ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ
KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRAS, SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRAS,
GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS CENTRAS, LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRAS,
GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRAS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU
PRIE ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO SĄLYGŲ APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Kudirkos Naumiesčio kultūros centras,
Sintautų kultūros centras, Griškabūdžio kultūros centras, Lukšių kultūros centras,
Gelgaudiškio kultūros centras (toliau – reorganizuojamos įstaigos) reorganizavimo
prijungimo būdu prie Šakių kultūros centro (toliau – reorganizavime dalyvaujanti įstaiga)
sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reorganizuojamų įstaigų reorganizavimo
prijungimo būdu prie Šakių kultūros centro reorganizavimo tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95-2.97
straipsniais, 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 ir
Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-75 „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“.
II SKYRIUS
REORGANIZUOJAMŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR REORGANIZAVIME
DALYVAUJANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS DUOMENYS
3. Reorganizuojamo juridinio asmens – Kudirkos Naumiesčio kultūros centras duomenys:
3.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
3.2. buveinė – Dariaus ir Girėno g. 30, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.;
3.3. juridinis asmens kodas – 300014818;
3.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Kudirkos Naumiesčio kultūros
centrą – Juridinių asmenų registras.
4. Reorganizuojamo juridinio asmens – Sintautų kultūros centras duomenys:
4.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
4.2. buveinė – P. Vaičaičio g. 34, Sintautai, Šakių r. sav.;
4.3. juridinis asmens kodas – 300099284;
4.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Sintautų kultūros centrą –
Juridinių asmenų registras.
5. Reorganizuojamo juridinio asmens – Griškabūdžio kultūros centras duomenys:
5.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
5.2. buveinė – J. Jablonskio g. 1, Griškabūdis, Šakių r. sav.;
5.3. juridinis asmens kodas – 304741601;
5.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Griškabūdžio kultūros centrą –
Juridinių asmenų registras.

6. Reorganizuojamo juridinio asmens – Lukšių kultūros centras duomenys:
6.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
6.2. buveinė – Beržų g. 3, Tubelių km., Šakių r. sav.;
6.3. juridinis asmens kodas – 304076856;
6.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Lukšių kultūros centrą –
Juridinių asmenų registras.
7. Reorganizuojamo juridinio asmens – Gelgaudiškio kultūros centras duomenys:
7.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
7.2. buveinė – Taikos g. 76, Gelgaudiškis, Šakių r. sav.;
7.3. juridinis asmens kodas – 300014871;
7.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Gelgaudiškio kultūros centrą –
Juridinių asmenų registras.
8. Reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos – Šakių kultūros centro duomenys:
8.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
8.2. buveinė – Nepriklausomybės g. 7, Šakiai;
8.3. juridinio asmens kodas – 188200222;
8.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Šakių kultūros centrą –Juridinių
asmenų registras.
III SKYRIUS
REORGANIZAVIMO TIKSLAS, BŪDAS, PASIBAIGIANČIOS BIUDŽETINĖS
ĮSTAIGOS IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA
9. 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.
10. Reorganizavimo būdas – Šakių rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Kudirkos
Naumiesčio kultūros centras, Sintautų kultūros centras, Griškabūdžio kultūros centras,
Lukšių kultūros centras, Gelgaudiškio kultūros centras reorganizuojami prijungimo būdu,
prijungiant prie Šakių kultūros centro, kuriam pereina reorganizuojamų įstaigų teisės ir pareigos.
11. Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos – Kudirkos Naumiesčio kultūros
centras, Sintautų kultūros centras, Griškabūdžio kultūros centras, Lukšių kultūros centras,
Gelgaudiškio kultūros centras.
12. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Šakių kultūros centras, kuris
įgyvendins viso rajono kultūros centro tikslus ir funkcijas.
IV SKYRIUS
MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TEISĖS IR
PAREIGOS PEREINA PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIAI BIUDŽETINEI
ĮSTAIGAI
13. Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų Kudirkos Naumiesčio kultūros
centro, Sintautų kultūros centro, Griškabūdžio kultūros centro, Lukšių kultūros centro,
Gelgaudiškio kultūros centro teisės ir pareigos 2022 m. liepos 1 d. perduodamos po reorganizavimo
veiksiančiai biudžetinei įstaigai Šakių kultūros centrui.

V SKYRIUS
REORGANIZAVIMO TVARKA, SĄLYGOS IR TERMINAI
14. Reorganizavimo sąlygų sudarymas:
14.1. reorganizuojamų biudžetinių įstaigų ir reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės
įstaigos vadovai pasirašo reorganizavimo sąlygų aprašą;
14.2. reorganizavimo sąlygų aprašas skelbiamas Šakių rajono savivaldybės svetainėje
www.sakiai.lt, reorganizuojamų biudžetinių įstaigų ir po reorganizavimo veiksiančios
biudžetinės įstaigos interneto svetainėse: www.kudirkosnaumiesciokc.lt, www.sintautukc.lt,
www.griskabudziokc.lt, www.zypliudvaras.lt, www.gelgaudiskiokc.lt, www.sakiukc.lt;
14.3. ne vėliau kaip pirmą informacijos apie reorganizavimo sąlygų aprašo sudarymą viešo
paskelbimo dieną Juridinių asmenų registrui teisės aktų nustatyta tvarka pateikiami
dokumentai apie reorganizavimo sąlygų aprašo sudarymą;
14.4. reorganizuojamos įstaigos peržiūri sudarytas sutartis ir teisės aktų numatyta tvarka
apie reorganizavimo sąlygų sudarymą vieną kartą raštu praneša visiems juridinių asmenų
kreditoriams (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamų įstaigų direktoriai);
14.5. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai per 3 dienas nuo Juridinių asmenų
registre įregistravimo juridinio asmens statuso „reorganizuojamas“, „dalyvaujantis
reorganizavime“ pateikia 6-SD formos pranešimą (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamų
įstaigų direktoriai ir Šakių kultūros centro direktorius).
15. Sprendimo reorganizuoti priėmimas:
15.1. sprendimas dėl reorganizavimo turi būti priimtas ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo
viešo paskelbimo apie aprašo parengimą ir pranešimo raštu visiems reorganizuojamos
įstaigos kreditoriams įteikimo;
15.2. praėjus 30 dienų nuo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymą parengiamas
Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl Šakių rajono savivaldybės
biudžetinių įstaigų – Kudirkos Naumiesčio kultūros centras, Sintautų kultūros centras,
Griškabūdžio kultūros centras, Lukšių kultūros centras, Gelgaudiškio kultūros centras
reorganizavimo prijungimo būdu, prijungiant prie Šakių kultūros centro ir Šakių kultūros
centro nuostatų tvirtinimo (atsakingas vykdytojas – Šakių rajono savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius).
15.3. reorganizuojamos įstaigos apie reorganizavimo sąlygų sudarymą teisės aktų nustatyta
tvarka praneša visiems įstaigos darbuotojams, reorganizuojamų įstaigų darbuotojams
užtikrinamos teisės aktuose numatytos socialinės garantijos (atsakingi vykdytojai –
reorganizuojamų įstaigų direktoriai);
15.4. apie biudžetinių įstaigų reorganizavimą pranešama Valstybinei mokesčių inspekcijai,
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai teisės aktų nustatyta tvarka (atsakingi
vykdytojai – reorganizuojamų įstaigų direktoriai ir Šakių kultūros centro direktorius).
16. Reorganizavimo terminai:
16.1. reorganizavimo pabaiga – 2022 m. birželio 30 d.
17. Turto vertinimas ir inventorizavimas ir perdavimas:
17.1. iki 2022 m. birželio 30 d. inventorizuoti reorganizuojamų įstaigų turtą, skolas
(mokėtinų ir gautinų) bei kitus įsipareigojimus. Visi turto įvertinimo ir inventorizavimo
dokumentai yra neatsiejama reorganizavimo dalis (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamų
įstaigų direktoriai ir finansininkai);
17.2. reorganizuojamų biudžetinių įstaigų patikėjimo teise valdomas trumpalaikis turtas,
ilgalaikis materialusis turtas, finansinis turtas ir nematerialusis turtas perdavimo ir priėmimo
aktais, dalyvaujant Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
sudarytai komisijai nuo 2022 m. liepos 1 d perduodamas po reorganizavimo veiksiančiai
biudžetinei įstaigai Šakių kultūros centrui. (atsakingi vykdytojai – Šakių rajono savivaldybės

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, reorganizuojamų įstaigų direktoriai ir
Šakių kultūros centro direktorius);
17.3. reorganizuojamų įstaigų teisės ir pareigos, finansinės ir biudžeto vykdymo
atskaitomybės, kiti dokumentai (darbuotojų bylos, archyvai) perimami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais
teisės aktais nuo 2022 m. liepos 1 d., turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktus
pasirašo įstaigų direktoriai ir finansininkai (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamų įstaigų
direktoriai ir Šakių kultūros centro direktorius);
17.4. po reorganizavimo reorganizuojamų įstaigų disponuojami anspaudai su Lietuvos
valstybės herbu ir kiti anspaudai sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka iki 2022 m.
birželio 30 d. (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamų įstaigų direktoriai).
18. Tęsiančio veiklą juridinio asmens naujos nuostatų redakcijos registravimas:
18.1. Šakių rajono savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl Šakių rajono savivaldybės
biudžetinių įstaigų – Kudirkos Naumiesčio kultūros centras, Sintautų kultūros centras,
Griškabūdžio kultūros centras, Lukšių kultūros centras, Gelgaudiškio kultūros centras
reorganizavimo prijungimo būdu, prijungiant prie Šakių kultūros centro ir po
reorganizacijos veikiančios biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro nuostatų patvirtinimo,
Juridinių asmenų registrui registruoti pateikiami naujos redakcijos Šakių kultūros centro,
kaip tęsiančios veiklą įstaigos, nuostatai (atsakingas vykdytojas – Šakių kultūros centro
direktorius). Iki 2022 m. birželio 30 d. po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės
įstaigos turi būti išregistruotos iš Juridinių asmenų registro. Iki 2022 m. liepos 1 d. po
reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro nuostatai turi būti
patvirtinti steigėjo ir įregistruoti Juridinių asmenų registre;
18.2. teisės aktų nustatyta tvarka iki 2022 m. birželio 30 d. reorganizuojamų įstaigų
vadovai išregistruoja po reorganizavimo pasibaigiančias įstaigas iš Juridinių asmenų registro
ir atlieka visus kitus su įstaigų išregistravimu susijusius veiksmus (atsakingi vykdytojai –
reorganizuojamų įstaigų direktoriai)
18.3. reorganizavimas vykdomas, prievolės baigiamos vykdyti iš reorganizuojamų įstaigų
ir Šakių kultūros centro patvirtintų biudžetinių asignavimų.
VI SKYRIUS
PO REORGANIZAVIMO VEIKIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS
SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA
19. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro savininko
teises ir pareigas įgyvendina Šakių rajono savivaldybės taryba.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Reorganizuojamų įstaigos vadovai ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos vadovas
reorganizavimo metu užtikrina reorganizavime dalyvaujančių įstaigų veiklos tęstinumą,
įsipareigojimų, taip pat ir finansinių įsipareigojimų juridiniams ir fiziniams asmenims,
vykdymą, įgyvendinamų ir numatomų įgyvendinti projektų sutartyse ir paraiškose nustatytų
sąlygų vykdymą.

__________________________________

Šakių kultūros centro direktorius

Mindaugas Kriaučiūnas

L. e. Kudirkos Naumiesčio kultūros centro
direktorės pareigas

Edita Šlakaitienė

L. e. Sintautų kultūros centro
direktorės pareigas

Vida Čeplevičienė

Griškabūdžio kultūros centro
direktorius

Mindaugas Kriaučiūnas

Lukšių kultūros centro direktorė

Daiva Bukšnienė

Gelgaudiškio kultūros centro direktorė

Diana Šležienė

