
 

LAZDIJŲ R. AŠTRIOSIOS KIRSNOS MOKYKLOS, LAZDIJŲ R. KROSNOS MOKYKLOS, 

LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLOS IR LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO 

GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos, Lazdijų r. Krosnos mokyklos, Lazdijų r. Kučiūnų 

mokyklos ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos  reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) 

nustato reorganizuojamų Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos, Lazdijų r. Krosnos mokyklos ir 

Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos prijungimo prie reorganizavime dalyvaujančios Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio gimnazijos tvarką. 

 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 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 1 ir 6 dalimis, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų 

įstatymo 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 punktu ir Lazdijų 

rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendruoju planu, 

patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 5TS-485 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo 

plano patvirtinimo” bei Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 

5TS-293 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklą, Lazdijų r. Krosnos 

mokyklą ir Lazdijų r. Kučiūnų mokyklą, prijungiant jas prie Lazdijų Motiejaus Gustaičio  gimnazijos“. 

 

II SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIUS 

JURIDINIUS ASMENIS 

 3. Reorganizavime dalyvauja šie juridiniai asmenys: 

 3.1. Reorganizuojamos mokyklos: 

 3.1.1. Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokykla: 

 įstaigos kodas 190608672,  

 teisinė forma – Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, 
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 adresas – Dzūkų g. 4, Dzūkų k., 67391 Lazdijų r. sav., 

 registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų 

registras.   

 3.1.2. Lazdijų r. Krosnos mokykla: 

 įstaigos kodas 190608868,  

 teisinė forma – Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

 adresas – Ateities g. 37, Krosnos mstl., 67443 Lazdijų r. sav., 

 registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų 

registras.   

 3.1.3. Lazdijų r. Kučiūnų mokykla: 

 įstaigos kodas 190609774,  

 teisinė forma – Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

 adresas – Alnos g. 13, Kučiūnų k., 67371 Lazdijų r. sav., 

 registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų 

registras.   

 3.2. Reorganizavime dalyvaujanti mokykla: 

 3.2.1. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija: 

 įstaigos kodas 190608487,  

 teisinė forma – Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

 adresas – Vytauto g. 13, 67122 Lazdijai, 

 registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų 

registras.   

III SKYRIUS 

REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR BŪDAS 

 4. Reorganizavimo tikslas – sudaryti prielaidas reorganizuojamų įstaigų veiklą organizuoti kuo 

racionaliau naudojant administravimui skirtas lėšas ir mokyklos veiklą organizuoti taip, kad 

optimaliausiais žmogiškaisiais, finansiniais bei materialiniais ištekliais būtų užtikrintas kokybiškas 

mokyklai priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas. 

 5. Reorganizavimas bus vykdomas prijungimo būdu, t. y. Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokykla, 

Lazdijų r. Krosnos mokykla ir Lazdijų r. Kučiūnų mokykla, bus prijungtos prie Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio gimnazijos. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija perims iš Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos 

mokyklos, Lazdijų r. Krosnos mokyklos ir Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos visą turtą, teises ir pareigas bei 
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tęs veiklą. Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokykla, Lazdijų r. Krosnos mokykla ir Lazdijų r. Kučiūnų 

mokykla baigs savo veiklą kaip atskiras juridinis asmuo. Po reorganizavimo: 

 5.1. Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokykla taps Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 

Aštriosios Kirsnos pagrindinio ugdymo skyriumi, kuris vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.  

 5.2. Lazdijų r. Krosnos mokykla taps Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Krosnos 

mokyklos pagrindinio ugdymo skyriumi, kuris vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programas.  

 5.3. Lazdijų r. Krosnos ikimokyklinio ugdymo skyrius taps Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazijos Krosnos ikimokyklinio ugdymo skyriumi, kuris vykdys ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas.  

 5.4. Lazdijų r. Kučiūnų mokykla taps Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Kučiūnų 

pagrindinio ugdymo skyriumi, kuris vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programas.  

IV SKYRIUS 

REORGANIZAVIMO PAGRINDIMAS 

 6. Šis reorganizavimas vykdomas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. 

sprendimu Nr. 5TS- 293 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklą, Lazdijų r. 

Krosnos mokyklą ir Lazdijų r. Kučiūnų mokyklą, prijungiant jas prie Lazdijų Motiejaus Gustaičio  

gimnazijos“. 

 Reorganizavimas vykdomas siekiant kuo racionaliau naudoti švietimo įtaigoms skirtas lėšas ir 

mokyklų veiklą organizuoti taip, kad optimaliausiais žmogiškaisiais, finansiniais bei materialiniais 

ištekliais būtų užtikrintas kokybiškas mokyklai priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas.  

 

V SKYRIUS 

TURTAS 

Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos turtas 

 7. Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos patikėjimo teise valdomas ir Lazdijų rajono 

savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas pagal turto perdavimo-priėmimo aktus perduodamas 

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijai valdyti patikėjimo teise. 

 Valstybei nuosavybės teise priklausantis, Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise 

valdomas bei Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklai perduotas pagal panaudos sutartis turtas yra 

perduodamas Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijai neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartis 
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tomis pačiomis sąlygomis. Šiuo atveju Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius yra 

įgaliojamas patikslinti panaudos sutartis. 

 8. Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto vertė 

2020 m. gegužės 1 d. – 435 168,49 Eur: 

 8.1. Pastatų vertė – 387 939,42 Eur; 

 8.2. Infrastruktūros ir kitų statinių vertė –36 255,77 Eur;  

 8.3. Mašinų ir įrenginių vertė – 857,91 Eur; 

 8.4. Baldų ir biuro įrangos vertė – 9 529,06 Eur; 

 8.5. Kito ilgalaikio materialiojo turto vertė – 586,33 Eur; 

 9. Atsargų (maisto produktų) vertė – 0 Eur.  

 10. Užbalansinėje sąskaitoje apskaitomų naudojamų atsargų vertė – 93 222,79 Eur. 

 11. Pagal panaudos sutartį gauto turto vertė – 12 474,43 Eur (2011m. spalio mėn. 24 d. Valstybinės  

žemės panaudos sutartis suma 8833,41). 

Lazdijų r. Krosnos mokyklos turtas 

 12. Lazdijų r. Krosnos mokyklos patikėjimo teise valdomas ir Lazdijų rajono savivaldybei 

nuosavybės teise priklausantis turtas pagal turto perdavimo-priėmimo aktus perduodamas Lazdijų 

Motiejaus Gustaičio gimnazijai valdyti patikėjimo teise. 

 Valstybei nuosavybės teise priklausantis, Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise 

valdomas bei Lazdijų r. Krosnos mokyklai perduotas pagal panaudos sutartis turtas yra perduodamas 

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijai neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartis tomis pačiomis 

sąlygomis. Šiuo atveju Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius yra įgaliojamas 

patikslinti panaudos sutartis. 

13. Lazdijų r. Krosnos mokyklos patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto vertė 2020 m. 

gegužės 1 d. – 840528,44 Eur: 

13.1. Pastatų vertė – 831 207,36 Eur; 

13.2. Infrastruktūros ir kitų statinių vertė – Nėra Eur;  

13.3. Mašinų ir įrenginių vertė – 4 654,76 Eur; 

13.4. Baldų ir biuro įrangos vertė – 3 708,14 Eur; 

13.5. Kito ilgalaikio materialiojo turto vertė – 958,18Eur; 

14. Atsargų (maisto produktų) vertė – 98,60 Eur.  

 15. Užbalansinėje sąskaitoje apskaitomų naudojamų atsargų vertė – 90 783,50 Eur. 

 16. Pagal panaudos sutartį gauto turto vertė – 40 754,18 Eur  
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Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos turtas 

 17. Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos patikėjimo teise valdomas ir Lazdijų rajono savivaldybei 

nuosavybės teise priklausantis turtas pagal turto perdavimo-priėmimo aktus perduodamas Lazdijų 

Motiejaus Gustaičio gimnazijai valdyti patikėjimo teise. 

 Valstybei nuosavybės teise priklausantis, Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise 

valdomas bei Lazdijų r. Kučiūnui mokyklai perduotas pagal panaudos sutartis turtas yra perduodamas 

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijai neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartis tomis pačiomis 

sąlygomis. Šiuo atveju Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius yra įgaliojamas 

patikslinti panaudos sutartis. 

 18. Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto vertė 2020 m.       

gegužės 1 d. – 247 552,29 Eur: 

 18.1. Pastatų vertė – 206 934,53 Eur; 

 18.2. Infrastruktūros ir kitų statinių vertė – 30 919,79 Eur;  

 18.3. Mašinų ir įrenginių vertė – 2 611,28 Eur; 

 18.4. Baldų ir biuro įrangos vertė – 5833,42 Eur; 

 18.5. Kito ilgalaikio materialiojo turto vertė – 1 253,27 Eur; 

 19. Atsargų (maisto produktų) vertė – 0 Eur.  

 20. Užbalansinėje sąskaitoje apskaitomų naudojamų atsargų vertė – 46316,70 Eur. 

 21. Pagal panaudos sutartį gauto turto vertė – 104 459,82 Eur (iš jų: Žemė- 8572,75 EUR  2011 m. 

spalio mėn. 27d. NR. 4sun-14 Valstybinės žemės panaudos sutartis.; Autobusas- 95 545,89 EUR 2019 m. 

sausio 31 d. Nr. 5ts-1553 Mokyklinio autobuso perdavimas pagal panaudos sutartį). 

 

VI SKYRIUS  

 REORGANIZAVIMO TERMINAI 

 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 2.99 

straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsnio 1 dalimi, iki 2020 m. gegužės 15 d. apie mokyklų 

reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą paskelbiama vieną kartą viešai viename iš respublikinių 

dienraščių, VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši 

pranešimai“, vietinėje spaudoje, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos, Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos 

mokyklos, Lazdijų r. Krosnos mokyklos ir Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos interneto svetainėse ir apie tai 

raštu informuoji visi Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos, Lazdijų r. Krosnos mokyklos, Lazdijų r. 

Kučiūnų mokyklos ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos kreditoriai.  

 23. Ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 1 d. reorganizavimo sąlygų aprašas bei parengtas 
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Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos nuostatų projektas pateikiamas tvirtinti Lazdijų rajono 

savivaldybės tarybai. 

 24. Iki 2020 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kiekvienam 

Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos, Lazdijų r. Krosnos mokyklos ir Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos 

mokiniui ir mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) raštu pranešama apie mokyklos reorganizavimą. 

 25. Reorganizavimo sąlygos ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną pateikiamos Juridinių 

asmenų registrui ir įregistruojamas Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos teisinis statusas 

„reorganizuojama“, Lazdijų r. Krosnos mokyklos teisinis statusas „reorganizuojama“, Lazdijų r. 

Kučiūnų mokyklos teisinis statusas „reorganizuojama“, o Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 

teisinis statusas – „dalyvaujanti reorganizavime“. 

 26. Ne anksčiau kaip praėjus trisdešimčiai dienų nuo viešo paskelbimo dienos apie 

reorganizavimo sąlygų sudarymą, Lazdijų rajono savivaldybės taryba priima sprendimą dėl Lazdijų r. 

Aštriosios Kirsnos mokyklos, Lazdijų r. Krosnos mokyklos, Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos ir Lazdijų 

Motiejaus Gustaičio gimnazijos reorganizavimo, kuriame patvirtinamos reorganizavimo sąlygos ir po 

reorganizavimo tęsiančios veiklą Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos nuostatų nauja redakcija. 

 27. Lazdijų rajono savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos 

mokyklos, Lazdijų r. Krosnos mokyklos, Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazijos reorganizavimo, reorganizuojamų ir dalyvaujančios reorganizavime mokyklų vadovai  

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais įteikia pranešimus darbuotojams apie 

darbo sąlygų pakeitimą. 

 28. Nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d. Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos, Lazdijų r. Krosnos 

mokyklos, Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos  direktoriai, o jų dėl ligos, komandiruotės, atostogų ar kitų 

objektyvių priežasčių nesant, – juos pavaduojantys asmenys išregistruoja Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos 

mokyklą, Lazdijų r. Krosnos mokyklą ir Lazdijų r. Kučiūnų mokyklą iš Juridinių asmenų registro ir tą 

pačią dieną Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos direktorius įregistruoja Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio gimnazijos naujos redakcijos nuostatus. 

 29. Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos, Lazdijų r. Krosnos mokyklos ir Lazdijų r. Kučiūnų 

mokyklos darbuotojų darbo santykiai po reorganizavimo tęsiasi Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazijoje. 

VII SKYRIUS  

MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIO JURIDINIO 

ASMENS TEISĖS IR PAREIGOS PEREINA TĘSIANČIAM VEIKLĄ PO 

REORGANIZAVIMO JURIDINIAM ASMENIUI 
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 30. Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos, Lazdijų r. Krosnos mokyklos, Lazdijų r. Kučiūnų 

mokyklos teisės ir pareigos pereina Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijai, kaip tęsiančiai veiklą po 

reorganizavimo, nuo Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos naujos redakcijos nuostatų įregistravimo 

Juridinių asmenų registre dienos. 

VIII SKYRIUS 

PO REORGANIZAVIMO TĘSIANČIOS VEIKLĄ LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO 

GIMNAZIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 31. Po reorganizavimo tęsiančios veiklą Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos uždaviniai ir 

funkcijos apibrėžiamos gimnazijos nuostatuose, kurių nauja redakcija patvirtinama Lazdijų rajono 

savivaldybės taryboje. 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 32.  Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos, Lazdijų r. Krosnos mokyklos, Lazdijų r. Kučiūnų 

mokyklos ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos vadovai reorganizavimo metu privalo užtikrinti 

nenutrūkstamą, atitinkančią įstaigų nuostatus veiklą. 

_______________________ 

 

Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

laikinai einanti direktoriaus pareigas                 Laimutė Šiuikienė 

 

Lazdijų r. Krosnos mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

laikinai einanti direktoriaus pareigas                 Jūratė Sutkuvienė 

 

Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos 

pradinių klasių mokytoja 

laikinai einanti direktoriaus pareigas                 Rita Goberienė 

 

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos  

direktorė                                                                                                         Jurgita Mozerienė  

 


