
ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

REORGANIZAVIMO PRIJUNGIANT JĄ PRIE 

ŠIRVINTŲ R. MUSNINKŲ ALFONSO PETRULIO GIMNAZIJOS SĄLYGŲ APRAŠAS 

  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
  

1. Šis aprašas nustato Širvintų rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Širvintų r. 

Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimą prijungiant ją prie Širvintų r. Musninkų 

Alfonso Petrulio gimnazijos. 

2. Reorganizavimo sąlygų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimi, 2.101 ir 2.103 

straipsniais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 4, 7 

punktais, 4 dalimi, 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 

dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsniu, Mokyklų, vykdančių 

formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo 

programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 21, 34 punktais, įgyvendinant Širvintų rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrąjį planą, 

patvirtintą Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. 1-45 „Dėl 

Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais 

bendrojo plano patvirtinimo“ ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo  12 d. sprendimą 

Nr.1-50 „Dėl sutikimo reorganizuoti Širvintų r. Bartkuškio mokyklą-daugiafunkcį centrą 

prijungiant jį prie Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos”.  

 

II SKYRIUS 

REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS ĮSTAIGOS 
  

3. Reorganizuojamas juridinis asmuo: 

3.1. pavadinimas – Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras; 
3.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

3.3. buveinė –Aušros g. 25, Bartkuškio k., Jauniūnų sen., LT-19159 Širvintų r. sav.; 

3.4. kodas – 190362181; 

3.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – valstybės 

įmonė Registrų centras. 

4. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo: 

4.1. pavadinimas – Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija; 

4.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

4.3. buveinė – Gelvonų g. 10, Musninkai, Musninkų sen., LT-19185 Širvintų r. sav.; 

4.4. kodas –190361656; 

4.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – valstybės 

įmonė Registrų centras. 

  

III SKYRIUS 

REORGANIZAVIMO BŪDAS, REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR PO 

REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS ĮSTAIGOS TEISES IR PAREIGAS  

ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA 

  



5. Reorganizavimo būdas – reorganizuojama Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis 

centras prijungiant ją prie Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos. 

6. Po reorganizavimo – Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija (adresas: Gelvonų 

g. 10, Musninkai, Musninkų sen., LT-19185 Širvintų r. sav.) su Širvintų r. Musninkų Alfonso 

Petrulio gimnazijos  Bartkuškio skyriumi (adresas: Aušros g. 25, Bartkuškio k., Jauniūnų sen., LT-

19159  Širvintų r. sav.) tęs veiklą, o Širvintų r.  Barkuškio mokykla-daugiafunkcis centras veiklą 

baigs. 

7. Reorganizavimo tikslas – sudaryti visiems mokiniams vienodas kokybiško ugdymo(si) 

sąlygas maksimaliai išnaudojant ugdymo plano galimybes ir užtikrinti racionalų ugdymui skirtų 

lėšų panaudojimą; 

8. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija – Širvintų rajono savivaldybės taryba. 

  

IV SKYRIUS 

TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMO MOMENTAS 
  

9. Pasibaigus reorganizavimui, baigiasi Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio 

centro teisės ir pareigos. Teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo tęsiančiai veiklą Širvintų r. 

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijai  nuo 2021 m. rugpjūčio 31 d.  

10. Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras po reorganizavimo kaip juridinis 

asmuo pasibaigia nuo jos išregistravimo iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro dienos, bet 

ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 30 d. 

  

V SKYRIUS 

TURTO, DOKUMENTŲ IR PRIEVOLIŲ PERĖMIMAS 
  

11. Visas nuosavybės teise priklausantis reorganizuojamai Širvintų r. Bartkuškio mokyklai-

daugiafunkciam centrui turtas bei Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir 

reorganizuojamos įstaigos valdomas turtas inventorizuojamas pagal 2021 metų rugpjūčio 1 dienos 

duomenis ir   perduodamas teisės aktų nustatyta tvarka iki 2021 m.  rugpjūčio 30 d. (įskaitytinai) 

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijai. 

12. Reorganizuojamos Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro finansinius 

įsipareigojimus po reorganizavimo perima Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija. 

13.  Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro  dokumentacijos planuose 

esančios personalo ir finansų valdymo bylos bei ilgo saugojimo dokumentai perduodami Širvintų r. 

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijai   teisės aktų nustatyta tvarka. 

14. Reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigų vadovai įsipareigoja 

pranešti raštu visiems Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro  kreditoriams apie 

reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą ir informuoti darbuotojus apie tai, kad pradedamos 

reorganizavimo procedūros. 

15. Reorganizuojama Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras atsiskaito su 

paslaugų teikėjais iki 2021 m.  rugpjūčio 30 d. 

16. Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro vadovas raštu informuoja Širvintų 

r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro mokinius, jų tėvus apie mokyklos reorganizavimą 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

17. Reorganizuojamos Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro  vadovas apie 

darbo santykių pakeitimą ar nutraukimą privalo pranešti darbuotojams teisės aktų nustatyta tvarka 

atsižvelgdamas į: 

17.1. iki 2021 m. rugpjūčio 20 d. Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos 

direktoriaus sudarytą ir patvirtintą gimnazijos pareigybių sąrašą; 



17.2.  kad darbuotojams siūloma nuo 2021 m. rugpjūčio 31 d. eiti pareigas Širvintų r. 

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje pagal patvirtintą pareigybių  sąrašą. Nesutarus dėl darbo 

santykių tęsimo Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje, darbo sutartys bus 

nutraukiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka; 

17.3. kad darbuotojai, kuriems nebus pasiūlytos pareigos pagal  Širvintų r. Musninkų Alfonso 

Petrulio gimnazijos pareigybių sąrašą, bus atleisti iš darbo Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 

nustatyta tvarka.   

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  
18. Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro ir Širvintų r. Musninkų Alfonso 

Petrulio gimnazijos administracijos reorganizavimo metu privalo užtikrinti nepertraukiamą veiklą. 

19. Reorganizuojama mokykla įpareigojama sudaryti tik tuos sandorius, kurie būtini įstaigos 

veiklai užtikrinti iki jos reorganizavimo pabaigos, o juos sudarant, informuoti kitas sandorių šalis 

apie įstaigos reorganizavimą. 

  

_______________________________ 

  

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,    

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas         Palmira Kvietkauskienė  

 

 

Širvintų r. Bartkuškio mokyklos- 

daugiafunkcio centro direktorė         Danguolė Kalesnikienė 
 


