
 

 

ŠIAULIŲ R. KAIRIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS, 

 ŠIAULIŲ R. PAKAPĖS MOKYKLOS, ŠIAULIŲ R. ŠILĖNŲ MOKYKLOS 

REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos, Šiaulių r. Pakapės mokyklos, Šiaulių r. Šilėnų 

mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Šiaulių r. Kairių pagrindinės 

mokyklos, Šiaulių r. Pakapės mokyklos, Šiaulių r. Šilėnų mokyklos reorganizavimo tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 

2.97 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 ir 6 dalimis, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo 

programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. 

birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2021–2025 metų bendruoju planu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 

m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-98 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“. 

 

II SKYRIUS 

REORGANIZUOJAMOS ĮSTAIGOS 

 

3. Reorganizuojamų juridinių asmenų duomenys: 

3.1. Šiaulių r. Kairių pagrindinė mokykla:  

3.1.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

3.1.2. buveinė – Šilelio g. 10, Kairių mstl., LT-80112 Šiaulių rajonas; 

3.1.3. juridinio asmens kodas – 290061250; 

3.1.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Šiaulių r. Kairių pagrindinę 

mokyklą – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras. 

3.2. Šiaulių r. Pakapės mokykla: 

3.2.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

3.2.2. buveinė – Darželio g. 3, Pakapės k., LT-80146 Šiaulių rajonas; 

3.2.3. juridinio asmens kodas – 190076529; 

3.2.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Šiaulių r. Pakapės mokyklą – 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras. 

3.3. Šiaulių r. Šilėnų mokykla: 

3.3.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

3.3.2. buveinė – Saulės g. 38, Šilėnų k., LT-80132 Šiaulių rajonas;  

3.3.3. juridinio asmens kodas – 190076867; 

3.3.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Šiaulių r. Šilėnų mokyklą – 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras. 

 

III SKYRIUS 

REORGANIZAVIMO BŪDAS, TIKSLAS, PASIBAIGIANČIOS BIUDŽETINĖS 

ĮSTAIGOS, PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA 

 

4. Reorganizavimo būdas – Šiaulių r. Kairių pagrindinė mokykla, Šiaulių r. Pakapės mokykla, 

Šiaulių r. Šilėnų mokykla reorganizuojamos sujungimo būdu, jas sujungiant į naują juridinį asmenį – 

Šiaulių r. Kairių jungtinę mokyklą. 

5. Reorganizavimo tikslas – steigti jungtinę mokyklą, siekiant optimizuoti Šiaulių rajono 

savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų tinklą, jų valdymą ir veiklą, racionaliai ir tikslingai naudoti 

materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius. 



2 

6. Po reorganizavimo pasibaigsiančios biudžetinės įstaigos – Šiaulių r. Kairių pagrindinė 

mokykla, Šiaulių r. Pakapės mokykla, Šiaulių r. Šilėnų mokykla.  

7. Po reorganizavimo veiksianti nauja biudžetinė įstaiga – Šiaulių r. Kairių jungtinė mokykla, 

vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pirmos ir antros dalies 

programas.  

IV SKYRIUS 

MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TEISĖS IR 

PAREIGOS PEREINA PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIAI BIUDŽETINEI 

ĮSTAIGAI 

 

8.  Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų Šiaulių r. Kairių pagrindinės 

mokyklos, Šiaulių r. Pakapės mokyklos, Šiaulių r. Šilėnų mokyklos teisės ir pareigos iki 2021 m. 

rugpjūčio 31 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Šiaulių r. Kairių 

jungtinei mokyklai.  

9.  Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų – Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos, Šiaulių r. 

Pakapės mokyklos, Šiaulių r. Šilėnų mokyklos vadovai sudaro savo biudžetinės įstaigos ilgalaikio ir 

trumpalaikio turto sąrašus, bylų apskaitos dokumentus (bylų apyrašus, sąrašus ir kt.) ir iki 2021 m. 

rugpjūčio 31 d. perduoda po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Šiaulių r. Kairių 

jungtinei mokyklai. 

10. Iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos Šiaulių 

r. Kairių pagrindinė mokykla, Šiaulių r. Pakapės mokykla, Šiaulių r. Šilėnų mokykla turi būti 

išregistruotos iš Juridinių asmenų registro. Iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. po reorganizavimo 

veiksiančios biudžetinės įstaigos Šiaulių r. Kairių  jungtinės mokyklos nuostatai turi būti įregistruoti 

Juridinių asmenų registre.  

11. Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Šiaulių r. Kairių pagrindinė mokykla, Šiaulių r. 

Pakapės mokykla, Šiaulių r. Šilėnų mokykla iki 2021 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 surašydami dokumentų naikinimo aktą.  

12. Po reorganizavimo pasibaigsiančių biudžetinių įstaigų Šiaulių r. Kairių pagrindinės 

mokyklos, Šiaulių r. Pakapės mokyklos, Šiaulių r. Šilėnų mokyklos nuolat ir ilgai saugomi 

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

Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. perduodami 

toliau saugoti po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Šiaulių r. Kairių jungtinei 

mokyklai.  

13. Reorganizavimo metu atliekama biudžetinių įstaigų Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos, 

Šiaulių r. Pakapės mokyklos, Šiaulių r. Šilėnų mokyklos patikėjimo teise, panaudos ir (ar) kitais 

pagrindais valdomo trumpalaikio turto, ilgalaikio materialiojo turto, finansinio turto ir nematerialiojo 

turto inventorizacija. Inventorizacija atliekama iki 2021 m. rugpjūčio 2 d. Už inventorizacijos 

atlikimą ir inventorizacijos apyrašų parengimą atsako šiame punkte išvardintų biudžetinių įstaigų 

vadovai.  

14. Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos, Šiaulių r. 

Pakapės mokyklos, Šiaulių r. Šilėnų mokyklos patikėjimo teise valdomas trumpalaikis turtas, 

ilgalaikis materialusis turtas, finansinis turtas ir nematerialusis turtas, prieš tai suderinus su Šiaulių 

rajono savivaldybės švietimo paslaugų centru perduodamas perdavimo ir priėmimo aktais po 

reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Šiaulių r. Kairių jungtinei mokyklai ir (ar) kitam 

patikėtiniui.  

15. Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų panaudos pagrindais valdomas trumpalaikis 

materialusis turtas, ilgalaikis materialusis turtas ir (ar) nematerialusis turtas, kuris bus reikalingas po 

reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Šiaulių r. Kairių jungtinės mokyklos veiklai 

vykdyti, po reorganizavimo, jei panaudos davėjas sutinka, pereina po reorganizavimo veiksiančiai 

biudžetinei įstaigai Šiaulių r. Kairių jungtinei mokyklai su panaudos davėjais pasirašant atitinkamus 
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susitarimus dėl panaudos sutarčių pakeitimo. Nereikalingas turtas grąžinamas panaudos davėjui iki 

reorganizavimo pabaigos. 

16. Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos, Šiaulių r. 

Pakapės mokyklos, Šiaulių r. Šilėnų mokyklos kreditorių reikalavimai ir mokėtinos sumos pereina 

po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Šiaulių r. Kairių jungtinei mokyklai.  

17. Visas reorganizuojamų biudžetinių įstaigų Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos, Šiaulių 

r. Pakapės mokyklos, Šiaulių r. Šilėnų mokyklos prievoles, teises ir pareigas (įskaitant, bet 

neapsiribojant: teises ir pareigas, kylančias iš sutarčių; prievoles mokėti atitinkamas įmokas, 

mokesčius, baudas, delspinigius mokesčių administratoriui, Valstybinio socialinio draudimo fondui 

ir kitoms valstybės institucijoms) perima po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga Šiaulių r. 

Kairių jungtinė mokykla.  

18. Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos, Šiaulių r. 

Pakapės mokyklos, Šiaulių r. Šilėnų mokyklos antspaudai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka sunaikinami po to, kai pasirašomi turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktai bei kiti 

dokumentai ir įstaiga yra išregistruojama iš Juridinių asmenų registro.  

19. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Šiaulių r. Kairių jungtinės mokyklos 

vadovas iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Juridinių asmenų registre įregistruoja po reorganizavimo 

veiksiančios biudžetinės įstaigos Šiaulių r. Kairių jungtinės mokyklos nuostatus.  

20. Reorganizuojamų įstaigų Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos, Šiaulių r. Pakapės 

mokyklos, Šiaulių r. Šilėnų mokyklos vadovai iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. išregistruoja iš Juridinių 

asmenų registro po reorganizavimo pasibaigiančias įstaigas Šiaulių r. Kairių pagrindinę mokyklą, 

Šiaulių r. Pakapės mokyklą, Šiaulių r. Šilėnų mokyklą ir atlieka visus kitus su įstaigos išregistravimu 

susijusius veiksmus.  

V SKYRIUS 

PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SAVININKO 

TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA 

 

21. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Šiaulių r. Kairių jungtinės mokyklos 

teises ir pareigas įgyvendins Šiaulių rajono savivaldybė. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Reorganizuojamų įstaigų Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos, Šiaulių r. Pakapės 

mokyklos, Šiaulių r. Šilėnų mokyklos vadovai: 

22.1. viešai praneša apie parengtą Aprašą biudžetinės įstaigos nuostatuose nurodytame šaltinyje 

vieną kartą ir praneša visiems biudžetinės įstaigos kreditoriams; ne vėliau kaip pirmą viešo 

paskelbimo dieną pateikia jį Juridinių asmenų registrui; 

22.2. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 5 dalies nustatyta tvarka praneša 

mokiniams, mokinių ir ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie numatomą reorganizavimą; 

22.3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informuoja mokykloje dirbančius 

darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir atlieka visus su darbo santykiais 

susijusius juridinius veiksmus; 

22.4. parengia Šiaulių r. Kairių jungtinės mokyklos nuostatų projektą iki 2021 m. gegužės 11 

d. ir pateikia jį tvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybai. 

23. Reorganizavimo metu užtikrinamas reorganizuojamų įstaigų veiklų tęstinumas, uždavinių, 

funkcijų ir įsipareigojimų vykdymas, darbuotojų socialinė apsauga. 

24. Reorganizavimo pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

 

 

 

________________________ 

 


