
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠVENČIONIŲ PRADINĘ MOKYKLĄ,

ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJĄ, ŠVENČIONIŲ R. ADUTIŠKIO PAGRINDINĘ

MOKYKLĄ IR ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJĄ

2020 m. balandžio 30 d. Nr. T-46

Švenčionys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 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 44 straipsnio 2 dalimi,

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 4, 7 ir 8 dalimis, 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 punktu bei įgyvendindama Švenčionių rajono

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą,

patvirtintą Švenčionių rajono savivaldybės 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-95 „Dėl

Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 bendrojo

plano patvirtinimo“, Švenčionių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti, kad šios Švenčionių rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) biudžetinės

įstaigos iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. būtų reorganizuojamos prijungimo būdu prie Švenčionių Zigmo

Žemaičio gimnazijos (juridinio asmens kodas – 190505829, buveinės adresas – Adutiškio g. 18,

Švenčionys):

1.1. Švenčionių pradinė mokykla (juridinio asmens kodas – 195004398, buveinės adresas –

Adutiškio g. 18, Švenčionys);

1.2. Švenčionių progimnazija (juridinio asmens kodas – 190505971, buveinės adresas –

Lentupio g. 32, Švenčionys);

1.3. Švenčionių r. Adutiškio pagrindinė mokykla (juridinio asmens kodas – 190507118,

buveinės adresas – Postavų g. 36, Adutiškis).

2. Nustatyti, kad:

2.1. 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;

2.2. reorganizavimo būdas – prijungimas;

2.3. reorganizuojamos biudžetinės įstaigos – Švenčionių pradinė mokykla, Švenčionių

progimnazija, Švenčionių r. Adutiškio pagrindinė mokykla;

2.4. reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Švenčionių Zigmo Žemaičio

gimnazija;

2.5. po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Švenčionių Zigmo Žemaičio

gimnazija, buveinės adresas – Adutiškio g. 18, Švenčionys, vykdys pradinio, pagrindinio, vidurinio

ugdymo programas, atliks gimnazijos nuostatuose nustatytas funkcijas;
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2.6. pasibaigiančių biudžetinių įstaigų teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo

veiksiančiai Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijai;

2.7. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Švenčionių Zigmo Žemaičio

gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės

taryba.

2.8. su reorganizuojamų biudžetinių įstaigų reorganizavimo sąlygomis ir kitais

dokumentais bei informacija galima susipažinti reorganizuojamų įstaigų buveinėse.

3. Įpareigoti Švenčionių pradinės mokyklos, Švenčionių progimnazijos, Švenčionių r.

Adutiškio pagrindinės mokyklos, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorius:

3.1. iki 2020 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos

Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka parengti ir suderinti su Švenčionių rajono

savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriumi biudžetinių įstaigų

reorganizavimo sąlygų aprašą;

3.2. iki 2020 m. gegužės 19 d. paskelbti apie biudžetinių įstaigų reorganizavimo sąlygų

aprašo parengimą mokyklų interneto svetainėse ir savivaldybės interneto svetainėje

www.svencionys.lt bei ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie jo parengimą dieną pateikti

Juridinių asmenų registrui;

3.3. iki 2020 m. gegužės 19 d. raštu pranešti apie biudžetinių įstaigų reorganizavimo

sąlygų aprašo parengimą visiems atitinkamos biudžetinės įstaigos kreditoriams;

3.4. užtikrinti sąlygų biudžetinių įstaigų kreditoriams, pageidaujantiems susipažinti su

reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos nuostatų projektu ir

kitais dokumentais, sudarymą.

4. Įpareigoti Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorių iki 2020 m. birželio 1 d.

parengti naują Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos nuostatų redakciją ir suderintą su

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriumi

teikti tvirtinti Švenčionių rajono savivaldybės tarybai.

5. Pavesti šio sprendimo vykdymo kontrolę rajono savivaldybės administracijos

direktoriui.

6. Šis sprendimas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje: www.svencionys.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Rimantas Klipčius

http://www.svencionys.lt
http://www.svencionys.lt


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Švenčionių rajono savivaldybės administracija 

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠVENČIONIŲ 
PRADINĘ MOKYKLĄ, ŠVENČIONIŲ 
PROGIMNAZIJĄ, ŠVENČIONIŲ R. ADUTIŠKIO 
PAGRINDINĘ MOKYKLĄ IR ŠVENČIONIŲ ZIGMO 
ŽEMAIČIO GIMNAZIJĄ

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-04-30 07:35 Nr. T-46

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo 
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Rimantas Klipčius Savivaldybės meras

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-04-30 20:40

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-04-30 20:41

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2019-05-14 09:32 - 2021-05-13 09:32

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų 
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų 
skaičius

1

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas 

DekaDoc v.20200430.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir 
elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data 
ir ją atspausdinęs darbuotojas

2020-05-18 17:59 nuorašą suformavo Rima Razmienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




