ŠIAULIŲ R. ŠAKYNOS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO,
PRIJUNGIANT PRIE ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS, SĄLYGŲ APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių r. Šakynos mokyklos reorganizavimo, prijungiant prie Šiaulių r. Gruzdžių
gimnazijos, sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Šiaulių r. Šakynos mokyklos reorganizavimo
tvarką.
2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96
straipsniu, 2.97 straipsnio 3 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
REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENYS
3. Reorganizuojamas juridinis asmuo:
3.1. įstaigos pavadinimas – Šiaulių r. Šakynos mokykla;
3.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
3.3. įstaigos buveinė – Šiaulių g. 20, Šakyna, LT-81342 Šiaulių rajonas;
3.4. įstaigos kodas – 190076714;
3.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, – Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų, įregistruota 1994-10-13;
4. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:
4.1. įstaigos pavadinimas – Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija;
4.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
4.3. įstaigos buveinė – S. Dariaus ir S. Girėno g. 31, Gruzdžiai, LT-81421 Šiaulių rajonas;
4.4. įstaigos kodas – 190058125;
4.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, – Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų, įregistruota 1997-10-13.
III SKYRIUS
REORGANIZAVIMO BŪDAS, TIKSLAS, PAGRINDIMAS IR PO
REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS ĮSTAIGOS TEISES IR PAREIGAS
ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA
5. Reorganizavimo būdas – Šiaulių r. Šakynos mokyklos (reorganizuojama biudžetinė įstaiga)
prijungimas prie Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos (reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga).
6. Reorganizavimas vykdomas atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrąjį planą, patvirtintą 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“.
7. Šiaulių r. Šakynos mokykla 2021 m. rugpjūčio 31 d. baigia savo veiklą kaip juridinis
asmuo ir tampa Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos struktūrine dalimi – skyriumi, kurio pavadinimas –
Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos Šakynos skyrius.
8. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija (S. Dariaus ir S. Girėno g. 31,
Gruzdžiai, LT-81421 Šiaulių r.) su Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos Šakynos skyriumi (Šiaulių g. 20,
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Šakyna, LT-81342 Šiaulių r.) tęs veiklą.
9. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendins
Šiaulių rajono savivaldybė, atstovaujama Šiaulių rajono savivaldybės tarybos.
IV SKYRIUS
REORGANIZAVIMO ETAPAI IR LAIKAS
10. Po reorganizavimo baigiasi Šiaulių r. Šakynos mokyklos teisės ir pareigos. Teisės ir
pareigos pereis po reorganizavimo tęsiančiai veiklą Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijai nuo 2021 m.
rugsėjo 1 d.
11. Šiaulių r. Šakynos mokykla po reorganizavimo kaip juridinis asmuo savo veiklą baigia
nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip 2021 m. rugpjūčio 31 d.
12. Šiaulių r. Šakynos mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atliekantis direktoriaus
funkcijas, atlieka šiuos darbus:
12.1 parengia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių
įstaigų įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi nustatyta tvarka Aprašą iki 2021 m. balandžio 29 d. ir apie
reorganizavimo sąlygų sudarymą paskelbia viešai įstaigos interneto svetainėje iki 2021 m.
balandžio 29 d.;
12.2. pateikia ne vėliau kaip pirmą Šiaulių r. Šakynos mokyklos reorganizavimo sąlygų
sudarymo viešojo paskelbimo dieną Aprašą valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialui;
12.3. praneša raštu visiems Šiaulių r. Šakynos mokyklos kreditoriams apie įstaigos
reorganizavimo sąlygų sudarymą iki 2021 m. balandžio 29 d.;
12.4. praneša raštu kiekvieno vaiko vienam iš tėvų (globėjų) apie Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos priimtą sprendimą dėl švietimo įstaigos reorganizavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo
sprendimo priėmimo dienos;
12.5. teisės aktų nustatyta tvarka įspėja įstaigos darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis,
apie galimą darbuotojų perkėlimą ar darbo sutarties nutraukimą;
12.6. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. nekilnojamąjį turtą turi grąžinti Šiaulių rajono savivaldybei,
atlikti Šiaulių r. Šakynos mokyklos turto inventorizaciją, bei perduoti materialųjį ir nematerialųjį
turtą, nebaigtus spręsti reikalus pagal perdavimo ir priėmimo aktus Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijai.
13. Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos direktorius atlieka šiuos darbus:
13.1. teisės aktų nustatyta tvarka parengia Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos nuostatų projektą iki
2021 m. gegužės 11 d. ir pateikia jį tvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybai.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Reorganizavimo laikotarpiu Šiaulių r. Šakynos mokyklos ir Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos
vadovai:
14.1. užtikrina nepertraukiamą uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos švietimo
įstatyme, įstaigų nuostatuose ir kituose teisės aktuose, vykdymą;
14.2. įpareigojami užtikrinti minimalias reorganizavimo sąnaudas, vykdomų uždavinių ir
funkcijų tęstinumą, sudaryti tik tuos sandorius, kurie būtini įstaigų veiklai užtikrinti iki
reorganizavimo pabaigos.
15. Reorganizavimo pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 31 d.
_______________________________

