
 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO TECHNIKOS PROFESINIO MOKYMO CENTRO, 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS IR VIEŠOSIOS 

ĮSTAIGOS KAUNO STATYBOS IR PASLAUGŲ MOKYMO CENTRO  

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS 

 

I SKYRIUS  

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Viešosios įstaigos Kauno technikos profesinio mokymo centro, viešosios įstaigos Vilkijos 

žemės ūkio mokyklos ir viešosios įstaigos Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro 

reorganizavimo sąlygos (toliau – Reorganizavimo sąlygos) nustato viešosios įstaigos Kauno 

technikos profesinio mokymo centro, viešosios įstaigos Vilkijos žemės ūkio mokyklos ir viešosios 

įstaigos Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro reorganizavimo tvarką. 

2. Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos profesinio mokymo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 

27 d. nutarimu Nr. 433 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Kauno technikos profesinio 

mokymo centrą, viešąją įstaigą Vilkijos žemės ūkio mokyklą ir viešąją įstaigą Kauno statybos ir 

paslaugų mokymo centrą“. 

 

II SKYRIUS  

REORGANIZUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DUOMENYS 

 

3. Reorganizuojamos šios viešosios įstaigos, kurios kaip juridiniai asmenys po 

reorganizavimo baigia savo veiklą: 

3.1. Kauno technikos profesinio mokymo centras: 

3.1.1. teisinė forma – viešoji įstaiga; 

3.1.2. buveinės adresas – Kaunas, V. Krėvės pr. 114; 

3.1.3. juridinio asmens kodas – 304311642;  

3.1.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie viešąją įstaigą Kauno technikos 

profesinio mokymo centrą – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras. 

3.2. Vilkijos žemės ūkio mokykla: 

3.2.1. teisinė forma – viešoji įstaiga; 

3.2.2. buveinės adresas – Kauno r. sav., Vilkija, Čekiškės g. 128; 

3.2.3. juridinio asmens kodas – 190808616; 

3.2.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Vilkijos žemės ūkio mokyklą – 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras. 

3.3. Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras: 

3.3.1. teisinė forma – viešoji įstaiga; 

3.3.2. buveinės adresas – Kaunas, R. Kalantos g. 80; 

3.3.3. juridinio asmens kodas – 190972373; 

3.3.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Kauno statybos ir paslaugų 

mokymo centrą – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras. 
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III SKYRIUS 

REORGANIZAVIMO BŪDAS, PASIBAIGIANČIOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS, PO 

REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI VIEŠOJI ĮSTAIGA  

 

4. Reorganizavimo būdas – sujungimas. Viešoji įstaiga Kauno technikos profesinio mokymo 

centras, viešoji įstaiga Vilkijos žemės ūkio mokykla ir viešoji įstaiga Kauno statybos ir paslaugų 

mokymo centras reorganizuojamos jungimo būdu, sujungiant į naują juridinį asmenį – viešąją įstaigą 

Kauno technologijų mokymo centrą. 

5. Po reorganizavimo pasibaigiančios viešosios įstaigos – Kauno technikos profesinio 

mokymo centras, Vilkijos žemės ūkio mokykla ir Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras. Po 

reorganizavimo veiksianti viešoji įstaiga – Kauno technologijų mokymo centras. 

 

IV SKYRIUS 

MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ TEISĖS IR 

PAREIGOS PEREINA PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIAI VIEŠAJAI ĮSTAIGAI. 

TURTO, PRIEVOLIŲ, DOKUMENTŲ, TEISIŲ BEI PAREIGŲ PERĖMIMAS 

 

6. Po reorganizavimo pasibaigiančių viešųjų įstaigų – Kauno technikos profesinio mokymo 

centro, Vilkijos žemės ūkio mokyklos ir Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro – teisės ir 

pareigos 2022 m. rugsėjo 1 d. pereina po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Kauno 

technologijų mokymo centrui.  

7. Iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. po reorganizavimo veiksianti viešoji įstaiga Kauno technologijų 

mokymo centras ir jos įstatai įregistruojami Juridinių asmenų registre. Po reorganizavimo 

pasibaigsiančios viešoji įstaiga Kauno technikos profesinio mokymo centras, viešoji įstaiga Vilkijos 

žemės ūkio mokykla ir viešoji įstaiga Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras iki 2022 m. 

rugpjūčio 31 d. išregistruojamos iš Juridinių asmenų registro. 

            8. Reorganizuojamos viešosios įstaigos Kauno technikos profesinio mokymo centras, Vilkijos 

žemės ūkio mokykla ir Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. baigia 

komplektuoti dokumentų fondus, atlieka dokumentų vertės ekspertizę, sudaro bylų apskaitos 

dokumentus (bylų apyrašus, sąrašus ir kt.). Trumpai saugomus dokumentus, kurių saugojimo 

terminas pasibaigęs, sunaikina, surašydamos dokumentų naikinimo aktą.  

            9. Po reorganizavimo pasibaigsiančių viešųjų įstaigų Kauno technikos profesinio mokymo 

centro, Vilkijos žemės ūkio mokyklos ir Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro nuolat ir ilgai 

saugomi dokumentai bei trumpai saugomi dokumentai, kurių saugojimo terminas nesibaigė, Lietuvos 

Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka 2022 m. rugpjūčio 31 d. perduodami 

toliau saugoti po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Kauno technologijų mokymo centrui.  
10. Reorganizavimo metu atliekama reorganizuojamų viešųjų įstaigų Kauno technikos 

profesinio mokymo centro, Vilkijos žemės ūkio mokyklos ir Kauno statybos ir paslaugų mokymo 

centro  nuosavybės teise priklausančio ir panaudos pagrindais valdomo trumpalaikio materialiojo 

turto, ilgalaikio materialiojo turto, finansinio turto ir nematerialiojo turto inventorizacija. 

Inventorizacija atliekama iki 2022 m. liepos 29 d. Inventorizacijai atlikti sudaromos darbo grupės. Už 

inventorizacijos atlikimą ir jos apyrašų parengimą atsako visų reorganizuojamų viešųjų įstaigų 

vadovai. 

           11. Reorganizuojamų viešųjų įstaigų Kauno technikos profesinio mokymo centro, Vilkijos 

žemės ūkio mokyklos ir Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro nuosavas trumpalaikis 

materialusis turtas, ilgalaikis materialusis turtas, finansinis turtas ir (ar) nematerialusis turtas, prieš 

tai suderinus su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, perduodamas perdavimo ir priėmimo aktais 

po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Kauno technologijų mokymo centrui.  

12. Reorganizuojamų viešųjų Kauno technikos profesinio mokymo centro, Vilkijos žemės 

ūkio mokyklos ir Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro patikėjimo teisės pagrindais valdomas 

nekilnojamasis turtas, kuris bus reikalingas po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos Kauno 
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technologijų mokymo centro veiklai vykdyti, po reorganizavimo perduodamas teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

13. Reorganizuojamų viešųjų įstaigų Kauno technikos profesinio mokymo centro, Vilkijos 

žemės ūkio mokyklos ir Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro kreditorių reikalavimai ir 

mokėtinos sumos pereina po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Kauno technologijų 

mokymo centrui.  

14. Visas reorganizuojamų viešųjų įstaigų Kauno technikos profesinio mokymo centro, 

Vilkijos žemės ūkio mokyklos ir Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro prievoles, teises ir 

pareigas (įskaitant, bet neapsiribojant: teises ir pareigas, kylančias iš mokymo sutarčių ir kitų sutarčių; 

prievoles mokėti atitinkamas įmokas, mokesčius, baudas, delspinigius mokesčių administratoriui, 

Valstybinio socialinio draudimo fondui ir kitoms valstybės institucijoms) perima po reorganizavimo 

veiksianti viešoji įstaiga Kauno technologijų mokymo centras. 

15. Reorganizuojamų viešųjų įstaigų Kauno technikos profesinio mokymo centro, Vilkijos 

žemės ūkio mokyklos ir Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro antspaudai Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami po to, kai pasirašomi turto ir dokumentų perdavimo ir 

priėmimo aktai bei kiti dokumentai ir įstaigos išregistruojamos iš Juridinių asmenų registro. 

 

V SKYRIUS 

PASIBAIGIANČIŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALININKŲ TAPIMO PO REORGANIZAVIMO 

VEIKSIANČIOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAIS TVARKA, SĄLYGOS IR 

TERMINAI 

 

16. Viešųjų įstaigų Kauno technikos profesinio mokymo centro ir Vilkijos žemės ūkio 

mokyklos savininkė yra valstybė. Valstybės, kaip savininkės, teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Viešoji įstaiga Kauno statybos ir paslaugų 

mokymo centras yra valstybinė mokykla, kurioje yra du dalininkai – valstybė, kurios dalininko teises 

ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, ir Petrašiūnų darbo rinkos mokymo 

centras.  

17. Po reorganizavimo veiksianti nauja viešoji įstaiga Kauno technologijų mokymo centras 

bus valstybinė mokykla, kurios dalininkai bus valstybė ir Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 433 „Dėl 

sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Kauno technikos profesinio mokymo centrą, viešąją įstaiga 

Vilkijos žemės ūkio mokyklą ir viešąją įstaigą Kauno statybos ir paslaugų mokymo centrą“ 2 punktu, 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendins valstybės, kaip po reorganizavimo veiksiančios 

viešosios įstaigos Kauno technologijų mokymo centro dalininkės, teises ir pareigas. Viešųjų įstaigų 

Kauno technikos profesinio mokymo centro ir Vilkijos žemės ūkio mokyklos savininkės Lietuvos 

Respublikos valstybės įnašas ir viešosios įstaigos Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro 

dalininkės Lietuvos Respublikos valstybės įnašas bei dalininko Petrašiūnų darbo rinkos mokymo 

centro įnašas 2022 m. rugpjūčio 31 d. perdavimo–priėmimo aktais perduodami po reorganizavimo 

veiksiančiai viešajai įstaigai Kauno technologijų mokymo centrui. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

  18. Reorganizavimo metu papildomų teisių viešųjų įstaigų vadovams ir kitiems organams 

nesuteikiama. Naujai kuriamos viešosios įstaigos Kauno technologijų mokymo centro vardu gali 

veikti viešosios įstaigos Kauno technikos profesinio mokymo centro vadovas. Po reorganizavimo 

veiksiančio Kauno technologijų mokymo centro įstatus pasirašo viešosios įstaigos Kauno technikos 

profesinio mokymo centro vadovas. 

 19. Reorganizuojamų viešųjų įstaigų Kauno technikos profesinio mokymo centro, Vilkijos 

žemės ūkio mokyklos ir Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro vadovai teisės aktų nustatyta 

tvarka viešai praneša apie parengtas Reorganizavimo sąlygas vieną kartą ir raštu informuoja visus 



4 

 

viešųjų įstaigų kreditorius, ir ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną pateikia jas Juridinių 

asmenų registrui.  

 20. Reorganizuojamų viešųjų įstaigų vadovai apie sprendimą dėl reorganizavimo raštu praneša 

kiekvienam mokiniui ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos. Po sprendimo 

dėl reorganizavimo priėmimo naujai priimti mokytis mokiniai, nedelsiant raštu turi būti informuojami 

apie sprendimą reorganizuoti viešąsias įstaigas Kauno technikos profesinio mokymo centrą, Vilkijos 

žemės ūkio mokyklą ir Kauno statybos ir paslaugų mokymo centrą. 

 21. Reorganizuojamų įstaigų Kauno technikos profesinio mokymo centro, Vilkijos žemės ūkio 

mokyklos ir Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro vadovai apie reorganizavimą informuoja 

darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka ir teikia pasiūlymus dėl darbo viešojoje įstaigoje Kauno 

technologijų mokymo centre. Perteklinių darbo funkcijų atveju darbuotojai atrenkami pagal Darbo 

kodekso 57 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus kriterijus. 
 22. Viešosios įstaigos Kauno technikos profesinio mokymo centro vadovas iki 2022 m. 

rugpjūčio 31 d. iš Juridinių asmenų registro išregistruoja įstaigą ir atlieka kitus veiksmus, susijusius 

su viešosios įstaigos išregistravimu.  

23. Viešosios įstaigos Vilkijos žemės ūkio mokyklos vadovas iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. iš 

Juridinių asmenų registro išregistruoja įstaigą ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su viešosios 

įstaigos išregistravimu. 

24. Viešosios įstaigos Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro vadovas iki 2022 m. 

rugpjūčio 31 d. iš Juridinių asmenų registro išregistruoja įstaigą ir atlieka kitus veiksmus, susijusius 

su viešosios įstaigos išregistravimu. 

 25. Viešosios įstaigos Kauno technikos profesinio mokymo centro vadovas iki 2022 m. 

rugpjūčio 31 d. Juridinių asmenų registre įregistruoja po reorganizavimo veiksiančią viešąją įstaigą 

Kauno technologijų mokymo centrą ir jos įstatus. 

26. Reorganizavimo metu užtikrinamas reorganizuojamų įstaigų veiklos tęstinumas, uždavinių, 

funkcijų ir įsipareigojimų vykdymas, darbuotojų socialinė apsauga. 

27. Po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos Kauno technologijų mokymo centro 

struktūra nurodyta Reorganizavimo sąlygų 1 priede.  

28. Po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos Kauno technologijų mokymo centro 

pareigybių sąrašas nurodytas Reorganizavimo sąlygų 2 priede.  

___________________________ 

 

 


