
ŠIAULIŲ R. NAISIŲ MOKYKLOS REORGANIZAVIMO,  

PRIJUNGIANT PRIE ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS, SĄLYGŲ APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių r. Naisių mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau - aprašas) nustato 

biudžetinės įstaigos, kurios steigėja ir savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių r. Naisių 

mokyklos – reorganizavimą, prijungiant prie Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos ir tampant Šiaulių r. 

Meškuičių gimnazijos Naisių skyriumi. 

2.  Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 

straipsnio 2 dalimi, 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 

straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, 

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

dalimi, 6 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, 5 ir 21 

punktais, Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų 

bendruoju planu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu 

Nr. T-40 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 

metų bendrojo plano patvirtinimo“. 

 

II SKYRIUS 
REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENYS 

 

3. Reorganizuojamas juridinis asmuo: 

 3.1. įstaigos pavadinimas – Šiaulių r. Naisių mokykla: 

 3.1.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

 3.1.2. įstaigos buveinė – Plento g. 16, Naisių kaimas, Šiaulių rajonas; 

 3.1.3. įstaigos kodas – 190076486; 

 3.1.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, - Lietuvos 

Respublikos juridinių asmenų, įregistruota 1994-10-13; 

 3.2. reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo: 

 3.2.1. įstaigos pavadinimas – Šiaulių r. Meškuičių gimnazija: 

 3.2.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

 3.2.3. įstaigos buveinė – Stoties g. 16, Meškuičiai, Šiaulių rajonas; 

3.2.4. įstaigos kodas – 1900582780; 

 3.2.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Lietuvos 

Respublikos juridinių asmenų registras. 
 

III SKYRIUS 

REORGANIZAVIMO BŪDAS, TIKSLAS, PAGRINDIMAS IR PO 

REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS ĮSTAIGOS TEISES IR PAREIGAS 

ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA 

 

 4. Šiaulių r. Naisių mokykla (reorganizuojama biudžetinė įstaiga) prijungimo būdu prie 

Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos (reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga).  

 5. Šiaulių r. Naisių mokykla 2020 m. rugpjūčio 31 d. baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo 

ir tampa Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos struktūrine dalimi – skyriumi, kurio pavadinimas – Šiaulių 

r. Meškuičių gimnazijos Naisių skyrius. 

 6. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių r. Meškuičių gimnazija (Stoties g. 16, Meškuičiai,  

Šiaulių r.) su Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos Naisių skyriumi (Plento g. 16, Naisių kaimas, Šiaulių 

rajonas) tęs veiklą. 

 7. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinių švietimo 

įstaigų tinklą, jų valdymą, racionalizuoti lėšų paskirstymą, užtikrinti kokybišką mokyklai priskirtų 

funkcijų vykdymą, siekiant ugdymo kokybės bei efektyvesnio išteklių naudojimo. 



 8. Reorganizavimas vykdomas atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrąjį planą, patvirtintą Šiaulių rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-40, Šiaulių rajono savivaldybės 

tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-139 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti Šiaulių r. Naisių 

mokyklą“. 

 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. Naisių mokyklos teisės ir pareigos. Teisės ir 

pareigos pereis po reorganizavimo tęsiančiai veiklą Šiaulių r. Meškuičių gimnazijai nuo 2020 m. 

rugsėjo 1 d. 

 11. Šiaulių r. Naisių mokykla po reorganizavimo kaip juridinis asmuo savo veiklą baigia 

nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

 12. Šiaulių r. Naisių mokyklos direktorius atlieka šiuos darbus: 

 12.1 vieną kartą viešai paskelbia apie reorganizavimo sąlygų parengimą savo įstaigos 

interneto svetainėje ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 30 d.; 

 12.2. pateikia Juridinių asmenų registrui reorganizavimo sąlygų aprašą ne vėliau kaip 

pirmą viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų parengimą dieną; 

 12.3. iki 2020 m. balandžio 30 d. raštu praneša visiems biudžetinės įstaigos kreditoriams 

apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą; 

 12.4. iki 2020 m. gegužės 15 d. organizuoja įstaigoje darbuotojų susirinkimą ir informuoja 

darbuotojus apie įstaigos reorganizavimą; 

 12.5. iki 2020 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 5 

dalies nustatyta tvarka praneša mokiniams, mokinių ir ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams) 

apie numatomą reorganizavimą; 

 12.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informuoja Šiaulių r. Naisių 

mokykloje dirbančius darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ir atlieka 

visus su darbo santykiais susijusius juridinius veiksmus; 

 12.7. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. nekilnojamąjį turtą turi grąžinti Šiaulių rajono 

savivaldybei, atlikti įstaigos turto inventorizaciją bei perduoti materialųjį ir nematerialųjį turtą, 

nebaigtus spręsti reikalus pagal perdavimo ir priėmimo aktus Šiaulių r. Meškuičių gimnazijai, o 

dokumentus – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriui; 

        12.8. atlieka kitas teisės aktuose numatytas procedūras. 

13. Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos direktorius atlieka šiuos darbus: 

13.1. aprašą vieną kartą viešai paskelbia Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos interneto 

svetainėje iki 2020 m. balandžio 30 d.; 

 13.2. iki 2020 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 5 

dalies nustatyta tvarka praneša mokiniams, mokinių ir ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams) 

apie numatomą reorganizavimą; 

13.3. parengia Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos nuostatų projektą iki 2020 m. gegužės 12 d. 

ir teikia jį tvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybai. 
V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 14. Reorganizavimo laikotarpiu Šiaulių r. Naisių mokyklos ir Šiaulių r. Meškuičių 

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 – 2020 m. rugpjūčio 31 d. 



______________ 


