
 

 

PRITARTA 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 

2022 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. T-44 

 

 

KALVARIJOS SAV. LIUBAVO JUOZO MONTVILOS PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĄ PRIE KALVARIJOS SAV. 

SANGRŪDOS GIMNAZIJOS, SĄLYGŲ  

APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos reorganizavimo, 

prijungiant ją prie Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos, sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigų reorganizavimo 

tvarką.  

2. Reorganizavimo sąlygų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso 2.95 ir 2.96 str., 2.97 str. 3 d., 2.99 str. 1 ir 2 d., 2.101 ir 2.103 str., Lietuvos 

Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 str. 2 d., 3 d. 4 ir 7 p., 4 d. 14 str., Lietuvos Respublikos 

vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 21 p., Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 str. 2 ir 

6 d., Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-234 „Dėl 

Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo 

plano tvirtinimo“.  

3. Reorganizuojama įstaiga – Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė 

mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – Mokyklos g. 4, Liubavo k., Kalvarijos sav., 

kodas –190376359, registras – valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialas (Juridinių 

asmenų registras). Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kalvarijos savivaldybės 

taryba.  

4. Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija, 

savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas –  Mokyklos g. 28, Sangrūdos k., Kalvarijos sav., kodas 

– 190399347, registras – valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialas (Juridinių 

asmenų registras). Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kalvarijos savivaldybės 

taryba.  

 

II SKYRIUS 

REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR BŪDAS 

 

5. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklų tinklą, jų valdymą ir veiklą, racionaliai ir tikslingai naudoti materialinius, finansinius ir 

intelektinius išteklius bei įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. 

nutarimą Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo 

taisyklių patvirtinimo“. 

6. Reorganizavimo būdas – prijungimas: Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos 

pagrindinė mokykla prijungiama prie Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos. Kalvarijos sav. 

Sangrūdos gimnazija, kaip juridinis asmuo, po reorganizavimo tęsia savo veiklą, o Kalvarijos sav. 

Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla, kaip savarankiškas juridinis asmuo, po 



reorganizavimo baigia savo veiklą ir tampa tęsiančio veiklą juridinio asmens Kalvarijos sav. 

Sangrūdos gimnazijos Liubavo skyriumi.  

7. Po reorganizavimo veiksiančios Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos savininko 

teises įgyvendins Kalvarijos savivaldybės taryba. 

 

III SKYRIUS 

REORGANIZAVIMO PAGRINDIMAS 

 

8. Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė  mokykla reorganizuojama dėl 

mažėjančio mokinių skaičiaus ir užtikrinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 

29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo 

taisyklių patvirtinimo“ įgyvendinimą. 

 

IV SKYRIUS 

JURIDINIO ASMENS PASIBAIGIMO DATA BEI TEISIŲ IR PAREIGŲ 

PERDAVIMAS 

 

9. Pasibaigus reorganizavimui, baigiasi Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos 

pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos. Visos teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo 

tęsiančiai veiklą Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijai.  

10. Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla po reorganizavimo 

kaip juridinis asmuo savo veiklą baigia nuo jos išregistravimo iš VĮ Registrų centro Juridinių 

asmenų registro dienos.  

 

V SKYRIUS 

REORGANIZAVIMO ETAPAI IR VYKDYTOJAI 

 

11. Reorganizavimo etapai: 

11.1. pirmasis etapas (2021 m. sausis – 2021 m. kovas) – mokinių skaičiaus mokykloje 

analizė, susitikimai su mokyklos bendruomene,  Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimų 

rengimas (atsakingi vykdytojai – Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla, 

Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija, Kalvarijos savivaldybės administracija); 

11.2. antrasis etapas (2021 m. balandis – 2021 m. gegužė) – Kalvarijos savivaldybės 

tarybos sprendimų rengimas, dokumentų rengimas, skelbimas, pranešimų rengimas, įstaigos 

vadovo ir darbuotojų įspėjimai (Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla, 

Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija, Kalvarijos savivaldybės administracija); 

11.3. trečiasis etapas (2021 m. birželis – 2021 m. rugpjūčio 31 d.) – turto perdavimo 

dokumentų rengimas, mokyklos etatų ir pareigybių pertvarkymas Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso nustatyta tvarka, reorganizuojamos mokyklos veiklos pabaiga (atsakingi vykdytojai – 

Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla, Kalvarijos sav. Sangrūdos 

gimnazija, Kalvarijos savivaldybės administracija). 

12. Reorganizavimo pradžia – Aprašo viešo paskelbimo diena.  

13. Kalvarijos savivaldybės tarybai pritarus Aprašui, jis ne vėliau kaip kitą dieną 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka paskelbiamas vieną kartą viešai 

Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos ir Kalvarijos sav. Sangrūdos 

gimnazijos nuostatuose nurodytame šaltinyje (atsakingi vykdytojai – Kalvarijos sav. Liubavo 

Juozo Montvilos pagrindinė mokykla, Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija).  

14. VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrui dokumentai, reikalingi 

reorganizuojamo juridinio asmens statusui įregistruoti, pateikiami ne vėliau kaip Aprašo 



paskelbimo dieną (atsakingi vykdytojai – Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė 

mokykla, Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija). 

15. Apie reorganizuojamos įstaigos reorganizavimo sąlygų sudarymą pranešama raštu 

visiems juridinio asmens kreditoriams, paslaugų teikėjams (atsakingi vykdytojai – Kalvarijos sav. 

Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla, Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija).  

16. Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos direktorius: 

16.1. ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo reorganizuoti mokyklą priėmimo,  

apie mokyklos reorganizavimą raštu informuoja mokinius ir jų tėvus;  

16.2. informuoja darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą nuo 2022 m. rugpjūčio 31 d. 

arba darbo sutarčių nutraukimą, esant poreikiui, rengia konsultacijas su darbuotojų atstovais apie 

darbo sąlygų pasikeitimą ir (ar) galimą atleidimą iš darbo.  

17. Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos direktoriui įspėjimą 

apie darbo sutarties sąlygų pasikeitimą ar darbo sutarties nutraukimą pasirašo Kalvarijos 

savivaldybės meras. 

18. Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos ir Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos 

pagrindinės mokyklos direktoriai iki 2022 m. gegužės 20 d. tarpusavyje suderina Kalvarijos sav. 

Sangrūdos gimnazijos Liubavo skyriaus pareigybių skaičių ir iki 2022 m. birželio 15 d. pateikia 

Kalvarijos savivaldybės tarybai tvirtinti didžiausią leistiną pareigybių skaičių Kalvarijos sav. 

Sangrūdos gimnazijoje (atsakingi vykdytojai – Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos 

pagrindinė mokykla, Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija).  

19. Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos turto inventorizaciją 

atlieka Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija ir 

perduoda turtą įformindama perdavimo ir priėmimo aktais ir / arba savivaldybės tarybos 

sprendimais Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijai iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. (atsakingi 

vykdytojai – Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla, Kalvarijos sav. 

Sangrūdos gimnazija, Kalvarijos savivaldybės administracija).   

20. Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos antspaudas ir 

spaudai, pasirašius turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktus, teisės aktų nustatyta tvarka 

sunaikinami, archyvas perduodamas Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijai (atsakingi vykdytojai 

– Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla, Kalvarijos sav. Sangrūdos 

gimnazija). 

21. Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla nutraukia paslaugų 

sutartis ir atsiskaito su paslaugų teikėjais iki 2022 m. rugpjūčio  31 d. (atsakingas vykdytojas – 

Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla). 

22. Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla išregistruojama iš 

Juridinių asmenų registro, pateikus prašymą išregistruoti ir įstaigos registravimo pažymėjimo 

originalą (atsakingas vykdytojas – Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė 

mokykla). 

23. Juridinių asmenų registre įregistruojami naujos redakcijos Kalvarijos sav. Sangrūdos 

gimnazijos nuostatai (atsakingas vykdytojas – Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija). 

24. Reorganizavimo pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuojamos mokyklos 

veiklos pabaiga.  

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25. Reorganizavimo laikotarpiu Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos ir Kalvarijos sav. 

Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos vadovai: 

25.1. užtikrina nepertraukiamą įstaigų veiklą; 



 

25.2. priima į darbą naujus darbuotojus tik suderinę su Kalvarijos savivaldybės 

administracija. 

_______________ 

 


