
UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠILELIS“ REORGANIZAVIMO PRIJUNGIANT 

PRIE UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS  

SĄLYGŲ APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

REORGANIZUOJAMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENYS 

 

1. Reorganizuojamas juridinis asmuo: 

1.1. įstaigos pavadinimas – Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Šilelis“; 

1.2. kodas –190324519; 

1.3. teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga; 

1.4. buveinė – Pivonijos g. 7, Ukmergė; 

1.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Valstybės įmonės Registrų centro 

Juridinių asmenų registras. 

2. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo: 

2.1. įstaigos pavadinimas – Ukmergės Pašilės progimnazija; 

2.2. kodas – 190340861; 

2.3. teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga; 

2.4. buveinė – Pašilės g. 19, Ukmergė; 

2.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Valstybės įmonės Registrų centro 

Juridinių asmenų registras. 

 

II SKYRIUS 

REORGANIZAVIMO BŪDAS, PASIBAIGIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS, PO 

REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS 

 

3. Reorganizavimo būdas – prijungimo. 

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Šilelis“ reorganizuojamas prijungimo prie Ukmergės 

Pašilės progimnazijos būdu.  

4. Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Šilelis, kaip juridinis asmuo, baigia savo veiklą. 

5. Ukmergės Pašilės progimnazija, kaip juridinis asmuo, tęsia veiklą. Ukmergės vaikų 

lopšelis-darželis „Šilelis“ tampa Ukmergės Pašilės progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriumi „Šilelis“.  

 

III SKYRIUS 

MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS TEISES 

IR PAREIGOS PEREINA PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIAI BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI 

 

6. Reorganizavimo terminai: 

6.1. reorganizavimo pradžia – reorganizavimo sąlygų aprašo viešo paskelbimo diena; 

6.2. reorganizavimo pabaiga – 2020 m. rugpjūčio 31 d.; 

6.3. nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Ukmergės Pašilės progimnazijai pereina visos reorganizuoto 

Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Šilelis“ teisės ir pareigos. 

7. Nuo viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą dienos Ukmergės 

vaikų lopšelis-darželis „Šilelis“ įgyja reorganizuojamos įstaigos statusą, o Ukmergės Pašilės progimnazijos – 

dalyvaujančios reorganizavime statusą. 

 

IV SKYRIUS 

PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SAVININKO TEISES IR 

PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA 

 

8. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Ukmergės rajono savivaldybės 

taryba. 

 

V SKYRIUS 

REORGANIZAVIMO TIKSLAS, SĄLYGOS 

 



9. Reorganizavimo tikslas – didinti biudžetinių įstaigų veiklos ir valdymo efektyvumą 

optimizuojant administravimą, racionaliai naudoti turimus materialinius, finansinius išteklius pavestoms 

funkcijoms vykdyti. 

10. Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Šilelis“ direktorius po reorganizavimo sąlygų aprašo 

viešo paskelbimo įpareigojamas apie tai pranešti raštu visiems biudžetinės įstaigos kreditoriams.  

11. Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Šilelis“ ir Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriai 

ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą dieną pateikia aprašą 

Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registrui. 

12. Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Šilelis“ bei Ukmergės Pašilės progimnazijos 

administracijos privalo reorganizavimo metu užtikrinti nepertraukiamą, įstaigų nuostatus atitinkančią veiklą. 

13. Ukmergės Pašilės progimnazijos direktorius, neviršydamas Ukmergės savivaldybės 

tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, patvirtina Ukmergės Pašilės progimnazijos 

pareigybių sąrašą, įstaigos strukūrą, įsigaliosiančius nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.  

14. Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriui sudarius ir patvirtinus Ukmergės Pašilės 

progimnazijos pareigybių sąrašą, abiejų įstaigų direktoriai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės 

aktais, įspėja darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą ar galimą atleidimą iš darbo, jeigu jie nesutinka 

dirbti pakeistomis darbo sąlygomis ar jiems nėra pasiūlytos pareigos pagal patvirtintą Pašilės progimnazijos 

pareigybių sąrašą. 

15. Ukmergės rajono savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka įspėja Ukmergės vaikų 

lopšelio-darželio „Šilelis“ direktorių apie darbo organizavimo sąlygų pasikeitimą ar apie atleidimą nesutikus 

dirbti pakeistomis darbo sąlygomis nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 

 

V SKYRIUS 

TURTO INVENTORIZAVIMAS IR PERDAVIMAS 

 

16. Turto įvertinimas ir inventorizavimas: 

16.1. Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Šilelis“ turto inventorizaciją atlieka Ukmergės rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija;  

16.2. remdamasi inventorizacijos aktu, Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Šilelis“ valdytą ir 

naudotą turtą Ukmergės rajono savivaldybė perduoda valdyti, naudoti ir disponuoti Ukmergės Pašilės 

progimnazijai. 

 

VI SKYRIUS 

DOKUMENTŲ IR FINANSINĖS ATSISKAITOMYBĖS PERĖMIMAS 

 

17. Reorganizuojamo Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Šilelis“ dokumentai ir archyvas 

perduodami Ukmergės Pašilės progimnazijai teisės aktų nustatyta tvarka pasirašant perdavimo – priėmimo 

aktus. 

18. Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Šilelis“ antspaudai, pasirašius turto ir dokumentacijos 

perdavimo – priėmimo aktus, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami.  

19. Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Šilelis“ įsipareigojimai Valstybinei mokesčių 

inspekcijai, Socialinio draudimo fondo valdybai, kreditorams perduodami Ukmergės Pašilės progimnazijai. 

 

 

 

Reorganizavimo sąlygas parengė: 

 

Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Šilelis“ 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  

vykdanti direktoriaus pareigas       Gražina Litvinovė 

 

 

Ukmergės Pašilės progimnazijos 

direktorė         Danutė Jaselienė 

             

  


