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VILNIAUS R. BUIVYDIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO 

BŪDU PRIE VILNIAUS R. BUIVYDIŠKIŲ PRADINĖS MOKYKLOS 

SĄLYGŲ APRAŠAS 

 

1. Vilniaus r. Buivydiškių vaikų darželio reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Sąlygos) 

nustato Vilniaus r. Buivydiškių vaikų darželio reorganizavimo prijungimo būdu tvarką. 

2. Sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 str., 2.97 str. 

3 d., 2.99 str. 1 ir 2 dalimis 2.101 str. 1 d., Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 

d. 21 p., Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 str. 2 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos 

biudžetinių įstaigų įstatymo 14 str., Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo 

kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. 

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

patvirtinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 

metų bendruoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. 

sprendimu Nr. T3-39 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 

2021-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. 

balandžio 27 d. sprendimu Nr. T3-103 „Dėl kai kurių Vilniaus rajono ugdymo įstaigų vidaus 

struktūros pertvarkymo ir reorganizavimo“. 

3. Reorganizuojamas juridinis asmuo: 

 3.1. pavadinimas – Vilniaus r. Buivydiškių vaikų darželis; 

3.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

3.3. buveinė – Parko g. 4, Buivydiškių k., Zujūnų sen., LT-14164 Vilniaus r.; 

3.4. juridinio asmens kodas – 191323690; 

3.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro 

Juridinių asmenų registre. 

4. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo: 

4.1. pavadinimas – Vilniaus r. Buivydiškių pradinė mokykla; 

4.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

4.3. buveinė – Beržų g. 2A, Buivydiškių k., Zujūnų sen., LT-14165 Vilniaus r.; 

4.4. juridinio asmens kodas – 191824566; 

4.5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro 

Juridinių asmenų registre. 

5. Reorganizavimo būdas – reorganizuojamo juridinio asmens Vilniaus r. Buivydiškių vaikų 

darželio prijungimas prie reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens Vilniaus r. Buivydiškių 

pradinės mokyklos. 

6. Pasibaigiantis juridinis asmuo – reorganizuojama įstaiga Vilniaus r. Buivydiškių vaikų 

darželis. 

7. Tęsiantis veiklą po reorganizavimo ir mokyklos tipo pakeitimo juridinis asmuo – Vilniaus 

r. Buivydiškių mokykla-darželis, vykdantis ugdymą adresu Beržų g. 2A, Buivydiškių k., Zujūnų sen., 

LT-14165 Vilniaus r. ir Parko g. 4, Buivydiškių k., Zujūnų sen., LT-14164 Vilniaus r. 

8. Vilniaus r. Buivydiškių vaikų darželis reorganizuojamas savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos, kuri yra vienintelė 

reorganizuojamo ir reorganizavime dalyvaujančio juridinių asmenų dalyvė, sprendimu. 

9. Vilniaus r. Buivydiškių vaikų darželio teises ir pareigas nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. perima 

Vilniaus r. Buivydiškių mokykla-darželis. 

10. Reorganizavimas grindžiamas: 
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10.1. Buivydiškių vaikų darželio išlaikymui reikalingų lėšų nepakankamumu: 

 

2020m. 

Iš viso skirta 

lėšų (tūkst. 

EUR) 

Iš jų mokymo 

lėšos (tūkst. 

EUR) 

Etatai 
Vaikų 

skaičius 

Lėšos vienam 

vaikui metams 

(tūkst. EUR) 

238,9 56,9 12,2 33 7,2 

 

2021 m. 

Iš viso skirta 

lėšų (tūkst. 

EUR) 

Iš jų mokymo 

lėšos (tūkst. 

EUR) 

Etatai 
Vaikų 

skaičius 

Lėšos vienam 

vaikui metams 

(tūkst. EUR) 

210,8 72,5 13,45 35 6,0 

 

10.2. Reorganizavus Vilniaus r. Buivydiškių vaikų darželį bus sutaupyta 32,3 tūkst. Eur per 

metus dėl etatų sumažinimo. 

11. Reorganizavimo tikslas – racionalesnis ir efektyvesnis turimų išteklių panaudojimas, 

prijungiant Vilniaus r. Buivydiškių vaikų darželį prie Vilniaus r. Buivydiškių pradinės mokyklos, 

tenkinant ugdytinių poreikius, užtikrinant ugdymo ir ugdymosi kokybę bei specialiosios pedagoginės 

ir psichologinės pagalbos ugdytiniui teikimą. 

12. Vilniaus r. Buivydiškių vaikų darželis reorganizuojamas dviem etapais: 

12.1. Iki 2022 m. liepos 31 d. – dokumentų paruošimas, savivaldybės tarybos sprendimų dėl 

reorganizavimo priėmimas. 

12.2. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. – turto, apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentų 

perdavimas Vilniaus r. Buivydiškių pradinei mokyklai. 

13. Vilniaus r. Buivydiškių vaikų darželio administracija privalo reorganizavimo metu 

užtikrinti nepertraukiamą, mokyklos nuostatus atitinkančią veiklą. 

14. Reorganizavus Vilniaus r. Buivydiškių vaikų darželį, Vilniaus r. Buivydiškių vaikų 

darželio santykiai su mokyklos darbuotojais nenutrūksta, jų sutikimu iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. 

darbuotojai (esant galimybei) perkeliami dirbti į Vilniaus r. Buivydiškių mokyklą-darželį. Vilniaus r. 

Buivydiškių pradinės mokyklos direktorius įformina darbo santykius su reorganizuoto Vilniaus r. 

Buivydiškių vaikų darželio darbuotojais dėl jų darbo santykių Vilniaus r. Buivydiškių mokykloje-

darželyje. Nesutarus dėl darbo santykių tęsimo šioje įstaigoje, darbo sutartys nutraukiamos Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 

15. Vilniaus r. Buivydiškių vaikų darželio valdomo savivaldybės turto vertė 2022 m. 

balandžio 1 d. pagal buhalterinę apskaitą sudarė 367915,96 (trys šimtai šešiasdešimt septyni 

tūkstančiai devyni šimtai penkiolika eurų, 96 ct). 

16. Vilniaus r. Buivydiškių vaikų darželio antspaudai su Vilniaus rajono savivaldybės herbu, 

pasirašius turto ir dokumentacijos perdavimo-priėmimo aktus, po mokyklos išregistravimo iš 

Juridinių asmenų registro teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami. 

17. Reorganizuojamos įstaigos uždaviniai, funkcijos ir struktūra bus numatytos Vilniaus r. 

Buivydiškių mokyklos-darželio nuostatuose. 

18. Reorganizavimas laikomas baigtu, kai juridinių asmenų registre įregistruojama po 

reorganizavimo tęsiančios veiklą Vilniaus r. Buivydiškių mokyklos-darželio nuostatų nauja 

redakcija. 

 

____________________________ 


