
 

Skelbiamas Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos reorganizavimo 
prijungiant ją prie Širvintų r. Gelvonų gimnazijos sąlygų aprašas 

Įgyvendinant Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. 1-27 „Dėl 
sutikimo reorganizuoti Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinę mokyklą prijungiant ją 

prie Širvintų r. Gelvonų gimnazijos” 

skelbiame parengtą 

Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungiant 
ją prie Širvintų r. Gelvonų gimnazijos sąlygų aprašą. 

 
ŠIRVINTŲ R. BAGASLAVIŠKIO IGNO ŠEINIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

REORGANIZAVIMO PRIJUNGIANT JĄ PRIE ŠIRVINTŲ R. GELVONŲ 
GIMNAZIJOS SĄLYGŲ APRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šis aprašas nustato Širvintų rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Širvintų r. 
Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos  reorganizavimą prijungiant ją prie Širvintų r. 
Gelvonų 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.  
 

II SKYRIUS 
REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS ĮSTAIGOS 

 
3. Reorganizuojamas juridinis asmuo: 
3.1. pavadinimas – Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus  pagrindinė mokykla; 
3.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 
3.3. buveinė – Klevų g. 5, Bagaslaviškio mstl., Gelvonų seniūnija,  LT-19213 Širvintų r.; 
3.4. kodas – 190361122; 
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. Gelvonų gimnazija; 
4.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 
4.3. buveinė – Šviesos g.7, Gelvonų mstl., Gelvonų sen., LT-19201 Širvintų r.; 
4.4. kodas – 190361318; 



            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. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus 
pagrindinė mokykla prijungiant ją prie Širvintų r. Gelvonų gimnazijos. 

6. Po reorganizavimo – Širvintų r. Gelvonų gimnazija, (adresas: Šviesos g. 7, Gelvonų 
mstl., Gelvonų sen., LT-19201 Širvintų r.) su Širvintų r. Bagaslaviškio pradinio ugdymo skyriumi 
(adresas Klevų g. 5, Bagaslaviškio mstl., Gelvonų seniūnija, Širvintų r.) tęs veiklą, o Širvintų r. 
Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinė mokykla veiklą baigs. 

7. Reorganizavimo tikslas – sudaryti vadybines prielaidas reorganizuojamos mokyklos 
veiklą organizuoti optimaliausiais žmogiškaisiais, finansiniais ir materialiniais ištekliais 
užtikrinant kokybišką mokyklai priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant geresnės ugdymo kokybės 
bei efektyvesnio išteklių naudojimo, sudarant sąlygas vietos bendruomenei gauti reikalingas 
kultūros, socialines ir kitas paslaugas. 

8. Po reorganizavimo veiksiančios Širvintų r. Gelvonų gimnazijos savininko teises ir 
pareigas įgyvendins Širvintų rajono savivaldybės taryba. 

 
IV SKYRIUS 

TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMO MOMENTAS 
 

9. Pasibaigus reorganizavimui, baigiasi Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus  
pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos. Teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo tęsiančiai 
veiklą Širvintų r. Gelvonų gimnazijai nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.  

10. Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinė mokykla po reorganizavimo kaip 
juridinis asmuo baigia veiklą nuo jos išregistravimo iš VĮ registrų centro Juridinių asmenų 
registro dienos, bet ne vėliau kaip iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. 

 
V SKYRIUS 

TURTO, DOKUMENTŲ IR PRIEVOLIŲ PERĖMIMAS 
 

11. Visas nuosavybės teise priklausantis reorganizuojamai Širvintų r. Bagaslaviškio Igno 
Šeiniaus pagrindinei mokyklai turtas bei Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise 
priklausantis ir reorganizuojamos įstaigos valdomas turtas perduodamas teisės aktų nustatyta 
tvarka iki 2017 m.  rugpjūčio 31 d. (įskaitytinai) Širvintų r. Gelvonų gimnazijai. 

12. Reorganizuojamos Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos 
finansinius įsipareigojimus po reorganizavimo perima Širvintų r. Gelvonų gimnazija. 

13. Visi Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos dokumentai 
perduodami Širvintų r. Gelvonų gimnazijai teisės aktų nustatyta tvarka. 

14. Reorganizuojama Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinė mokykla 
atsiskaito su paslaugų teikėjais iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. 

15. Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos vadovas raštu 
informuoja Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos mokinius ir jų tėvus 
apie mokyklos reorganizavimą teisės aktų nustatyta tvarka. 



16. Reorganizuojamos Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos 
vadovas apie darbo santykių pakeitimą ar nutraukimą privalo pranešti darbuotojams teisės aktų 
nustatyta tvarka. 

 
VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

17. Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus  pagrindinės mokyklos ir Širvintų r. Gelvonų 
gimnazijos  administracijos reorganizavimo metu privalo užtikrinti nepertraukiamą veiklą. 

18. Reorganizuojama mokykla įpareigojama sudaryti tik tuos sandorius, kurie būtini 
įstaigos veiklai užtikrinti iki rugpjūčio 31 d., t. y. iki  jos reorganizavimo pabaigos, o juos 
sudarant, informuoti kitas sandorių šalis apie įstaigos reorganizavimą. 

19. Aprašas skelbiamas reorganizuojamos biudžetinės įstaigos ir po reorganizavimo 
veiksiančios biudžetinės įstaigos interneto svetainėse http://www.gelvonai.sirvintos.lm.lt, 
www.bagaslaviskis.lt,  Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir rajono spaudoje, bei  
vieną kartą raštu pranešama visiems kreditoriams. 

 
_________________________________ 

 
 
Bagaslaviškio Igno Šeiniaus  Pranas Kamienas 
pagrindinės mokyklos direktorius  
 
Gelvonų gimnazijos direktorė       Ona Valančienė 

 


