
 

 

 PRANEŠIMAS APIE BIRŽŲ RAJONO  KRATIŠKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO 

CENTRO REORGANIZAVIMĄ PRIJUNGIANT JĮ PRIE BIRŽŲ R. VABALNINKO 

BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS 

                                                          2021 m. balandžio 30 d.   

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, 

informuojame apie parengtą Biržų rajono Kratiškių mokyklos-daugiafunkcio centro 

reorganizavimo, prijungiant jį prie Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos,  reorganizavimo 

sąlygų aprašą. 

Reorganizuojama įstaiga:  

Biržų rajono Kratiškių mokykla-daugiafunkcis centras (kodas 190544821), teisinė forma – 

savivaldybės biudžetinė įstaiga, buveinės adresas – Londono g. 23, , Kratiškių k., Širvėnos sen., 

Biržų r. sav., registras – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, registracijos data – 2018 

m. rugpjūčio 31 d.; 

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija    

(kodas 290547170 ), teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga, buveinės adresas – K. Šakenio 

g. 12, Vabalninklas, Biržų r. sav., registras – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, 

registracijos data – 2014 m. liepos 3 d. 

Reorganizavimo būdas – prijungimas. 

Po reorganizavimo pasibaigiantis juridinis asmuo: Biržų rajono Kratiškių mokykla-

daugiafunkcis centras. 

Po reorganizavimo tęsiantis veiklą juridinis asmuo – Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos 

gimnazija, kuri perima Biržų rajono Kratiškių mokyklos-daugiafunkcio centro teises ir pareigas. 

Po reorganizavimo veiksiančios Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos  savininko 

teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Biržų rajono savivaldybės taryba. 

Teisės ir pareigos perimamos nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

Su reorganizavimo sąlygomis ir kitais dokumentais nuo šio pranešimo paskelbimo dienos 

galima susipažinti Biržų rajono Kratiškių mokyklos-daugiafunkcio centro patalpose ( Londono g. 

23, Kratiškių k., Širvėnos sen., Biržų r. sav.) ir Biržų Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos 

patalpose (K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų r. sav.) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12 val. ir 

nuo 12.45 val. iki 17.00 val. (išskyrus karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu) bei 

Biržų rajono Kratiškių mokyklos-daugiafunkcio centro internetinėje svetainėje 

www.kratiskiumokykla.lt ir Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos internetinėje svetainėje 

www.vabalninkomokykla.lt . 

 

 

Biržų rajono Kratiškių mokyklos-daugiafunkcio cento ir Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos 

gimnazijos direktorė  Deimantė Žalinkevičienė 

 

 

http://www.kratiskiumokykla.lt/
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