
KUprSKro R. NoRTUNU JoNo iBnNraus rAGRTNDTNES MoKyKLos
REoRGANrzAvrMo pRTJUNGIMo nUuu pRrE rupr5xro n. suraiIAUS

GIMNAZIJOS SALYGOS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. KupiSkio r. Noriunq Jono ierniaus pagrindines mokyklos reorganizavimo

prijungimo bldu prie Kupi5kio r. Subadiaus gimnazijos s4lygos (toliau - reorganizavimo s4lygos)

nustato reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujandios istaigq rcorganizavimo tvark4.

2. Sios reorganizavimo s4lygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso 2.96 straipsnit,2.97 straipsnio 3 dalimi,2.99 strarpsnio 1 ir 2 dalimis,2.101,

2.103 straipsniais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 straipsnio 2 dahes 2l

punktu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 44 straipsnio 2, 5 ir 6 dalimis, Lietuvos

Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo 14 straipsniu.

3. Apie Siq reorganizavimo s?lygq sudarym4 informuojama laikra5tyje ,,Kupi5kenq

mintys". Jos skelbiamos Kupi5kio rajono savivaldybes, Kupi5kio r. Norilnq Jono derniaus

pagrindines mokyklos ir Kupi5kio r. Subadiaus gimnazijos interneto svetaindse.

II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANdIUS JURIDINIUS

ASMENIS

4. Reorganizuoiamos mokyklos pavadinimas - Kupi5kio r. Noriflnq Jono derniaus

pagrindine mokykla:

4.1. Buveine - Melioratoriq g. 5, Norilnq k., LT-40391 Kupi5kio r. sav.

4.2. Jwidinio asmens kodas - 290051480.

4.3. Teisine forma - biudZetine istaiga.

4.4. Registro tvarkytojas - valstybes imone Registry centras.

5. Reorganizavime dalyvaujandios mokyklos pavadinimas - Kupi5kio r. Subadiaus

gimnazija:

5.1. Buveine - Auk5taidiq a. 10, Subadius, LT-40406 Kupi5kio r. sav.

5.2. Juridinio asmens kodas - 191777611.

5.3. Teisine forma - biudZetine lstaiga.

5.4. Registro tvarkytojas - valstybes imone Registry centras.
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III SKYRIUS
REORGANIZAVIMO BUDAS

6. Reorganizavimo bfidas - prijungimas: Kupi5kio r. Norilnq Jono Cerniaus

pagrindine mokykla prijungiama prie Kupi5kio r. Subadiaus gimnazijos.

7. Po reorg anizavimo Kupi5kio r. Noriunq Jono demiaus pagrindine mokykla tampa

Kupi5kio r. Subadiaus gimnazijos strukturiniu padaliniu - Kupi5kio r. Subadiaus gimnazijos

Norilnq Jono derniaus pagrindinio ugdymo skyriumi.

8. Pasibaigiantis juridinis asmuo - Kupi5kio r. Noritnq Jono derniaus pagrindine

mokykla.

9. Veikl4 po reorganizavimo tgsiantis juridinis asmuo - Kupi5kio r. Subadiaus

grmnazl.ia.

IV SKYRIUS
REORGANIZAVIMO PAGRINDIMAS

10. Kupi5kio r. Norifinq Jono demiaus pagrindines mokyklos savininkas yra Kupi5kio

rajono savivaldybe, savininko teises iglvendinanti institucija - Kupi5kio rajono savivaldybes

taryba.

11. Kupi5kio r. Noriunq Jono eerniaus pagrindines mokyklos (toliau - Noriunq Jono

derniaus pagrindine mokykla) rcorganizavimas vykdomas savininko inicia[va, vadovaujantis

Kupi5kio rajono savivaldybes tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. TS-17 ,,Del Kupi5kio

ra.iono savivaldybes tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-54 ,,Del Kupi5kio rajono

savivaldybes mokyklq tinklo pertvarkos 2016-2020 metq bendrojo plano patvirtinimo" pakeitimo"

ir2020 m. kovo i9 d. sprendimu Nr. TS-70,,DeI Kupi5kio r. Nori[nq Jono eemiaus pagrindines

mokyklos reorganizavimo", kuriuose numatyta iki 2020 m. rugpjldio 31 d. reorganizuoti Norilnq

Jono Cerniaus pagrinding mokykl4, prijungiant jq prie KupiSkio r. Subadiaus gimnazijos (toliau -
Subadiaus gimnazija). Noriunq Jono ierniaus pagrindine mokykla tampa Subadiaus gimnazijos

strukturiniu padaliniu - Subadiaus gimnazijos Norifinq Jono ierniaus pagrindinio ugdymo

skyriumi, vykdandiu ikimokyklinio, priesmokyklinio, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir

vaikq neformalioj o Svietimo programas.

12. Reorganizavimo tikslas - optimrzttotr Savivaldybes Svietimo istaigq tinkl4,

racionaliau panaudoti istaigq valdymo ir aplinkos le5as.

V SKYRIUS
JURIDINIIJ ASMENV TEISES IR PAREIGOS REORGANIZAVIMO LAIKOTARPIU

1 3. Reorganizavimo pradLia - reor ganizavimo s4lygrl vie5o paskelbimo diena.

14. Reorganizavimo pabaiga -2020 m. rugpjDdio 31 d.
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15. Reorganizuojant istaigas uZtikrinamas jr+ veiklos, darbo santykiq tEstinumas,

isipareigoj imq vykdymas.

1,6. Reorganizavimas rykdomas, prievoles baigiamos vykdyti i5 Nori[nq Jono

Cerniaus pagrindines mokyklos ir Subadiaus gimnazijos patvirtintq biudZetiniq asignavimq.

17. Reorganizuojamos fstaigos ir reorganizavime dalyvaujandios istaigos vadovai:

17.1. paskelbia reorganizavimo sElygas Kupi5kio rajono savivaldybes,

reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujandios mokyklq intemeto svetainese;

17.2. ne veliau kaip pirm4 reorgarizavimo s4lygq vie5o paskelbimo dien4 valstybes

imones Registry centro Juridiniq asmenq registrui pateikia dokumeritus, reikalingus

reorganizuojamq istaigq teisiniam statusui iregistruoti (pra5ym4 iregistruoti juridinio asmens teisini

status4. reorgantzavimo s4lygas, dokument4, patvirtinanti uZ iregistravim4 sumoket4 atlygi).

18. Reorganizuojamos Nori0nq Jono ierniaus pagrindines mokyklos direktorius:

18.1. per 3 dienas nuo juridinio asmens teisinio statuso iregistravimo Valstybinio

socialinio draudimo fondo valdybos KupiSkio skyriui pateikia 6-SD formos prane5im4;

18.2. ra5tu prane5a visiems Norirlnq Jono'eerniaus pagrindines mokyklos kreditoriams

apie reorganizavimo s4lygq sudarym4 per 5 d. nuo jq paskelbimo;

18.3. iki 2020 m. liepos 1 d. ra5tu informuoja kiekvien4 mokini (mokinio tevus,

globejus, rupintojus) apie Norifinq Jono ierniaus pagrindines mokyklos reorganizavim4,

sir.rlydamas 1-10 klasirl mokiniams tgsti mokym4si Subadiaus gimnazijos Norilnq Jono ierniaus

pagrindinio ugdymo skyriuje;

I 8.4. apie reor ganizavim4 praneSa Valstybinei mokesdiq inspekcij ai;

18.5. atsiskaito bei nutraukia sutartis (i5skyrus elektros tiekimo, rySiq, pastatr+

apsaugos ir el.dienynq prieZi[ros paslaugos) su paslaugq teikejais iki2020 m. liepos 31 d.;

18.6. reorganizavimo laikotarpiu priimti naujus darbuotojus, sudaryti darbo ar kitas

sutartis gali tik suderings su Subadiaus gimnazijos direktoriumi ir gavgs Savivaldybes

administracijos Kulturos, Svietimo ir sporto skyriaus leidim4;

18.7. parengia darbuotojq, nuo 2020 m. rugpjfidio 31 d. perkeliamq i Subadiaus

gimnazijos Norifinq Jono ierniaus pagrindinio ugdymo skyriq, pareigybiq sqraS4, pasiraSo ra5ti5k4

susitarim4 su Subadiaus gimnazijos direktoriumi del perkeliamq pareigybiq ir informuoja

Savivaldybes administracijos Kultfiros, Svietimo ir sporto skyriq;

18.8. ispeja darbuotojus apie darbo s?lygq pakeitim4 ar galim4 atleidim4 i5 darbo

teises aktq nustatyta tvarka;
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18.9. per 5 dienas nuo Kupi5kio rajono savivaldybes tarybos priimto sprendimo del

Norilnq Jono ierniaus pagrindines mokyklos reorganizavimo ir reorganizavimo s4lygq

patvirtinimo, pateikia valstybes imonei Registrq centrui sprendimo original4;

18.10. pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kupi5kio skyriui 2-

SD pranesim4 apie apdraustqjq valstybinio socialinio draudimo pabaigq, nurodydamas

apdraustuosius, kuriq socialinis draudimas pagrindineje mokykloje nutraukiamas ir bus tgsiamas

Subadiaus gimnazijos NoriDnq Jono iemiaus pagrindinio ugdymo skyriuje;

18.11. iki 2020 m. rugpjldio 31 d. teises aktq nustatyta tvarka i5registruoja Nori[nq

Jono iemiaus pagrinding mokykl4 i5 valstybes imones Registry centro Juridiniq asmenq registro.

1 9. Subadiaus gimnazijos direktorius:

19.1. parengia Subadiaus gimnazijos nuostatus nauja redakcija ir, suderings su

Gimnazijos taryba, pateikia Savivaldybes administracijos Kult[ros, Svietimo ir sporto skyniui iki

2020 m. birZelio 1 d.;

19.2. nuostatuose nustato Subadiaus gimnazijos Noriunq Jono Cemiaus pagrindinio

ugdymo skyriaus funkcijas, vykdomas veiklas;

i9.3. iregistruoja patvirtintus nuostatus valstybes imones Registry centro Juridiniq

asmeil+ registre teises aktq nustatytatvarka;

19.4. nuo 2020 m. rugpjEdio 31 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Kupi5kio skyriui per 3 darbo dienas pateikia 1-SD formos prane5im4, nurodydama's apdraustuosius,

kuriq socialinis draudimas tgsiamas Subadiaus gimnazij oj e.

20. KupiSkio rajono savivaldybes meras teises aktq nustatyta tvarka ispeja Noriunq

Jono Cerniaus pagrindines mokyklos direktoriq apie darbo sutarties nutraukim4.

VI SKYRIUS
REORGANIZUOJAMO JURIDINIO ASMENS TURTAS

21. Noriunq Jono Cerniaus pagrindines mokyklos turto verte 2020 m. sausio 1 d. pagal

finansines atskaitomybes dokumentus sudare 5% 934,53 Eur, i5 jq:

2l .1. ilgalaikio turto isigijimo verte - 1 004 3 86,80 Eur,

nusidevejimo verte - 444183,41 Eur ;

2l .2. trumpalaikis materialusis turtas - 5 573 ,22 Eur;

21.3. le5os - 2 832,07Eur;

21.4. ilgalaikis turtas pagal panaud4 - I 932,09 Eur;

. 21.5. trumpalaikis turtas pagal panaud4 - 0;

21.6. biudLeto IeSq debitorinis isiskolinimas - 138,99 Eur.;

2I.7.bfudLeto le5q kreditinis isiskolinimas - 999,65 Eur.
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VII SKYRIUS
TURTO PERDAVIMAS

22. Savivaldybes administracijos direktoriaus sudaryta komisija inventorizuoja

Norilnq Jono ierniaus pagrindines mokyklos turt4 ir pateikia po vien4 inventorizavimo apra5o

egzemplioriq Savivaldybes administracijos Savivaldybes istaigq buhalterines apskaitos tarnybai ir

Subadiaus gimnazijai.

23.Pagal2020 m. rugpjudio 1 d. buhalterines apskaitos duomenis reorganizuojamos

istaigos - Noriunq Jono derniaus pagrindines mokyklos - turtas (finansinis, ilgalaikis materialusis

ir nematerialusis turtas, i5skyrus nekilnojamqi firtE, atsargos ir trumpalaikis materialusis turtas)

teises ir prievoles teises aktq nustatyta tvarka perduodamos reorganizavime dalyvaujandiai istaigai -
S ubadiaus gimnazij ai ir pasira5omi perdavimo-priemimo aktai.

24. Turto perdavimo-priemimo aktus iki 2020 m. rugpjldio 31 d. pasira5o Norilnq

Jono Cerniaus pagrindines mokyklos ir Subadiaus gimnazijos direktoriai ir finansininkai, Kupi5kio

raj ono savivaldybes administracij os direktoriaus igaliotas asmuo.

25. Norilnq Jono eerniaus pagrindines mokyklos nekilnojamasis turtas Kupi5kio

rajono savivaldybes tarybos sprendimu perduodamas Subadiaus gimnazijai valdyti, naudoti ir

disponuoti juo patikejimo teise.

26. Reorganizuojamos istaigos antspaudas su Lietuvos valstybes herbu, pasira5ius

turto ir dokumentacijos perdavimo-priemimo aktus, nustatyta tvarka sunaikinamas,

VIII SKYRIUS
JURIDINIU ASMENV PASIBAIGIMO MOMENTAS BEI TEISIU IR PAREIGV
PEREJIMAS TESIANCIAM VEIKLA PO REORGANIZAVIMO JURIDINIAM

ASMENIUI

27. Nori[nq Jono Cerniaus pagrindine mokykla baigia veikl4 kaip juridinis asmuo nuo

jo i5registravimo i5 Juridiniq asmenq registro dienos, bet ne veliau kaip iki 2020 m. rugpjldio 3 i d.

28. Nuo Nori[nq Jono ierniaus pagrindines mokyklos i5registravimo dienos visos jos

teises ir pareigos Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq ir

kitq teises aktq nustatyta tvarka pereina Subadiaus gimnaziju, kurios savininkas yra Kupi5kio

rajono savivaldybe, savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Kupi5kio rajono

savivaldybes taryba.

Laikinai einanti KupiSkio r. Noritrnq Jono eerniaus

pagrindines mokyklos direktoriaus pareigas

KupiSkio r. Subadiaus gimnaziios direktore

Rita Grinevidiene

,w,
gil^^rq Vida SeSkuviene


