
 

 

IGNALINOS R. NAUJOJO DAUGĖLIŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

IR IGNALINOS R. DŪKŠTO MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JAS 

PRIE IGNALINOS R. DIDŽIASALIO „RYTO“ GIMNAZIJOS, SĄLYGŲ APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro ir Ignalinos r. 

Dūkšto mokyklos reorganizavimo, prijungiant jas prie Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos, 

sąlygų aprašas (toliau – aprašas) nustato reorganizuojamų Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio 

mokyklos-daugiafunkcio centro ir Ignalinos r. Dūkšto mokyklos reorganizavimo, prijungiant jas 

prie reorganizavime dalyvaujančios Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos, tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 

straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 2.101 straipsniu, Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso 51 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 

straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2, 4, 5, 6 dalimis, Mokyklų 

steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, vidaus struktūros pertvarkos iki 2020 metų plano, 

patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-17 „Dėl 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl Ignalinos 

rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ 

pakeitimo“, 3, 4 ir 5 punktais, ir Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. 

sprendimu Nr. T-27 „Dėl sutikimo reorganizuoti Ignalinos r. Dūkšto mokyklą ir Ignalinos r. Naujojo 

Daugėliškio mokyklą-daugiafunkcį centrą prijungiant prie Ignalinos r. Didžiasalio ,,Ryto“ 

gimnazijos“. 

3. Reorganizavimo tikslai – optimizuoti valdymą, racionalizuoti lėšų paskirstymą, 

užtikrinti kokybišką mokyklai priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant ugdymo kokybės bei 

efektyvesnio išteklių naudojimo. 

 

 

II SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE REORGANIZUOJAMUS IR REORGANIZAVIME 

DALYVAUJANČIUS JURIDINIUS ASMENIS 

 

4. Duomenys apie reorganizuojamą biudžetinę įstaigą Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio 

mokyklą-daugiafunkcį centrą: 

4.1. juridinio asmens pavadinimas – Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla-

daugiafunkcis centras; 

4.2. juridinio asmens teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės; 

4.3. juridinio asmens buveinė – Mokyklos g. 7, Naujojo Daugėliškio k., Naujojo 

Daugėliškio sen., LT-30290 Ignalinos r. sav.; 

4.4. juridinio asmens kodas – 190239969; 

4.5. registrai, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį: Lietuvos 

Respublikos juridinių asmenų registras (toliau – JAR), Švietimo ir mokslo institucijų registras 

(toliau – ŠMIR). 

5. Duomenys apie reorganizuojamą biudžetinę įstaigą Ignalinos r. Dūkšto mokyklą: 

5.1. juridinio asmens pavadinimas – Ignalinos r. Dūkšto mokykla; 

5.2. juridinio asmens teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės;  

5.3. juridinio asmens buveinė – Vilniaus g. 53, LT-30262 Dūkštas, Ignalinos r. sav.;  

5.4. juridinio asmens kodas – 290241120; 
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5.5. registrai, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį: JAR, ŠMIR. 

6. Duomenys apie reorganizavime dalyvaujančią biudžetinę įstaigą Ignalinos r. 

Didžiasalio „Ryto“ gimnaziją: 

6.1. juridinio asmens pavadinimas – Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija; 

6.2. juridinio asmens teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės; 

6.3. juridinio asmens buveinė – Agarinio g.10, LT-30154 Didžiasalio k., Ignalinos r. 

sav.; 

6.4. juridinio asmens kodas – 190239620; 

6.5. registrai, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį: JAR, ŠMIR. 

 

 

III SKYRIUS 

REORGANIZAVIMO BŪDAS, PASIBAIGIANTYS JURIDINIAI ASMENYS IR 

TĘSIANTYS VEIKLĄ PO REORGANIZAVIMO JURIDINIAI ASMENYS 

 

7. Reorganizavimo būdas – prijungimas: Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla-

daugiafunkcis centras ir Ignalinos r. Dūkšto mokykla prijungiamos prie Ignalinos r. Didžiasalio 

„Ryto“ gimnazijos. 

8. Po reorganizavimo pasibaigiantys juridiniai asmenys:  

8.1. Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras;  

8.2. Ignalinos r. Dūkšto mokykla. 

9. Po reorganizavimo tęsiantis veiklą juridinis asmuo – Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ 

gimnazija, turinti teritorinius struktūrinius padalinius Dūkšto skyrių ir Naujojo Daugėliškio skyrių, 

vykdančius ikimokyklinio, priešmokyklinio,  pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. 

 

 

IV SKYRIUS 

PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIO JURIDINIO ASMENS TEISES IR PAREIGAS 

ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA 

 

10. Po reorganizavimo veiksiančio juridinio asmens Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ 

gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Ignalinos rajono savivaldybės 

taryba. 

 

 

V SKYRIUS 

REORGANIZUOJAMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ DALYVIŲ TAPIMO TĘSIANČIO VEIKLĄ 

PO REORGANIZAVIMO JURIDINIO ASMENS DALYVIU TVARKA, SĄLYGOS IR 

TERMINAI  

 

11. Nuo viešo paskelbimo apie aprašo parengimą dienos Ignalinos r. Naujojo 

Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras ir Ignalinos r. Dūkšto mokykla įgyja reorganizuojamų 

biudžetinių įstaigų statusą, o Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija – dalyvaujančios 

reorganizavime biudžetinės įstaigos statusą. 

12. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl aprašo patvirtinimo 

priimamas ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo viešo paskelbimo apie Ignalinos r. Naujojo 

Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro ir Ignalinos r. Dūkšto mokyklos reorganizavimo, 

prijungiant jas prie Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos, sąlygų aprašo parengimą ir 

pranešimų raštu visiems kreditoriams pateikimą. 

13. Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro, Ignalinos r. 

Dūkšto mokyklos ir Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos direktoriams pavedama:  
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13.1. parengti pranešimą apie aprašo parengimą ir vieną kartą apie tai kartu su aprašu 

viešai paskelbti Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.ignalina.lt, savo mokyklų 

interneto svetainėse www.daugeliskio.ignalina.lm.lt, www.dukstomokykla.lt,  

https://didziasalis.lm.lt/   bei vieną kartą raštu pranešti visiems kreditoriams; 

13.2. ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie aprašo parengimą dieną pateikti 

aprašą registruoti JAR; 

13.3. per 5 dienas nuo Ignalinos rajono savivaldybės tarybos priimto sprendimo, 

patvirtinusio reorganizavimo sąlygas, pateikti JAR sprendimo originalą arba kopiją ir kitus būtinus 

dokumentus. 

14. Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro ir Ignalinos r. 

Dūkšto mokyklos direktoriams pavedama: 

14.1. per 3 darbo dienas nuo juridinio asmens teisinio statuso „reorganizuojamas“ 

įregistravimo JAR Valstybinio socialinio draudimo fondui pateikti reikiamos formos pranešimą; 

14.2. per mėnesį nuo šio aprašo viešo paskelbimo dienos raštu pranešti kiekvienam 

savo mokyklos mokiniui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokyklos reorganizavimą ir 

kiekvienam ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1–9 klasės savo mokyklos mokiniui 

pasiūlyti tęsti mokymąsi pagal atitinkamas programas Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos 

Naujojo Daugėliškio ar Dūkšto skyriuose; 

14.3. suderinus su Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos direktoriumi, parengti 

projektą dėl savo mokyklos esamų darbuotojų perkėlimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. į Ignalinos r. 

Didžiasalio „Ryto“ gimnaziją; 

14.4. surengti konsultacijas su darbuotojų atstovais apie darbo sąlygų pasikeitimą ir 

galimą atleidimą iš darbo, kad būtų išvengta numatomų pertvarkymų neigiamų pasekmių arba jos 

būtų sušvelnintos; 

14.5. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais įspėti darbuotojus apie galimą darbo 

sutarties sąlygų pasikeitimą. Jei darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis darbo sutarties sąlygomis, 

darbo sutartį nutraukti Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka; 

14.6. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais įspėti darbuotojus, kurių pareigybės 

naikinamos, apie darbo sąlygų pasikeitimą ir galimą darbo santykių nutraukimą; 

14.7. per 3 darbo dienas nuo apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigos 

pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondui pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio 

draudimo pabaigą, nurodant savo mokyklų apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas 

nutraukiamas ir bus tęsiamas Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje; 

14.8. teisės aktų nustatyta tvarka perduoti mokyklos turtą, valdomą patikėjimo teise, 

archyvą ir kitus įstaigos veiklos dokumentus ir jų apyrašus Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ 

gimnazijai pagal perdavimo-priėmimo aktus; 

14.9. uždaryti sąskaitas bankuose iki reorganizuojamos biudžetinės įstaigos 

išregistravimo iš JAR dienos; 

14.10. ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. pateikti JAR ir ŠMIR prašymus 

išregistruoti reorganizuojamą mokyklą. 

15. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos direktoriui pavedama: 

15.1. Iki 2020 metų kovo 12 d. parengti Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos 

nuostatus ir, suderinus juos  teisės aktų nustatyta tvarka, pateikti Ignalinos rajono savivaldybės 

tarybai tvirtinti; 

15.2. pasirašyti Ignalinos rajono savivaldybės tarybos patvirtintus Ignalinos r. 

Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos nuostatus ir juos ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. teisės 

aktų nustatyta tvarka pateikti JAR ir ŠMIR;  

15.3. nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Valstybinio socialinio draudimo fondui per 3 darbo 

dienas nuo apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžios pateikti pranešimą nurodant 

apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas tęsiamas Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ 

gimnazijoje. 

http://www.ignalina.lt/
http://www.daugeliskio.ignalina.lm.lt/
http://www.dukstomokykla.lt/
https://didziasalis.lm.lt/
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16. Ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. teisės aktų nustatyta tvarka Ignalinos r. 

Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras ir Ignalinos r. Dūkšto mokykla 

išregistruojamos iš JAR ir ŠMIR. 

 

 

VI SKYRIUS 

TURTO VERTINIMAS IR INVENTORIZAVIMO TVARKA  

 

17. Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro ilgalaikio 

materialaus turto likutinė vertė 2020 m. vasario 1 d. sudarė 1 081 527,44 Eur. 

18. Ignalinos r. Dūkšto mokyklos ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2020 m. 

vasario 1 d. sudarė 1 157 969,80 Eur. 

19. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 

2020 m. vasario 1 d. sudarė 468 796,46 Eur. 

20. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma 

komisija Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro ir Ignalinos r. Dūkšto 

mokyklos materialiajam, nematerialiajam, finansiniam turtui bei įsipareigojimams inventorizuoti, 

parengti perdavimo-priėmimo aktus ir dalyvauti perduodant Ignalinos rajono savivaldybės turtą, 

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro ir Ignalinos r. Dūkšto mokyklos 

valdomą patikėjimo teise, Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijai. 

21. Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro ir Ignalinos r. 

Dūkšto mokyklos turtas, išskyrus įsipareigojimus, atsargas ir pinigines lėšas, turi būti 

inventorizuotas atsižvelgiant į 2020 m. gegužės 31 d. būklę. Įsipareigojimai, atsargos ir piniginės 

lėšos inventorizuojami atsižvelgiant į jų būklę perdavimo-priėmimo dieną. Buhalterinių duomenų 

perdavimo-priėmimo akte nurodomi buhalteriniai duomenys pagal šių duomenų perdavimo ir 

priėmimo dienos būklę: sąskaitų plano sąskaitų likučiai pagal apskaitos registrų duomenis, 

nebalansinių sąskaitų likučiai, kasos inventorizacijos duomenys, banko sąskaitų likučiai, sudarytos 

finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos ir kita informacija, reikalinga darbų tęstinumui užtikrinti. 

22.  Iki 2020 m. birželio 30 d. turi būti sudarytas Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio 

mokyklos-daugiafunkcio centro ir Ignalinos r. Dūkšto mokyklos turto, valdomo patikėjimo teise, 

sąrašas. Įsipareigojimų, atsargų ir piniginių lėšų duomenys  surašomi perdavimo-priėmimo akto 

surašymo dieną. Sąrašus parengia Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras 

ir Ignalinos r. Dūkšto mokykla. 

23.  Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro ir Ignalinos r. 

Dūkšto mokyklos archyvuose esančių dokumentų, kurių saugojimo terminai nepasibaigę ir kurie 

nebūtini po reorganizacijos, turi būti suarchyvuoti, o dokumentai, kurių saugojimo terminai 

pasibaigę, sunaikinti.  

24.  Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro ir Ignalinos r. 

Dūkšto mokyklos turtas, įstaigų veiklos dokumentai Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijai turi 

būti perduoti iki Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro ir Dūkšto mokyklos 

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

25. Pasirašius turto ir dokumentų perdavimo-priėmimo aktus, Ignalinos r. Naujojo 

Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro ir Ignalinos r. Dūkšto mokyklos turimi antspaudai su 

Lietuvos valstybės herbu, kiti antspaudai teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami. 
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VII SKYRIUS 

MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIO JURIDINIO ASMENS BIUDŽETINĖS 

ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS PEREINA TĘSIANČIAM VEIKLĄ PO 

REORGANIZAVIMO JURIDINIAM ASMENIUI 

 

26. Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras ir Ignalinos r. 

Dūkšto mokykla baigia veiklą kaip juridiniai asmenys nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų 

registro dienos.  

27. Pasibaigus juridiniams asmenims Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklai-

daugiafunkciam centrui ir Ignalinos r. Dūkšto mokyklai, jų teisės ir pareigos nuo jų išregistravimo 

dienos pereina po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ 

gimnazijai.  

28. Reorganizavimo pabaiga laikyti po reorganizavimo veiklą tęsiančios biudžetinės 

įstaigos  Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos pakeistų nuostatų įregistravimą Juridinių 

asmenų registre. 

29. Reorganizavimas turi būti baigtas iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.  

 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

30. Reorganizuojant Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklą-daugiafunkcį centrą ir 

Ignalinos r. Dūkšto mokyklą visos atsirandančios finansinės prievolės vykdomos iš Ignalinos r. 

Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro, Ignalinos r. Dūkšto mokyklos ir Ignalinos r. 

Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos biudžeto asignavimų. 

31. Reorganizavimo metu užtikrinamas Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklos-

daugiafunkcio centro ir Ignalinos r. Dūkšto mokyklos veiklos tęstinumas ir visų įsipareigojimų 

vykdymas.  

32. Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro ir Ignalinos r. 

Dūkšto mokyklos direktoriai įpareigojami užtikrinti minimalias reorganizavimo sąnaudas 

įgyvendinant vykdomų funkcijų tęstinumą, sudaryti tik tuos sandorius, kurie būtini įstaigos veiklai 

užtikrinti iki reorganizavimo pabaigos 

___________________________ 

 

 

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė  

Rima Cibulskienė 

 

Ignalinos r. Dūkšto mokyklos direktorė 

Julija Griškienė 

 

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos direktorė 

Elena Sekonienė 

 


