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                                     PATVIRTINTA 

                                                                       Anykščių rajono savivaldybės tarybos 

                                                                            2020 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS- 

 

ANYKŠČIŲ KŪRYBOS IR DAILĖS MOKYKLOS IR ANYKŠČIŲ MUZIKOS 

MOKYKLOS  REORGANIZAVIMO  

SĄLYGŲ APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato savivaldybės biudžetinių įstaigų 

Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos ir Anykščių muzikos mokyklos reorganizavimo būdą, tvarką, 

sąlygas, terminus, turtą, prievolių ir dokumentų perėmimą.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 

dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1, 

2 dalimis ir 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu, 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2, 5, 6 dalimis, Anykščių rajono savivaldybės 

tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-24 „Dėl sutikimo reorganizuoti Anykščių kūrybos 

ir dailės mokyklą“. 

 

II SKYRIUS 

 INFORMACIJA APIE REORGANIZUOJAMUS IR REORGANIZAVIME 

DALYVAUJANČIUS JURIDINIUS ASMENIS 

 

3. Reorganizavime dalyvaujantys juridiniai asmenys: 

3.1. reorganizuojamos įstaigos pavadinimas – Anykščių kūrybos ir dailės mokykla, teisinė forma – 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti antspaudą su savo pavadinimu, išlaidų sąmatą, atsiskaitomąją 

bei kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose. Įstaigos grupė – neformaliojo vaikų 

švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla, neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo mokykla. 

Buveinė – K. Ladigos g. 3, LT-29113 Anykščiai. 

Kodas – 190049795. 

Registras – Juridinių asmenų registro Utenos filialas;  

3.2. reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Anykščių muzikos mokykla, teisinė forma – Savivaldybės 

biudžetinė įstaiga, turinti antspaudą su savo pavadinimu, išlaidų sąmatą, atsiskaitomąją bei kitas 

sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose. Įstaigos grupė – neformaliojo vaikų 



švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla, neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo mokykla. 

Buveinė – J. Biliūno g. 21, LT-29111 Anykščiai.  

Kodas – 190049642. 

Registras – Juridinių asmenų registro Utenos filialas. 

4. Reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigų turtas 2020 m. sausio 1 d.: 

4.1. Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos ilgalaikis turtas (likutinė vertė) – 0,0 Eur, atsargos – 0,0 

Eur, nebalansinėje sąskaitoje esantis inventorius – 21414,0 Eur, turtas, gautas pagal panaudos sutartis 

– 38556,48 Eur.  Lėšos, skirtos 2020 metams – 144000,0 Eur (mokymo lėšos – 16000,00 Eur, kitos 

dotacijos  – 3100,0 Eur, biudžeto – 107700,0 Eur, gaunamų pajamų – 17200,0 Eur). 

4.2. Anykščių muzikos mokyklos  ilgalaikis turtas (likutinė vertė) – 19959,20 Eur,  atsargos – 0,0 

Eur, nebalansinėje sąskaitoje esantis inventorius – 46242,56 Eur, turtas, gautas pagal panaudos 

sutartis – 0,0 Eur. Lėšos, skirtos 2020 metams – 370300,0 Eur (mokymo lėšos – 19800,0 Eur, kitos 

dotacijos  – 13100,0 Eur, biudžeto – 309900,0 Eur, gaunamų pajamų – 27500,0 Eur).  

 

III SKYRIUS 

 REORGANIZAVIMO BŪDAS 

 

5. Reorganizavimas bus vykdomas Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos ir Anykščių muzikos 

mokyklos steigėjo ir vienintelio šių juridinių asmenų savininko – Anykščių rajono savivaldybės – 

iniciatyva, atsižvelgiant į Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimą Nr. 

1-TS-24 „Dėl sutikimo reorganizuoti Anykščių kūrybos ir dailės mokyklą“. 

6. Anykščių kūrybos ir dailės mokykla reorganizuojama prijungimo būdu, prijungiant Anykščių 

kūrybos ir dailės mokyklą prie Anykščių muzikos mokyklos, suteikiant Anykščių muzikos mokyklai 

naują pavadinimą – Anykščių meno mokykla.  

7. Pasibaigiantis juridinis asmuo – Anykščių kūrybos ir dailės mokykla. 

8. Veiklą po reorganizavimo tęsiantis juridinis asmuo – Anykščių meno mokykla. 

9. Viešai paskelbus Aprašą, Anykščių kūrybos ir dailės mokykla įgis reorganizuojamos biudžetinės 

įstaigos statusą, o Anykščių muzikos mokykla – dalyvaujančios reorganizavime biudžetinės įstaigos 

teisinį statusą. 

10. Prijungus prie Anykščių muzikos mokyklos Anykščių kūrybos ir dailės mokyklą, kuri po 

reorganizavimo kaip juridinis asmuo baigia veiklą, Anykščių muzikos mokyklai, kuriai suteikiamas 

naujas pavadinimas – Anykščių meno mokykla, pereina visos reorganizuoto juridinio asmens teisės 

ir pareigos. Po reorganizavimo Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos pradinio ir pagrindinio dailės 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos, dailės neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo 



programos perduodamos Anykščių muzikos mokyklai, po reorganizacijos nauju pavadinimu – 

Anykščių meno mokyklai. 

11. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija – Anykščių rajono savivaldybės taryba. 

IV SKYRIUS 

 REORGANIZAVIMO TIKSLAS  

 

12. Reorganizavimo tikslas – siekiama sudaryti vadybines prielaidas reorganizuojamos įstaigos 

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

kokybiškai būtų užtikrintas funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas, siekiant aukštesnės ugdymo bei 

valdymo proceso kokybės, ir užtikrinti efektyvesnį Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšų 

panaudojimą.  

13. Iki  2020 m. rugpjūčio 31 d. tikslinga reorganizuoti jungimo būdu – prijungiant Anykščių kūrybos 

ir dailės mokyklą prie Anykščių muzikos mokyklos, ir suteikiant Anykščių muzikos mokyklai naują 

pavadinimą – Anykščių meno mokykla. 

 

V SKYRIUS 

 MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIO JURIDINIO ASMENS TEISĖS IR 

PAREIGOS PEREINA TĘSIANČIAM VEIKLĄ PO REORGANIZAVIMO JURIDINIAM 

ASMENIUI 

 

14. Pasibaigusio juridinio asmens – Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos – teisės ir pareigos pereina 

po reorganizavimo tęsiančiam veiklą juridiniam asmeniui – Anykščių muzikos mokyklai, suteikus jai 

naują pavadinimą – Anykščių meno mokyklai, nuo jos pakeistų nuostatų įregistravimo Juridinių 

asmenų registre momento. 

 

VI SKYRIUS 

 JURIDINIŲ ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS REORGANIZAVIMO LAIKOTARPIU 

 

15. Reorganizavimą vykdo reorganizuojamo juridinio asmens – Anykščių kūrybos ir dailės  

mokyklos – ir reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens – Anykščių muzikos mokyklos  – 

direktoriai. 

16. Pranešimas apie šių reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą skelbiamas 2020 m. vasario 29 d. 

spaudoje (Anykščių krašto laikraštyje „Šilelis“ ), Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje 

www.anyksciai.lt, Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos interneto svetainėje www.akdm.lt, Anykščių 

muzikos mokyklos  interneto svetainėje www.anyksciumuzika.lt. 2020 m. vasario 26 d. raštu 

pranešama Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos ir Anykščių muzikos mokyklos kreditoriams. 

Pranešimuose nurodoma Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 1 

http://www.anyksciai.lt/
http://www.akdm.lt/
http://www.anyksciumuzika.lt/


ir 2 punktuose nurodyta informacija (atsakingi – Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos ir Anykščių 

muzikos mokyklos direktoriai).  

17. Su reorganizavimo sąlygomis, reorganizavime dalyvaujančios Anykščių muzikos mokyklos, bei 

praėjusių trejų finansinių metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės 

ataskaitomis ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis bus galima 

susipažinti nuo 2020 m. vasario 26 d., o su nuostatų naujos redakcijos projektu – nuo 2020 m. kovo 

10 d. mokyklos interneto puslapyje www.anyksciumuzika.lt. 

18. Reorganizuojamos Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos praėjusių trejų finansinių metų 

finansinių  ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesniojo 

lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis bei reorganizavimo sąlygomis bus galima 

susipažinti mokyklos interneto puslapyje www.akdm.lt  nuo 2020 m. vasario 26 d. 

19. Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos ir Anykščių muzikos mokyklos direktoriai šį Aprašą ne 

vėliau kaip viešo paskelbimo dieną pateikia Juridinių asmenų registrui. 

20. Po viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymą, Anykščių rajono savivaldybės taryba 

priima sprendimą dėl Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos ir Anykščių muzikos mokyklos  

reorganizavimo, kuriame bus patvirtinta reorganizavimo sąlygos ir po reorganizavimo tęsiančios 

veiklą Anykščių meno mokyklos  nuostatų nauja redakcija.  

21. Apie Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimą reorganizuoti Anykščių kūrybos ir dailės  

mokyklą raštu pranešama visiems jos mokiniams per mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos 

(atsakingas – Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos direktorius). 

22. Apie Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimą reorganizuoti Anykščių kūrybos ir dailės  

mokyklą prijungiant ją prie Anykščių muzikos mokyklos, kuriai pereitų visos Anykščių kūrybos ir 

dailės mokyklos teisės ir pareigos, suteikiant Anykščių muzikos mokyklai naują pavadinimą – 

Anykščių meno mokykla, raštu pranešama visiems Anykščių muzikos mokyklos mokiniams per 

mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos (atsakingas – Anykščių muzikos mokyklos direktorius). 

23. Anykščių rajono savivaldybės taryba iki 2020 m. gegužės 31 d. nustato po Anykščių kūrybos ir 

dailės mokyklos reorganizavimo veiklą tęsiančios Anykščių meno mokyklos didžiausią leistiną 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, 

pareigybių skaičių. 

24. Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos ir Anykščių muzikos mokyklos direktoriai iki 2020 m. 

gegužės 31 d. surengia konsultacijas su darbuotojų atstovais apie darbo sąlygų pasikeitimą ar būsimą  

atleidimą iš darbo, kad būtų išvengta numatomų pertvarkymų neigiamų pasekmių arba jos būtų 

sušvelnintos. 

25. Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka  įspėja darbuotojus, 

apie darbo sąlygų pasikeitimą. Jei darbuotojai sutinka, sudaromas darbdavių susitarimas dėl 

http://www.anyksciumuzika.lt/
http://www.akdm.lt/


darbuotojų perkėlimo į kitą darbovietę. Jei darbuotojai nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, 

jie teisės aktų nustatyta tvarka atleidžiami iš darbo. 

26. Abiejų reorganizuojamų juridinių asmenų (pasibaigiančio ir tęsiančio veiklą po reorganizavimo) 

direktorių veiklą reorganizavimo laikotarpiu bei teisių ir pareigų perėjimo momentu, taip pat jų, kaip 

darbdavių atstovų, teisių ir pareigų vykdymą prižiūri, koordinuoja ir kontroliuoja Anykščių rajono 

savivaldybės administracijos direktorius. 

27. Reorganizuojamos Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos turtas bus perduotas Anykščių muzikos 

mokyklai teisės aktų nustatyta tvarka. Perdavimo – priėmimo aktus iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

pasirašo Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos ir Anykščių muzikos mokyklos vadovai ir buhalteriai. 

28. Anykščių muzikos mokyklos direktorius nuo teisių ir pareigų perėjimo momento Anykščių 

muzikos mokyklai tampa atsakingas už inventorizuotą turtą.  

29. Kitus reorganizuojamos Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos finansinius įsipareigojimus perims 

po reorganizacijos tęsianti veiklą Anykščių meno mokykla. 

30. Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos direktorius sudaro dokumentų apyrašus ir perduoda iki 2020 

m. rugpjūčio 31 d. visus savo įstaigos dokumentus ir jų apyrašus pagal aktą, teisių ir pareigų 

perdavimo momentu Anykščių muzikos mokyklos direktoriui.  

31. Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos administracija sudaro biudžeto išlaidų įvykdymo ir 

finansines ataskaitas (ketvirtinė, metinė) pagal mokyklos, kaip juridinio asmens, pasibaigimo 

(išregistravimo iš Juridinių asmenų registro) dienos būklę, pasirašo priėmimo – perdavimo aktą ir 

perduoda jį Anykščių muzikos mokyklos direktoriui. 

32. Anykščių savivaldybės administracijos direktorius parengia savivaldybės Tarybos sprendimo 

projektą biudžetui patikslinti dėl įstaigų (Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos ir Anykščių muzikos 

mokyklos) reorganizavimo. 

33. Reorganizuojama Anykščių kūrybos ir dailės mokykla atsiskaito su paslaugų tiekėjais iki 2020 

m. rugpjūčio 29 d.  

34. Reorganizavimą įvykdyti iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.  

 

 

 

 

VII SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

35. Anykščių kūrybos ir dailės mokykloje ir Anykščių muzikos mokykloje reorganizavimo metu 

užtikrinamas nepertraukiamas uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme, mokyklų nuostatuose bei kituose teisės aktuose, vykdymas. 



36. Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos ir Anykščių muzikos mokyklos direktoriai užtikrina 

vykdomų uždavinių ir funkcijų tęstinumą bei minimalias reorganizavimo sąnaudas, sudaro tik tuos 

sandorius, kurie būtini užtikrinti įstaigos veiklą.  

37. Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos direktorius pateikia prašymą Juridinių asmenų registrui dėl 

išregistravimo, o Anykščių muzikos mokyklos direktorius pateikia Juridinių asmenų registrui 

pakeistus Anykščių meno mokyklos nuostatus. 

38. Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos antspaudus ir spaudus po perdavimo ir priėmimo akto 

pasirašymo komisija sunaikina teisės aktų nustatyta tvarka (atsakingas – Anykščių meno mokyklos 

direktorius).  

39. Nuo Anykščių meno mokyklos nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos visos 

Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos teisės ir pareigos pereina Anykščių meno mokyklai, kurios 

savininko teises ir pareigas įgyvendina Anykščių rajono savivaldybės taryba. 

40. Anykščių kūrybos ir dailės mokykla savo veiklą baigia išregistravus ją iš Juridinių asmenų 

registro (atsakingas – Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos direktorius). 

 

 

 

Anykščių muzikos mokyklos direktorė                                                                    Kristina Vičinienė 

   

 

 

Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos direktorius                                             Arūnas Vilkončius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


