
 

KRETINGOS RAJONO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS IR 

KRETINGOS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO 

REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kretingos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centro reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato biudžetinių įstaigų – Kretingos 

rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro 

reorganizavimo tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 ir 2.99 

straipsniais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymo 44 straipsniu, atsižvelgiant į Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 

d. sprendimą Nr. T2-13 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kretingos rajono pedagoginę psichologinę tarnybą 

ir Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrą“. 

II. REORGANIZUOJAMOS IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS ĮSTAIGOS 

3. Reorganizuojami juridiniai asmenys: 

3.1. Kretingos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau Apraše – Pedagoginė 

psichologinė tarnyba): 

3.1.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

3.1.2. buveinė – J. Pabrėžos g. 8, LT-97129 Kretinga; 

3.1.3. kodas – 164581875; 

3.1.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Pedagoginę psichologinę tarnybą 

– Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras; 

3.2. Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras (toliau Apraše – Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras: 

3.2.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

3.2.2. buveinė – J. Pabrėžos g. 8, LT-97129 Kretinga; 

3.2.3. kodas – 190284672; 

3.2.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 

centrą – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras. 

4. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo: 

4.1. Kretingos rajono pedagogų švietimo centras (toliau Apraše – Pedagogų švietimo centras); 

4.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;  

4.3. buveinė – J. Pabrėžos g. 8, LT 97129 Kretinga; 

4.4. kodas – 195175933; 

4.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Pedagogų švietimo centrą – 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.
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III. REORGANIZAVIMO BŪDAS, PO REORGANIZAVIMO PASIBAIGSIANČIOS 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS, PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI BIUDŽETINĖ 

ĮSTAIGA, PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS 

TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA 

5. Reorganizavimo būdas – biudžetinės įstaigos Pedagoginė psichologinė tarnyba ir 

Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras reorganizuojamos jungimo būdu, prijungiant jas prie 

biudžetinės įstaigos Pedagogų švietimo centro. 

6. Po reorganizavimo pasibaigsiančios biudžetinės įstaigos – Pedagoginė psichologinė 

tarnyba ir Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras. 

7. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Pedagogų švietimo centras, kurios 

pavadinimas po reorganizavimo bus Kretingos rajono švietimo centras (toliau Apraše – Švietimo 

centras). 

8. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Švietimo centro savininko teises ir 

pareigas įgyvendins Kretingos rajono savivaldybės taryba. 

IV. MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TEISĖS IR 

PAREIGOS PEREINA PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIAI BIUDŽETINEI 

ĮSTAIGAI 

9. Pasibaigus reorganizavimui, baigiasi Pedagoginės psichologinės tarnybos ir Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centro teisės ir pareigos, kurios nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. pereina tęsiančiam veiklą po 

reorganizavimo Švietimo centrui. 

10. Reorganizuotos biudžetinės įstaigos – Pedagoginė psichologinė tarnyba ir Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras baigia veiklą nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. 

11. Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų Pedagoginės psichologinės tarnybos ir Suaugusiųjų 

ir jaunimo mokymo centro direktoriai 2016 m. rugpjūčio 1 d. būklei atlieka savo biudžetinių įstaigų turto 

inventorizaciją, sudaro ilgalaikio nekilnojamojo, ilgalaikio, trumpalaikio, nematerialiojo ir kito turto 

sąrašus, archyvo ir kitų dokumentų sąrašus, kurie bus perduodami po reorganizavimo veiksiančiam 

Švietimo centrui pasirašant perdavimo ir priėmimo aktus iki rugpjūčio 31 d. (imtinai). 

12. Po reorganizavimo pasibaigsiančių biudžetinių įstaigų archyvo dokumentai perduodami 

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. 

V. REORGANIZAVIMO PRIEMONĖS 

13. Kretingos rajono savivaldybės tarybai patvirtinus reorganizavimo sąlygų aprašą, 

Pedagoginės psichologinės tarnybos ir Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriai: 

13.1. Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka praneša visiems darbuotojams apie 

darbo sąlygų pasikeitimą nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.  

13.2. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. atsiskaito su darbuotojais, nesutikusiais tęsti darbo santykius 

Švietimo centre, bei atsiskaito su kreditoriais.  

14. Iki 2016 m rugpjūčio 31 d. sprendimą dėl Pedagoginės psichologinės tarnybos ir 

Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktorių darbo santykių priima Kretingos rajono savivaldybės 

taryba. 
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15. Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktorius raštu praneša kiekvienam mokiniui 

apie Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro prijungimą prie Švietimo centro per 1 mėnesį nuo 

Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimo reorganizuoti biudžetines įstaigas priėmimo. 

16. Kretingos rajono savivaldybės tarybai patvirtinus reorganizavimo sąlygų aprašą, 

Pedagogų švietimo centro direktorius iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. parengia Švietimo centro struktūros ir 

pareigybių sąrašo projektus, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus. 

17. Reorganizavimo metu Pedagoginės psichologinės tarnybos ir Suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centro direktoriai neturi teisės, nesuderinę su Kretingos rajono savivaldybės meru, priimti į 

darbą naujų darbuotojų. 

18. Reorganizavimas vykdomas, prievolės baigiamos vykdyti iš Pedagoginės psichologinės 

tarnybos ir Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro patvirtintų biudžetinių asignavimų. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Reorganizuojamų Pedagoginės psichologinės tarnybos ir Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 

centro direktoriai privalo užtikrinti biudžetinių staigų nepertraukiamą veiklą. 

20. Iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. teisės aktų nustatyta tvarka Pedagoginės psichologinės 

tarnyba ir Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras išregistruojamos iš valstybės įmonės Registro centro. 

21. Iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. teisės aktų nustatyta tvarka valstybės įmonėje Registrų centre 

turi būti įregistruoti po reorganizacijos veiksiančios biudžetinės įstaigos pakeisti nuostatai. 

 

____________________ 


