros centro, Gelgaudiškio kultūros centro, Šakių kultūros centro

direktorius:

3.1. parengti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių

įstaigų įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka reorganizavimo sąlygų aprašą ir apie

reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą paskelbti viešai ir pateikti Juridinių asmenų registrui ne

vėliau kaip iki 2022 m. kovo 31 d.;

3.2. informuoti kreditorius ir tiekėjus apie įstaigų reorganizaciją bei reorganizavimo sąlygų

sudarymą;

3.3. teisės aktų nustatyta tvarka informuoti visus įstaigų darbuotojus apie įstaigų

reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą.

4. Įpareigoti Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių

reorganizavimo sąlygų aprašą paskelbti viešai savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip iki

2022 m. kovo 31 d.

5. Įpareigoti Šakių kultūros centro direktorių parengti Šakių kultūros centro nuostatų projektą

ir pateikti tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas,

arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams adresu: A. Mickevičiaus g. 8A,

Kaunas.

Savivaldybės meras            Edgaras Pilypaitis




