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PATVIRTINTA 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos  

2016 m.        d. sprendimu Nr. 5TS - 

 

 

LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ IR LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ 

ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGOS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lazdijų r. Seirijų lopšelio-darželio "Žibutė" (toliau – Seirijų lopšelis-darželis „Žibutė“) ir 

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos, (toliau – Seirijų A. Žmuidzinavičiaus 

gimnazija) reorganizavimo sąlygos nustato reorganizuojamo Lazdijų r. Seirijų lopšelio-darželio 

„Žibutė“ prijungimo prie reorganizavime dalyvaujančios Lazdijų r. Seirijų A. Žmuidzinavičiaus 

gimnazijos tvarką. 

2. Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

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

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 

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 punktu bei Lazdijų rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu  Nr. 5TS-486  „Dėl sutikimo reorganizuoti 

Lazdijų r. Seirijų lopšelį-darželį „Žibutė“, prijungiant jį prie Lazdijų r. Seirijų A. Žmuidzinavičiaus 

gimnazijos“. 

 

II. INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIUS 

JURIDINIUS ASMENIS 

 

3. Reorganizavime dalyvauja šie juridiniai asmenys: 

3.1. Reorganizuojamos mokyklos pavadinimas – Lazdijų r. Seirijų lopšelis-darželis 

„Žibutė“, teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Lazdijų r. Seirijų lopšelis-darželis  „Žibutė“, 

adresas: Ežerėlio g. 10, Seirijai,  67228, Lazdijų rajono savivaldybė, juridinio asmens kodas – 

190607570, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – valstybės 

įmonės Registrų centro Alytaus filialas; 
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3.2. Reorganizavime dalyvaujančios mokyklos pavadinimas – Lazdijų r. Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus gimnazija, teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė adresas: Metelių g. 7, 

Seirijai, 67227 Lazdijų rajono savivaldybė, juridinio asmens kodas –190609240, registras, kuriame 

kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – valstybės įmonės Registrų centro Alytaus 

filialas. 

 

III. REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR BŪDAS 

 

4. Reorganizavimo tikslas – sudaryti prielaidas reorganizuojamos įstaigos veiklą organizuoti 

optimaliausiais žmogiškais, finansiniais ir materialiniais ištekliais, užtikrinant kokybišką įstaigai 

priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant efektyvesnio išteklių naudojimo; 

5. Reorganizavimo būdas – prijungimas.  Seirijų lopšelis-darželis „Žibutė“ bus prijungtas 

prie Seirijų A.Žmuidzinavičiaus gimnazijos. 

6. Pasibaigiantis juridinis asmuo – Seirijų lopšelis-darželis „Žibutė“. Po reorganizavimo 

Seirijų lopšelis-darželis „Žibutė“ taps Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos ikimokyklinio 

ugdymo skyriumi. 

7. Veiklą po reorganizavimo tęsiantis juridinis asmuo – Lazdijų r. Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus gimnazija. 

8. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija – Lazdijų rajono savivaldybės taryba. 

 

IV. REORGANIZAVIMO PAGRINDIMAS 

 

9. Šis reorganizavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 

2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 ir 2.103 straipsniais, Lietuvos 

Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4  punktu ir 14 straipsniu,  Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymo  44 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 

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 punktu ir Lazdijų rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu  Nr. 5TS-486 „Dėl sutikimo reorganizuoti 

Lazdijų r. Seirijų lopšelį-darželį „Žibutė“, prijungiant jį prie Lazdijų r. Seirijų A. Žmuidzinavičiaus 

gimnazijos“. 
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Seirijų lopšelio-darželio „Žibutė“ reorganizavimo tikslai – sudaryti prielaidas 

reorganizuojamos įstaigos veiklą organizuoti optimaliausiais žmogiškais, finansiniais ir 

materialiniais ištekliais, užtikrinant kokybišką įstaigai priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant 

efektyvesnio išteklių naudojimo. 

 

V. TURTAS 

 

10. Seirijų lopšelio-darželio „Žibutė“ patikėjimo teise valdomas ir Lazdijų rajono 

savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas pagal turto perdavimo-priėmimo aktus 

perduodamas Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijai valdyti patikėjimo teise. 

Valstybei nuosavybės teise priklausantis, Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise 

valdomas bei Seirijų lopšeliui-darželiui „Žibutė“  perduotas pagal panaudos sutartis turtas yra 

perduodamas Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijai neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartis 

tomis pačiomis sąlygomis. Šiuo atveju Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius yra 

įgaliojamas patikslinti panaudos sutartis. 

11. Seirijų lopšelio-darželio „Žibutė“ patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto vertė 2016 m. 

gegužės 1 d. – 112635,19 Eur: 

11.1. Pastatų vertė – 53268,22 Eur; 

11.2. Infrastruktūros ir kitų statinių vertė – 47912,59 Eur;  

11.3. Mašinų ir įrenginių vertė – 0,00 Eur; 

11.4. Baldų ir biuro įrangos vertė –1559,87 Eur; 

11.5. Kito ilgalaikio materialiojo turto vertė –83,25 Eur; 

12. Atsargų (maisto produktų) vertė – 233,00  Eur. 

13. Užbalansinėje sąskaitoje apskaitomų naudojamų atsargų vertė – 9578,26 Eur.  

14. Pagal panaudos sutartį gauto turto vertė –3446,48 Eur (2010-08-23 Valstybinės žemės 

panaudos sutartis Nr. 1,52/Pn-27, 0,3155 ha). 

 

VI. REORGANIZAVIMO TERMINAI 

 

15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 

2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsnio 1 dalimi, dienraštyje vieną kartą viešai paskelbti apie 

reorganizavimo sąlygų sudarymą ir pranešti reorganizuojamo ir dalyvaujančio reorganizavime 

juridinio asmens kreditoriams apie tai raštu. 

16. Reorganizavimo sąlygas ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną pateikti Juridinių 
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asmenų registrui ir įregistruoti Seirijų lopšelio-darželio „Žibutė“ teisinį statusą „reorganizuojama“, o 

Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos teisinį statusą – „dalyvaujanti reorganizavime“. 

17. Ne anksčiau kaip praėjus trisdešimčiai dienų nuo viešo paskelbimo dienos apie 

reorganizavimo sąlygų sudarymą, Lazdijų rajono savivaldybės taryba priims sprendimą dėl  Seirijų 

lopšelio-darželio „Žibutė“ ir Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos reorganizavimo, kuriame bus 

patvirtintos reorganizavimo sąlygos ir po reorganizavimo tęsiančios veiklą Lazdijų r. Seirijų A. 

Žmuidzinavičiaus gimnazijos nuostatų nauja redakcija. 

18. Lazdijų rajono savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl Seirijų lopšelio-darželio 

„Žibutė“  ir Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos reorganizavimo, reorganizuojamos ir 

dalyvaujančios reorganizavime mokyklų vadovai: 

18.1. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais įteikia pranešimus 

darbuotojams apie darbo sąlygų pakeitimą; 

18.2. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka raštu praneša 

reorganizuojamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tėvams apie numatomą ikimokyklinio ugdymo 

mokyklos reorganizavimą bei visų sutartyse numatytų įsipareigojimų tėvams įvykdymą. 

19. Iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. Seirijų lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius išregistruoja 

Lazdijų r. Seirijų lopšelį-darželį „Žibutė“ iš Juridinių asmenų registro ir tą pačią dieną Seirijų A. 

Žmuidzinavičiaus gimnazijos direktorius įregistruoja Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos 

naujos redakcijos nuostatus. 

20. Lazdijų r. Seirijų lopšelio-darželio „Žibutė“ darbuotojų darbo santykiai  po Lazdijų r. 

Seirijų lopšelio-darželio „Žibutė“ reorganizavimo tęsiasi Lazdijų r. Seirijų A. Žmuidzinavičiaus 

gimnazijoje. 

 

VII. MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIO JURIDINIO 

ASMENS TEISĖS IR PAREIGOS PEREINA TĘSIANČIAM VEIKLĄ PO 

REORGANIZAVIMO JURIDINIAM ASMENIUI 

 

21. Seirijų lopšelio-darželio „Žibutė“ teisės ir pareigos pereina Seirijų A. Žmuidzinavičiaus 

gimnazijai, kaip tęsiančiai veiklą po reorganizavimo, nuo Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos 

naujos redakcijos nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. 

 

VIII. PO REORGANIZAVIMO TĘSIANČIOS VEIKLĄ SEIRIJŲ A.ŽMUIDZINAVIČIAUS  

GIMNAZIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 
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22. Po reorganizavimo tęsiančios veiklą Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos uždaviniai ir 

funkcijos apibrėžtos gimnazijos nuostatuose, kurių nauja redakcija bus patvirtinta Lazdijų rajono 

savivaldybės taryboje. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 23. Seirijų lopšelio-darželio „Žibutė“ ir Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos vadovai 

reorganizavimo metu privalo užtikrinti nenutrūkstamą, atitinkančią įstaigų nuostatus veiklą. 

 

_______________________ 

 

 

Lazdijų r. Seirijų lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Rima Kliučinskienė 

 

 

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus  gimnazijos direktorė   Zita Ščerbetkienė 


