
 

  

 VARĖNOS,,ŠALTINĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS IR VARĖNOS ,,RYTO“ 

PROGIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Šis reorganizavimo sąlygų aprašas nustato savivaldybės biudžetinių įstaigų – Varėnos 

,,Šaltinėlio“ pradinės mokyklos ir Varėnos ,,Ryto“ progimnazijos reorganizavimo būdą, turto, 

dokumentų ir prievolių perdavimą. 

 2. Reorganizavimo sąlygų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso  2.99 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsniu ir Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

kovo 30 d. sprendimu nr. T-III-302 „Dėl sutikimo reorganizuoti Varėnos „Šaltinėlio“ pradinę 

mokyklą“. 

  

II. INFORMACIJA APIE REORGANIZUOJAMUS JURIDINIUS ASMENIS 
 

 3. Reorganizuojamas juridinis asmuo: 

  3.1. pavadinimas – Varėnos ,,Šaltinėlio“ pradinė mokykla; 

 3.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

 3.3. buveinė – Voronecko g. 2, LT-65159 Varėna.; 

 3.4. kodas – 191866526; 

 3.5. duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.  

Įstaiga įregistruota 1994 m. rugsėjo 22 d.. 

 4. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo: 

 4.1. pavadinimas – Varėnos ,,Ryto“ progimnazija; 

 4.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;  

 4.3. buveinė – Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna; 

 4.4. kodas – 190108941; 

 4.5. duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.   

Įstaiga įregistruota 2012 m. rugsėjo 03 d. 

  

III. REORGANIZAVIMO BŪDAS, PASIBAIGIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA IR PO 

REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA,  PAGRINDIMAS IR PO 

REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS ĮSTAIGOS TEISES IR PAREIGAS 

ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA 

 

 5. Reorganizavimo būdas – Varėnos „Šaltinėlio“ pradinės mokyklos reorganizavimas 

jungimo būdu, prijungiant ją prie Varėnos „Ryto“ progimnazijos, kuriai pereina visos 

reorganizuojamos Varėnos „Šaltinėlio“ pradinės mokyklos teisės ir pareigos.  

 6. Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga- Varėnos ,,Šaltinėlio“ pradinė 

mokykla. 

 7. Po reorganizavimo veiklą tęsianti biudžetinė įstaiga – Varėnos „Ryto“ progimnazija. 

 8. Reorganizavimo tikslas – pagerinti pedagoginės psichologinės pagalbos prieinamumą 

pradinių klasių mokiniams, racionaliau naudoti mokinio krepšelio lėšas įgyvendinant ugdymo 

programas. 

  9. Varėnos „Šaltinėlio“ pradinės mokyklos reorganizavimas jungimo būdu vykdomas 

Teisės aktų nustatyta tvarka. 

 10. Po reorganizavimo Varėnos ,,Ryto“ progimnazijos savininko teises ir pareigas 

įgyvendins Varėnos rajono savivaldybės taryba. 

 

IV. TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMO MOMENTAS, TURTO, DOKUMENTŲ IR  

PRIEVOLIŲ PERĖMIMAS 

 



 

 

11. Reorganizavimą vykdo reorganizuojamų  juridinių asmenų Varėnos „Šaltinėlio“ 

pradinės mokyklos ir Varėnos „Ryto“ progimnazijos direktoriai.  

12. Varėnos „Šaltinėlio“ pradinės mokyklos direktorius: 

12.1. Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka praneša darbuotojams 

pasirašytinai apie darbo santykių nutraukimą nuo 2016 m. rugpjūčio 31 d;  

12.2. pateikia reikiamus dokumentus Juridinių asmenų registrui; 

   12.3. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. atlieka turto inventorizaciją pagal sprendimo 

reorganizuoti biudžetines įstaigos priėmimo dienos būklę. 

13. Varėnos „Ryto“ progimnazijos direktorius: 

13.1. parengia po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Varėnos „Ryto“ 

progimnazijos  nuostatus  ir pateikia juos tvirtinti Varėnos rajono savivaldybės tarybai;  

13.2. teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti didžiausią leistiną Varėnos „Ryto“ 

progimnazijos etatų skaičių; 

13.3. parengia ir patvirtina Varėnos „Ryto“ progimnazijos pareigybių sąrašus ir 

pareigybių aprašymus iki 2016 m. rugpjūčio 25 d.   

 14. Varėnos „Ryto“ progimnazija nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. tęsia Varėnos „Šaltinėlio“ 

pradinės mokyklos vykdytas funkcijas, užtikrina įsipareigojimų vykdymą, taip pat įgyvendinamų 

projektų tęstinumą. 

15. Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla, reorganizuota prijungiant prie Varėnos „Ryto“ 

progimnazijos, baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro 

dienos.  

 16. Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos Varėnos „Šaltinėlio“ pradinės 

mokyklos teisės ir pareigos 2016 m. rugpjūčio 31 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai 

biudžetinei įstaigai – Varėnos „Ryto“ progimnazijai. Iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. po reorganizavimo 

veiksiančios biudžetinės įstaigos pakeisti nuostatai turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre. 

  17. Reorganizuojama biudžetinė įstaiga Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla Lietuvos 

Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka perduoda dokumentus, darbuotojų asmens 

bylas, archyvines bylas po reorganizavimo veiksiančiai Varėnos „Ryto“ progimnazijai iki 2016 m. 

rugpjūčio 31 d. pasirašant perdavimo-priėmimo aktus dokumentus. 

   18. Visas nuosavybės teise priklausantis reorganizuojamos Varėnos „Šaltinėlio“ pradinės 

mokyklos turtas bei Varėnos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir reorganizuojamos 

įstaigos valdomas turtas iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. perdavimo-priėmimo aktais perduodamas Varėnos 

„Ryto“ progimnazijai. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

 19. Varėnos „Šaltinėlio“ pradinėje mokykloje reorganizavimo metu užtikrinamas 

nepertraukiamas uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, įstaigos 

nuostatuose bei kituose teisės aktuose, vykdymas.  

Aprašas skelbiamas reorganizuojamos Varėnos „Šaltinėlio“ pradinės  mokyklos interneto 

svetainėje www.saltinelis.varena.lm.lt, Varėnos „Šaltinėlio“ pradinėje mokykloje, adresu Z. Voronecko 

g. 2, Varėna ir po reorganizavimo veiksiančioje Varėnos „Ryto“ progimnazijos interneto svetainėje 

www.ryto.varena.lm.lt adresu Dzūkų g. 64, Varėna. 

 

Varėnos „Šaltinėlio“ pradinės mokyklos direktorė Varėnos „Ryto“ progimnazijos direktorius

                      

Irena Daškevičienė   Rimas Vasiliauskas  

http://www.saltinelis.varena.lm.lt/
http://www.ryto.varena.lm.lt/

