
 
 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL NAUJOSIOS AKMENĖS MUZIKOS MOKYKLOS IR AKMENĖS RAJONO VENTOS 

MUZIKOS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO 

 

2020 m. balandžio 14 d.   Nr. T-45 

Naujoji Akmenė 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 

punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsnio 3 dalimi, 2.97 straipsnio 4 dalimi, 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 44 straipsnio 2 ir 6 dalimis, 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 ir 4 punktais, 14 straipsnio 11 

ir 12 dalimis, Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 „Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų 

įforminimo reikalavimų patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. 

sprendimu Nr. T-32 „Dėl sutikimo reorganizuoti Naujosios Akmenės muzikos mokyklą ir Akmenės 

rajono Ventos muzikos mokyklą“, atsižvelgdama į darbo grupės dėl Naujosios Akmenės muzikos 

mokyklos ir Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklos reorganizavimo“  2020 m. vasario 25 d. 

pasitarimo protokolą Nr. KPP-44, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:   

1. Reorganizuoti iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. biudžetines įstaigas Naujosios Akmenės muzikos 

mokyklą (juridinio asmens kodas – 190449978) ir Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklą (juridinio 

asmens kodas – 290450180) sujungiant jas į naują juridinį asmenį – Akmenės rajono meno mokyklą. 

2. Nustatyti, kad: 

2.1. reorganizavimo tikslai – sudaryti vadybines prielaidas reorganizuojamų įstaigų veiklą 

organizuoti taip, kad optimaliausiais žmogiškais, finansiniais bei materialiniais ištekliais kokybiškai 

būtų užtikrintas funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas siekiant aukštesnės ugdymo bei valdymo proceso 

kokybės, efektyvesnis Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas; 

2.2. reorganizavimo būdas – sujungimas; 

2.3. reorganizuojamos biudžetinės įstaigos – Naujosios Akmenės muzikos mokykla (juridinio 

asmens kodas – 190449978) ir Akmenės rajono Ventos muzikos mokykla (juridinio asmens kodas – 

290450180); 

2.4. po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Akmenės rajono meno mokykla, buveinės 

adresas: V. Kudirkos g. 11, LT-85165 Naujoji Akmenė, ir jos skyriai: 

2.4.1. Naujosios Akmenės skyrius –V. Kudirkos g. 11, LT-85165 Naujoji Akmenė; 

2.4.2. Akmenės skyrius – Stoties g. 3A, LT-85379 Akmenė, Akmenės rajono savivaldybė;  

2.4.3. Ventos skyrius – Ventos g. 11, LT-85330 Venta, Akmenės rajono savivaldybė; 

2.5. po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga Akmenės rajono meno mokykla vykdys 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusių švietimo programas bei atliks 

kitas nuostatuose nustatytas funkcijas; 

2.6. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija – Akmenės rajono savivaldybės taryba. 

3. Patvirtinti pridedamus: 

3.1. Naujosios Akmenės muzikos mokyklos ir Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklos 

reorganizavimo sąlygų aprašą; 

3.2. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Akmenės rajono meno mokyklos 

nuostatus. 



4. Įpareigoti: 

4.1. Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorių, pasibaigus reorganizavimui, išregistruoti 

Naujosios Akmenės muzikos mokyklą iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro; 

4.2.  Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklos direktorių, pasibaigus reorganizavimui, 

išregistruoti Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklą iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 

registro. 

5. Įgalioti  Akmenės rajono administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją Darių 

Rekį pasirašyti Akmenės rajono meno mokyklos nuostatus ir įregistruoti juos Lietuvos Respublikos 

juridinių asmenų registre iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. 

6. Pripažinti netekusiais galios: 

6.1. Naujosios Akmenės muzikos mokyklos nuostatus, patvirtintus Akmenės rajono savivaldybės 

tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-135(E) „Dėl Naujosios Akmenės muzikos mokyklos 

nuostatų patvirtinimo“, nuo Naujosios Akmenės muzikos mokyklos išregistravimo iš Lietuvos 

Respublikos juridinių asmenų registro dienos; 

6.2. Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklos nuostatus, patvirtintus Akmenės rajono 

savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-134(E) „Dėl Akmenės rajono Ventos 

muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimo“, nuo Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklos 

išregistravimo iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro dienos. 

7. Nustatyti, kad šio sprendimo 6 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 3.2 papunkčiu patvirtintų 

Akmenės rajono meno mokyklos nuostatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 

registre dienos. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių 

apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                Vitalijus Mitrofanovas                                                                            

  


