
ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS, 

 ŠIRVINTŲ ,,ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS IR ŠIRVINTŲ PRADINĖS MOKYKLOS 

REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos ir 

Širvintų pradinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – reorganizavimo sąlygų aprašas) 

nustato Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos ir 

Širvintų pradinės mokyklos reorganizavimo būdą, sąlygas ir tvarką.  

2. Reorganizavimo sąlygų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 2.97 straipsnio 4 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 

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

Respublikos švietimo įstatymo (toliau – Švietimo įstatymas) 44 straipsnio 2 ir 6 dalimis, Lietuvos 

Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (toliau – Biudžetinių įstaigų įstatymas) 14 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 ir 34 punktais, įgyvendinant 

Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrąjį 

planą, patvirtintą Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. 1-45 „Dėl 

Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais 

bendrojo plano patvirtinimo“, ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 12 d. sprendimą 

Nr. 1-48 „Dėl sutikimo reorganizuoti Širvintų pradinę mokyklą, Širvintų ,,Atžalyno“ progimnaziją ir 

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnaziją“. 

 

II SKYRIUS 

REORGANIZUOJAMOS (PASIBAIGIANČIOS) BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS IR 

PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI NAUJA BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA 

  
3. Reorganizuojamos (pasibaigiančios) įstaigos: 

3.1. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija: teisinė forma – biudžetinė įstaiga, 

buveinės adresas: Širvintos, Vilniaus g. 69, juridinio asmens kodas – 190360892, duomenys apie 

biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – VĮ Registrų 

centras); 

3.2. Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazija: teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinės adresas: 

Širvintos, Ukmergės g. 4, juridinio asmens kodas – 290361080, duomenys apie biudžetinę įstaigą 

kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras); 

3.3. Širvintų pradinė mokykla: teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinės adresas: 

Širvintos, Mindaugo g. 13A, juridinio asmens kodas – 300565013, duomenys apie biudžetinę įstaigą 

kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras). 

4. Po reorganizavimo veiksianti nauja biudžetinė įstaiga ir jos duomenys: 

4.1. juridinio asmens pavadinimas – Širvintų gimnazija; 

4.2. juridinio asmens teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

4.3. juridinio asmens buveinė – Širvintos, Ukmergės g. 4; 

4.4. juridinio asmens savininkas – Širvintų rajono savivaldybė, kodas 111105217; 

4.5. juridinio asmens kodas – bus suteiktas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, 

Širvintų gimnaziją įregistravus Juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras); 

4.6. registras, kuriame bus kaupiami ir saugomi duomenys apie naują juridinį asmenį – 

Juridinių asmenų registras (registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras). 

5. Po reorganizavimo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Širvintų 

,,Atžalyno“ progimnazija ir Širvintų pradinė mokykla baigs veiklą ir bus išregistruotos iš Juridinių 
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asmenų registro, o Širvintų gimnazija perims Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, 

Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos ir Širvintų pradinės mokyklos turtą, teises ir pareigas. 

6. Po reorganizavimo veiksiančios naujos biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija – Širvintų rajono savivaldybės taryba. 

 

III SKYRIUS 

REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR BŪDAS 

  

7. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti bendrojo ugdymo mokyklų valdymą, sudarant 

vadybines prielaidas reorganizuojamų mokyklų veiklą organizuoti taip, kad optimaliausiais 

žmogiškais, finansiniais bei materialiniais ištekliais būtų užtikrintas mokyklai priskirtų funkcijų ir 

uždavinių įgyvendinimas, siekiant užtikrinti geresnį specialiosios pedagoginės ir psichologinės 

pagalbos mokiniui teikimą bei efektyvesnį mokymo lėšų ir Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą. 

8. Reorganizavimo būdas – sujungimas į naują Savivaldybės biudžetinę įstaigą.  

 

IV SKYRIUS 

REORGANIZAVIMO LAIKAS IR ETAPAI 

 

9. Reorganizavimo pradžia – informacijos apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą 

viešo paskelbimo diena. 

10. Reorganizavimo pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 5 d.  

11. Reorganizavimo etapai: 

11.1. iki 2021 m. kovo 17 d. Civilinio kodekso bei Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta 

tvarka parengtas ir suderintas su Širvintų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir 

civilinės metrikacijos skyriumi reorganizavimo sąlygų aprašas (atsakingi asmenys – Širvintų Lauryno 

Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos ir Širvintų pradinės mokyklos 

vadovai); 

11.2. iki 2021 m. kovo 18 d. paskelbiama apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą 

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos interneto svetainėje www.lsg.lt, Širvintų 

,,Atžalyno“ progimnazijos interneto svetainėje www.satz.lt, Širvintų pradinės mokyklos interneto 

svetainėje www.sirvintupm.lt, Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.sirvintos.lt. Ne 

vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną reorganizavimo sąlygų aprašas pateikiamas Juridinių 

asmenų registrui (asmenys, atsakingi už viešą paskelbimą, – Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 

gimnazijos, Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos ir Širvintų pradinės mokyklos vadovai; asmuo, 

atsakingas už aprašo pateikimą Juridinių asmenų registrui, – Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 

direktorius); 

11.3. iki 2021 m. kovo 18 d. apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą pranešama raštu 

(registruotu laišku ar kitu būdu su patvirtinimu apie pranešimo gavimą) visiems kiekvienos 

biudžetinės įstaigos kreditoriams pagal Biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 

reikalavimus (atsakingi asmenys – Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Širvintų 

,,Atžalyno“ progimnazijos ir Širvintų pradinės mokyklos vadovai); 

11.4. iki 2021 m. kovo 18 d. apie numatomą biudžetinių įstaigų reorganizavimą 

informuojami kiekvienoje reorganizuojamoje įstaigoje suinteresuoti asmenys (darbuotojai ir jų 

atstovai) teisės aktų nustatyta tvarka (atsakingi asmenys – Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 

gimnazijos, Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos ir Širvintų pradinės mokyklos vadovai); 

11.5.  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui per 10 dienų nuo 

naujos biudžetinės įstaigos Širvintų gimnazijos įregistravimo pateikiamas 6-SD formos pranešimas 

kartu su draudėjo reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinta kopija (atsakingi asmenys – Širvintų 

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazija ir Širvintų pradinė 

mokykla). 

11.6. Per 30 dienų terminą nuo reorganizacijos pradžios Valstybinei mokesčių inspekcijai 

pateikiama FR0002 forma už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki reorganizavimo pradžios 

http://www.lsg.lt/
http://www.satz.lt/
http://www.sirvintupm.lt/
http://www.sirvintos.lt/
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(atsakingi asmenys –  Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Širvintų ,,Atžalyno“ 

progimnazija ir Širvintų pradinė mokykla); 

11.7. iki 2021 m. balandžio 19 d., bet ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo viešo paskelbimo 

apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą dienos, parengiamas Širvintų rajono savivaldybės 

tarybos sprendimo dėl Širvintų pradinės mokyklos, Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos ir Širvintų 

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos reorganizavimo projektas ir kartu su reorganizavimo 

sąlygų aprašu, didžiausiu leistinu pareigybių skaičiumi ir Širvintų gimnazijos nuostatų projektu 

pateikiamas tvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybai (atsakingi asmenys – Širvintų Lauryno 

Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos ir Širvintų pradinės mokyklos 

vadovai, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius); 

11.8. priimtas Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Širvintų pradinės 

mokyklos, Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos ir Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 

reorganizavimo pateikiamas Juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip per 5 dienas po jo priėmimo 

(atsakingi asmenys – Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorius, Širvintų 

,,Atžalyno“ progimnazijos direktorius ir Širvintų pradinės mokyklos direktorius); 

11.9. apie Širvintų pradinės mokyklos, Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos ir Širvintų 

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos reorganizavimą ir galimą atleidimą iš darbo kiekvienos 

reorganizuojamos (pasibaigiančios) įstaigos vadovams ir darbuotojams pranešama teisės aktų 

nustatyta tvarka ir terminais, o ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos apie 

Širvintų pradinės mokyklos, Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos ir Širvintų Lauryno Stuokos-

Gucevičiaus gimnazijos reorganizavimą raštu pranešama kiekvienam mokiniui ir jo tėvams 

(globėjams, rūpintojams) (atsakingi asmenys – Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, 

Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos ir Širvintų pradinės mokyklos vadovai, Širvintų rajono 

savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius); 

11.10. iki 2021 m. liepos 1 d. Širvintų rajono savivaldybės taryba įpareigoja Širvintų rajono 

savivaldybės merą paskirti asmenį, atsakingą už naujos biudžetinės įstaigos pareigybių sąrašo 

sudarymą ir personalo formavimą, t. y. reorganizuojamų (pasibaigiančių) įstaigų darbuotojams, 

išskyrus įstaigų vadovams, siūlymų eiti pareigas naujoje biudžetinėje įstaigoje teikimą (toliau – 

naujos biudžetinės įstaigos personalo administratorius). Reorganizuojamų (pasibaigiančių) įstaigų 

vadovams siūlymus eiti pareigas naujoje biudžetinėje įstaigoje teikia Širvintų rajono savivaldybės 

meras; 

11.11. iki 2021 m. liepos 10 d. naujos biudžetinės įstaigos – Širvintų gimnazijos – pareigybių 

sąrašo rengimas ir derinimas su Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros 

skyriumi (atsakingi asmenys – naujos biudžetinės įstaigos personalo administratorius, Širvintų rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius); 

11.12. visas nuosavybės teise priklausantis reorganizuojamoms Širvintų pradinės mokyklos, 

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos ir Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos turtas bei 

Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir reorganizuojamų įstaigų valdomas 

turtas inventorizuojamas pagal 2021 m. liepos 1 d. duomenis ir perduodamas teisės aktų nustatyta 

tvarka iki 2021 m. rugpjūčio 5 d. Širvintų gimnazijai; 

11.13. iki 2021 m. liepos 12 d. naujos biudžetinės įstaigos – Širvintų gimnazijos– nuostatai 

pateikiami Juridinių asmenų registrui teisės aktų nustatyta tvarka (atsakingas asmuo – Širvintų 

gimnazijos direktorius);  

11.14. iki 2021 m. rugpjūčio 6 d. pagaminami naujos biudžetinės įstaigos iškaba, įstaigos 

antspaudas (atsakingas asmuo – Širvintų gimnazijos direktorius). Širvintų Lauryno Stuokos-

Gucevičiaus gimnazija, Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazija ir Širvintų pradinė mokykla, pasirašiusios 

su naujai įsteigta biudžetine įstaiga – Širvintų gimnazija – turto ir dokumentų perdavimo bei 

priėmimo aktus, nustatyta tvarka sunaikina reorganizuojamų įstaigų antspaudus ir spaudus (atsakingi 

asmenys – Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazija ir 

Širvintų pradinė mokykla); 

11.15. iki 2021 m. rugpjūčio 5 d. (per 3 darbo dienas nuo apdraustųjų valstybinio socialinio 

draudimo pabaigos) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikiamas 
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2-SD pranešimas(-ai) apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą, nurodant 

apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas nutraukiamas 

reorganizuojamose  (pasibaigiančiose) įstaigose ir 1-SD pranešimas, nurodant apdraustuosius, kurių 

valstybinis socialinis draudimas tęsiamas naujoje biudžetinėje įstaigoje (atsakingi asmenys – Širvintų 

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija,  Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazija ir Širvintų pradinė 

mokykla); 

11.16. iki 2021 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 

nustatyta tvarka perduodami reorganizuojamų (pasibaigiančių) biudžetinių įstaigų archyvo 

dokumentai, biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai pasibaigimo 

(išregistravimo iš Juridinių asmenų registro) dienos būkle Širvintų gimnazijai pagal reorganizuojamų 

(pasibaigiančių) biudžetinių įstaigų vadovų patvirtintą sąrašą, pasirašant perdavimo–priėmimo aktus 

(atsakingi asmenys – Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Širvintų ,,Atžalyno“ 

progimnazija ir Širvintų pradinė mokykla): 

11.16.1. nuolat saugomi dokumentai ir ilgai saugomi elektroniniai dokumentai, kurių bylos 

užbaigtos, sutvarkomi ir perduodami reorganizuojamas įstaigas kuruojančiam valstybės archyvui; 

11.16.2. nuolat saugomi dokumentai, kurių bylos neužbaigtos, ilgo saugojimo dokumentai 

kartu su apskaitos dokumentais (bylų apyrašais) bei laikino saugojimo dokumentai, kurių teisės aktais 

numatytas saugojimo terminas nėra pasibaigęs, perduodami po reorganizavimo veiksiančiai 

biudžetinei įstaigai – Širvintų gimnazijai – pagal reorganizuojamų (pasibaigiančių) biudžetinių 

įstaigų vadovų patvirtintus sąrašus ir surašius dokumentų bylų perdavimo ir priėmimo aktą; 

11.16.3. laikino saugojimo dokumentai, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs, 

sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka; 

11.17. reorganizuojamos (pasibaigiančios) įstaigos išregistruojamos iš Juridinių asmenų 

registro teisės aktų nustatyta tvarka. Teikiamas prašymas išregistruoti Juridinių asmenų registrui 

(atsakingi asmenys – Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Širvintų ,,Atžalyno“ 

progimnazija ir Širvintų pradinė mokykla); 

11.18. nuo 2021 m. rugpjūčio 6 d. (per 3 darbo dienas nuo apdraustųjų valstybinio socialinio 

draudimo pradžios) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikiamas 

1-SD pranešimas, nurodant apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas tęsiamas naujoje 

biudžetinėje įstaigoje (atsakingas asmuo – Širvintų gimnazija); 

11.19. iki 2021 m. rugpjūčio 15 d., po reorganizavimo pabaigos, informuojamos 

suinteresuotos Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijos apie veikiančią naują biudžetinę 

įstaigą ir jos rekvizitus (atsakingas asmuo – Širvintų gimnazija). 

12. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuojamas konkursas į Širvintų gimnazijos direktoriaus 

pareigas (atsakingas asmuo – Širvintų rajono savivaldybės meras). 

13. Reorganizavimas vykdomas ir prievolių vykdymas baigiamas iš reorganizuojamoms 

(pasibaigiančioms) įstaigoms ir naujai biudžetinei įstaigai – Širvintų gimnazijai – patvirtintų biudžeto 

asignavimų. 

 

V SKYRIUS 

REORGANIZUOJAMŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖJIMAS  

PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIAI BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI 

  
14. Po reorganizavimo veiksianti Širvintų gimnazija perima visas Širvintų Lauryno Stuokos-

Gucevičiaus gimnazijos, Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos ir Širvintų pradinės mokyklos teises ir 

pareigas pagal sandorius ir kitais pagrindais atsiradusias prievoles (įskaitant teises ir pareigas pagal 

sudarytas darbo sutartis, sutartis su prekių, paslaugų ir / ar darbų tiekėjais ir kt.) bei teises ir pareigas, 

kylančias iš kitų Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Širvintų ,,Atžalyno“ 

progimnazijos ir Širvintų pradinės mokyklos sudarytų dokumentų.  

15. Už reorganizuojamų (pasibaigiančių) įstaigų finansinių ataskaitų duomenų, derinimo ir 

eliminavimo informacijos suvedimą į Viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinę 

sistemą (VSAKIS) po 2021 m. rugpjūčio 5 d. atsakinga nauja biudžetinė įstaiga – Širvintų gimnazija. 
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16. Perduodamos Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Širvintų ,,Atžalyno“ 

progimnazijos ir Širvintų pradinės mokyklos turtinės teisės ir pareigos teisės aktų nustatyta tvarka 

bus įtrauktos į Širvintų gimnazijos finansinę apskaitą pagal priėmimo ir perdavimo aktą. 

17. Po reorganizavimo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Širvintų 

,,Atžalyno“ progimnazijos ir Širvintų pradinės mokyklos banko sąskaitos uždaromos, o jose esančios 

lėšos pervedamos į Širvintų gimnazijos sąskaitas, atitinkamus duomenis įrašant į šio Aprašo 16 

punkte nurodytą aktą. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

18. Reorganizavimo metu užtikrinamas reorganizuojamų (pasibaigiančių) įstaigų 

nepertraukiamas uždavinių ir funkcijų, nustatytų Švietimo įstatyme, įstaigų nuostatuose bei kituose 

teisės aktuose, vykdymas. Reorganizavimo metu užtikrinamas reorganizuojamų (pasibaigiančių) 

biudžetinių įstaigų veiklos tęstinumas, įsipareigojimų vykdymas, įstatymais numatytos garantijos 

darbuotojams.  

19. Reorganizuojamų (pasibaigiančių) biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus tuos 

darbuotojus, kurių pareigybės nuo 2021 m. rugpjūčio 6 d. naikinamos, darbo santykiai tęsiami po 

reorganizavimo veiksiančioje naujoje biudžetinėje įstaigoje Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka.  

20. Reorganizuojamų (pasibaigiančių) biudžetinių įstaigų vadovams apie pareigybės 

panaikinimą raštu pranešama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Iki 

pareigybės panaikinimo įstaigų vadovams teisės aktų nustatyta tvarka siūlomos kitos pareigos.   

21. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos 

ir Širvintų pradinės mokyklos direktoriai įpareigojami užtikrinti minimalias reorganizavimo 

sąnaudas, įgyvendinant vykdomų funkcijų tęstinumą, sudaryti tik tuos sandorius, kurie būtini įstaigų 

veiklai užtikrinti iki reorganizavimo pabaigos. 

22. Su reorganizavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo veiksiančios Širvintų gimnazijos 

nuostatais, reorganizuojamų (pasibaigiančių) įstaigų praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų 

rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti: 

22.1. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos interneto svetainėje  www.lsg.lt  bei 

adresu: Vilniaus g. 69, Širvintos, LT-19121, Širvintų r. sav. 

22.2. Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos interneto svetainėje www.satz.lt bei adresu: 

Ukmergės g.4, Širvintos, LT-119110, Širvintų r. sav. 

22.3. Širvintų pradinės mokyklos interneto svetainėje www.sirvintupm.lt bei adresu: 

Mindaugo g. 13A, LT-19117, Širvintos, Širvintų r. sav. 

23. Jei šiame reorganizavimo sąlygų apraše nenumatyta, asmenims visus reikiamus 

įgaliojimus įgyvendinant šį aprašą suteikia Širvintų rajono savivaldybės meras. 

 

 

Širvintų pradinės mokyklos direktorė                                               Irena Sližauskienė 

 

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktorė                                  Jūratė Stankevičienė  

 

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 

 gimnazijos direktorė                                                             Audronė Buzienė 

 

____________________________ 

 

http://www.satz.lt/
http://www.sirvintupm.lt/

