
 

 

 
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

 DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI TELŠIŲ R. VARNIŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ 

„RAUDONKEPURAITĖ“, PRIJUNGIANT JĮ PRIE TELŠIŲ R. VARNIŲ MOTIEJAUS 

VALANČIAUS GIMNAZIJOS 

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T1-84 

Telšiai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 

punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 

Lietuvos  Respublikos  švietimo  įstatymo 44  straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į Telšių 

rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtinto 

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T1-445 „Dėl Telšių 

rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, 1 

priedo 27, 28 eilutes,   Telšių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Sutikti, kad Telšių r. Varnių lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“ būtų reorganizuotas iki 

2018 m. rugpjūčio 31 d., prijungiant jį prie Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos.    

2. Nustatyti, kad: 

2.1. Reorganizavimo tikslas – mažinti valdymo išlaidas, racionaliau ir efektyviau naudoti 

turimus išteklius. 

2.2. Reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Telšių r. Varnių lopšelis-darželis 

„Raudonkepuraitė“ (Žarėnų g. 1B, Varniai, 88318 Telšių r.). 

2.3. Reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus 

gimnazija (Dariaus ir Girėno g. 56, Varniai, 88321 Telšių r.).  

2.4. Po reorganizavimo: 

2.4.1. veiksianti biudžetinė įstaiga – Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija, 

vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas; 

2.4.2. veiksiančios Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos savininko teises ir 

pareigas įgyvendinanti institucija – Telšių rajono savivaldybės taryba. 

3. Pavesti Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos ir Telšių r. Varnių lopšelio-

darželio „Raudonkepuraitė“ direktoriams teisės aktų nustatyta tvarka: 

3.1. iki 2018 m. balandžio 6 d. parengti Telšių r. Varnių lopšelio-darželio 

„Raudonkepuraitė“ ir Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos reorganizavimo sąlygų 

aprašą (toliau – Aprašas), jį suderinti su Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir 

sporto skyriaus vedėju; 

3.2. iki 2018 m. balandžio 9 d. viešai paskelbti apie 3.1 papunktyje nurodyto Aprašo 

parengimą ir ne vėliau kaip pirmą paskelbimo dieną Aprašą pateikti Juridinių asmenų registrui bei 

raštu pranešti visiems kreditoriams apie Aprašo parengimą; 

3.3. apie reorganizavimą raštu pranešti Telšių r. Varnių lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ 

kiekvieno ugdytinio tėvams ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos. 

4. Įpareigoti Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos direktorių iki 2018 m. 

gegužės 2 d. parengti Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos nuostatus ir teikti tvirtinti 

Telšių rajono savivaldybės tarybai.  

 

 

 

Savivaldybės meras        Petras Kuizinas 


