
VARĖNOS R. MERKINĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS IR VAR ĖNOS R. MERKINĖS 
VINCO KR ĖVĖS GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO S ĄLYGŲ APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 1. Šis reorganizavimo sąlygų aprašas nustato savivaldybės biudžetinių įstaigų Varėnos r. 
Merkinės pagrindinės mokyklos ir Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos reorganizavimo 
būdą, turto, teisių ir pareigų, 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-VIII-301 „Dėl sutikimo reorganizuoti Varėnos r. Merkinės pagrindinę 
mokyklą“. 

II. REORGANIZAVIME DALYVAUJAN ČIOS ĮSTAIGOS 
 

 3. Reorganizuojamas juridinis asmuo: 
  3.1. pavadinimas – Varėnos r. Merkinės pagrindinė mokykla; 
 3.2. teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga; 
 3.3. buveinė – Vilniaus g. 54, Merkinė, Varėnos r.; 
 3.4. kodas – 190980135; 
 3.5. registras - duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų 
registre. Įregistravimo data 1998 m. kovo 19 d. 
 4. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo: 
 4.1. pavadinimas – Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija; 
 4.2. teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga;  
 4.3. buveinė – Seinų g. 10, Merkinė, Varėnos r.; 
 4.4. kodas – 190109324; 
 4.5. registras - duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų 
registre. Įregistravimo data 1994 m. liepos 19 d.  
 

III. REORGANIZAVIMO B ŪDAS, PASIBAIGIANTI BIUDŽETIN Ė ĮSTAIGA IR PO 
REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI BIUDŽETIN Ė ĮSTAIGA, REORGANIZAVIMO 

TIKSLAS, PAGRINDAS IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIAN ČIOS ĮSTAIGOS TEISES 
IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA 

 
 5. Reorganizavimo būdas – Varėnos r. Merkinės pagrindinės mokyklos reorganizavimas 
jungimo būdu, prijungiant ją prie Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, kuriai pereina visos 
reorganizuojamos Varėnos r. Merkinės pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos.  
 6. Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Varėnos r. Merkinės pagrindinė 
mokykla. 
 7. Po reorganizavimo veiklą tęsianti  biudžetinė įstaiga – Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės 
gimnazija. 
 8. Reorganizavimo tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį 
švietimą, didinti jo prieinamumą už valstybei ir savivaldybei pakeliamą kainą, nes dėl mažo mokinių 
skaičiaus nepakanka lėšų išlaikyti mokyklą. 
 9. Reorganizavimo pagrindas: Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. 
sprendimas Nr. T- VIII-301 „Dėl sutikimo reorganizuoti Varėnos r. Merkinės pagrindinę mokyklą“. 
 10. Po reorganizavimo Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos savininko teises ir 
pareigas įgyvendins Varėnos rajono savivaldybės taryba. 



 
 
 

IV. TEISI Ų IR PAREIGŲ PERĖMIMO MOMENTAS 
 

 11. Pasibaigus reorganizavimui, baigiasi Varėnos r. Merkinės pagrindinės mokyklos teisės ir 
pareigos, kurios nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. pereina tęsiančiai veiklą po reorganizavimo Varėnos r. 
Merkinės Vinco Krėvės gimnazijai. 
 12. Reorganizuota Varėnos r. Merkinės pagrindinė mokykla pasibaigia nuo jos 
išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. 

 
V. TURTO, DOKUMENT Ų IR PRIEVOLI Ų PERĖMIMAS 

 
  13. Reorganizuojamos Varėnos r. Merkinės pagrindinės mokyklos direktoriui pavedama iki 
2016 m. rugpjūčio 31 d. atlikti turto inventorizaciją pagal sprendimo reorganizuoti biudžetines įstaigas 
priėmimo dienos būklę. 
 14. Reorganizuojamos Varėnos r. Merkinės pagrindinės mokyklos dokumentai, darbuotojų 
bylos, archyvai perduodami po reorganizavimo veiksiančiai Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės 
gimnazijai pasirašant perdavimo-priėmimo aktus iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.  
 15. Visas nuosavybės teise priklausantis reorganizuojamos Varėnos r. Merkinės pagrindinės 
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 
r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijai. 
 16. Turto ir dokumentų perdavimo-priėmimo aktus pasirašo įstaigų direktoriai ir vyriausieji 
finansininkai. 
 

VI. REORGANIZAVIMO PRIEMON ĖS 
 

17. Reorganizavimą vykdo reorganizuojamų juridinių asmenų Varėnos r. Merkinės 
pagrindinės mokyklos ir Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos direktoriai.  

18. Varėnos r. Merkinės pagrindinės mokyklos direktorius: 
18.1. Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka praneša darbuotojams 

pasirašytinai apie darbo santykių nutraukimą nuo 2016 m. rugpjūčio 31 d. 
18.2. pateikia reikiamus dokumentus Juridinių asmenų registrui; 

   18.3. raštu praneša kiekvieno ugdytinio tėvams (globėjams, rūpintojams) apie Varėnos r. 
Merkinės pagrindinės mokyklos prijungimą prie Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos per 1 
mėnesį nuo Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimo reorganizuoti minėtą biudžetinę įstaigą 
priėmimo.  

19. Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos direktorius: 
19.1.parengia po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Varėnos r. Merkinės 

Vinco Krėvės gimnazijos nuostatus ir pateikia juos tvirtinti Varėnos rajono savivaldybės tarybai;  
19.2. teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti didžiausią leistiną Varėnos r. Merkinės Vinco 

Krėvės gimnazijos etatų skaičių; 
19.3. raštu praneša kiekvienam mokiniui apie Varėnos r. Merkinės pagrindinės mokyklos 

prijungimą prie Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos per 1 mėnesį nuo Varėnos rajono 
savivaldybės tarybos sprendimo reorganizuoti minėtą biudžetinę įstaigą priėmimo. 

20. Varėnos rajono savivaldybės tarybai patvirtinus reorganizavimo sąlygų aprašą, 
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos direktorius iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. patvirtina 
pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus. 
  21. Reorganizavimo metu Varėnos r. Merkinės pagrindinės mokyklos ir Varėnos r. 
Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos direktoriai neturi teisės, nesuderinę su Varėnos rajono savivaldybės 



 
 
administracija, priimti į darbą naujų darbuotojų, prisiimti finansinių įsipareigojimų. 

 
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 
 22. Varėnos r. Merkinės pagrindinės mokyklos ir Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės 
gimnazijos administracijos reorganizavimo metu privalo užtikrinti nepertraukiamą veiklą. 
 
 
 
Varėnos r. Merkinės pagrindinės  mokyklos direktorius      Bernardas Sakalauskas 
 
 
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos direktorė  Regina Sakalauskienė 
 

___________________ 


