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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NAUJININKŲ POLIKLINIKOS  REORGANIZAVIMO 

PRIJUNGIANT JĄ PRIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NAUJOSIOS VILNIOS  

POLIKLINIKOS SĄLYGOS 

I.   BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos reorganizavimo prijungiant ją prie Viešosios įstaigos 

Naujosios Vilnios poliklinikos sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu, Lietuvos 

Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 9 punktu. 

2. Duomenys apie juridinius asmenis: 

2.1. reorganizuojamas juridinis asmuo: viešoji įstaiga Naujininkų poliklinika, buveinė – S. 

Dariaus ir S. Girėno g. 18, LT-02169, Vilnius, juridinio asmens kodas – 124243990, duomenys apie 

įstaigą kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre; 

2.2. reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo: viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 

buveinė – V. Sirokomlės g. 8, Vilnius, LT 11200, Vilnius, juridinio asmens kodas – 124246043, duomenys 

apie įstaigą kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.  

 

II. REORGANIZAVIMO BŪDAS IR PAGRINDIMAS 

 

3. Reorganizavimo būdas – prijungimas. Viešoji įstaiga Naujininkų poliklinika prijungiama prie 

viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos, perduodant viešajai įstaigai Naujosios Vilnios poliklinikai 

viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos teises ir pareigas. Po reorganizavimo veiklą baigiantis juridinis 

asmuo – viešoji įstaiga Naujininkų poliklinika, po reorganizavimo veiklą tęsiantis juridinis asmuo – 

viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika.  

4.  Reorganizavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo16 

straipsnio 2 dalies 21 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-

911  „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos  reorganizavimui prijungiant ją prie viešosios 

įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos“.  

5.  Reorganizavimu siekiama gerinti Vilniaus miesto ir Lietuvos gyventojų sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybę ir prieinamumą, optimizuoti teikiamų paslaugų apimtį ir struktūrą pagal gyventojų 

sveikatos priežiūros paslaugų poreikius, didinti sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumą. 

Reorganizavus viešąją įstaigą Naujininkų polikliniką sumažės valdymo ir ūkio išlaidos ir pagerės pacientų 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygos. 
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III.  PO REORGANIZAVIMO PASIBAIGIANČIOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKO 

TAPIMO PO REORGANIZAVIMO VEIKLĄ TĘSIANČIOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

DALININKU TVARKA, SĄLYGOS IR TERMINAI 

 

6.  Reorganizuojamos viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos bei reorganizavime 

dalyvaujančios viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos vienintelė dalininkė (savininkė) yra 

Vilniaus miesto savivaldybė. Po reorganizavimo dalininko įnašo dydis viešojoje įstaigoje Naujosios 

Vilnios poliklinikoje teisės aktų nustatyta tvarka padidinamas reorganizuojamos viešosios įstaigos 

Naujininkų poliklinikos dalininko įnašu. 

IV.  MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TEISĖS IR 

PAREIGOS PEREINA PO REORGANIZAVIMO VEIKLĄ TĘSIANČIAI VIEŠAJAI 

ĮSTAIGAI  

 

7. Po reorganizavimo pasibaigiančios viešosios įstaigos teisės ir pareigos (įskaitant nesumokėtas į 

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą sumas, taip pat mokesčio administravimo pareigūnų ir kitų 

valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, iš jų baudas ir delspinigius, apskaičiuotus po įstaigos 

išregistravimo) pereina po reorganizavimo veiklą tęsiančiai viešajai įstaigai Naujosios Vilnios 

poliklinikai nuo reorganizuojamos viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos turto, teisių, įsipareigojimų ir 

dokumentų perdavimo ir priėmimo aktų pasirašymo dienos. 

V. TURTO VERTINIMAS, INVENTORIZAVIMAS, PRIEVOLIŲ, DOKUMENTŲ, TEISIŲ 

BEI PAREIGŲ PERĖMIMAS IR JURIDINIO ASMENS PASIBAIGIMO MOMENTAS 

 

8. Reorganizuojamos įstaigos vadovo Vyriausybės nustatyta tvarka sudaryta inventorizacijos 

komisija po reorganizavimo sąlygų patvirtinimo pagal sprendimo reorganizuoti priėmimo dienos būklę 

privalo inventorizuoti viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos visą turimą turtą ir įsipareigojimus 

ir pateikti per 20 (dvidešimt) darbo dienų dalininkui (savininkui) kartu su finansinių ataskaitų rinkiniais (po 

vieną inventorizavimo aprašų egzempliorių). Inventorizavimo aprašus pasirašo reorganizuojamos 

viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos direktorius ir inventorizacijos komisijos nariai.  

9. Teisės aktų ir sutarčių nustatyta tvarka reorganizuojama viešoji įstaiga Naujininkų poliklinika 

peržiūri sudarytas sutartis ir ne vėliau kaip 1 (pirmą) reorganizavimo sąlygų pateikimo Juridinių asmenų 

registre dieną praneša visiems kreditoriams apie reorganizuojamos viešosios įstaigos įsipareigojimų 

perdavimą po reorganizavimo veiklą tęsiančiai viešajai įstaigai Naujosios Vilnios poliklinikai. 

10. Po reorganizavimo sąlygų patvirtinimo ne vėliau kaip kito mėnesio paskutinę darbo 

dieną reorganizuojamos viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos turtas, archyvai ir dokumentai teisės aktų 

nustatyta tvarka perduodami po reorganizavimo veiklą tęsiančiai viešajai įstaigai Naujosios Vilnios 

poliklinikai pagal pasirašytus turto, teisių, įsipareigojimų ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktus. 

Nuo reorganizuojamos viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos ir po reorganizavimo veiklą 

tęsiančios viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos turto, teisių, įsipareigojimų ir dokumentų 

priėmimo ir perdavimo aktų surašymo dienos visos reorganizuojamos viešosios įstaigos Naujininkų 
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poliklinikos bankų sąskaitos ir jose esančios lėšos yra po reorganizavimo veiklą tęsiančios viešosios įstaigos 

naujosios Vilnios poliklinikos nuosavybė. Nuo reorganizuojamos viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos 

ir po reorganizavimo veiklą tęsiančios viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos  turto, teisių, 

įsipareigojimų ir dokumentų priėmimo ir perdavimo aktų surašymo dienos visi po reorganizavimo 

pasibaigiančios įstaigos Naujininkų poliklinikos sandoriai apskaitoje laikomi po reorganizavimo veiklą 

tęsiančios viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos sandoriais. Jeigu reorganizuojamos įstaigos 

Naujininkų poliklinikos sudarytose sutartyse numatyta kita skolų (įsipareigojimų) perkėlimo tvarka, 

taikoma sutartyse numatyta tvarka. Naujai išaiškėjęs reorganizuojamos viešosios įstaigos Naujininkų 

poliklinikos turtas, teisės ir įsipareigojimai priklausys po reorganizavimo veiklą tęsiančiai viešajai įstaigai 

Naujosios Vilnios poliklinikai.  

11. Turto, teisių, įsipareigojimų ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktus pasirašo 

reorganizuojamos viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos vyriausiasis finansininkas, 

reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos vyriausiasis 

finansininkas bei abiejų įstaigų vadovai. 

12. Reorganizuojamos viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos turtas, teisės, įsipareigojimai 

ir dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka perduodami reorganizavime dalyvaujančiai viešajai įstaigai 

Naujosios Vilnios poliklinikai. 

13. Reorganizuojamos viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos antspaudai nustatyta tvarka 

sunaikinami po to, kai šios įstaigos vyriausiasis finansininkas, reorganizavime dalyvaujančios viešosios 

įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos vyriausiasis  finansininkas bei abiejų įstaigų vadovai pasirašo 

reorganizuojamos įstaigos turto, teisių, įsipareigojimų ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktus. 

14. Reorganizuojamos viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos darbuotojų darbo santykiai 

tęsiasi po reorganizavimo veiklą tęsiančioje viešojoje įstaigoje Naujosios Vilnios poliklinikoje pagal 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas. Reorganizuojamos įstaigos darbuotojai nuo turto, 

teisių ir įsipareigojimų priėmimo ir perdavimo aktų pasirašymo dienos taps po reorganizavimo veiklą 

tęsiančios viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos darbuotojais.  

15. Reorganizuojamos viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos vadovas šios įstaigos 

darbuotojams praneša apie įstaigos reorganizavimą bei darbo santykių tęstinumą po reorganizavimo 

veiklą tęsiančioje viešojoje įstaigoje Naujosios Vilnios poliklinikoje per 5 (penkias) darbo dienas nuo šių 

reorganizavimo sąlygų patvirtinimo dienos Darbo kodekso nustatyta tvarka.  

16. Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka nuo reorganizavimo sąlygų patvirtinimo 

dienos reorganizuojamos viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos dalininkas (savininkas) praneša 

reorganizuojamos viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos vadovui apie įstaigos reorganizavimą bei 

darbo santykių tęstinumą po reorganizavimo veiklą tęsiančioje viešojoje įstaigoje Naujosios Vilnios 

poliklinikoje.  

17. Reorganizuojama viešoji įstaiga Naujininkų poliklinika kaip juridinis asmuo baigia veiklą 
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nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Viešąją įstaigą Naujininkų polikliniką 

išregistruoja jos direktorius, įvykdęs visus jam šiose reorganizavimo sąlygose nurodytus veiksmus, likus 

3 (trims) darbo dienoms iki numatomų darbo santykių pasikeitimo ar galimo darbo sutarties 

nutraukimo Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka dienos. 

 

VII.  REORGANIZUOJAMOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVUI IR KITIEMS 

ORGANAMS REORGANIZAVIMO METU SUTEIKIAMOS PAPILDOMOS TEISĖS 

 

18. Reorganizuojamos viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos vadovas reorganizavimo 

laikotarpiu turi visas teises, kurias jam suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, viešosios įstaigos 

Naujininkų poliklinikos įstatai, išskyrus teises, apribotas šiomis reorganizavimo sąlygomis. 

19. Reorganizavimo laikotarpiu (nuo reorganizavimo sąlygų patvirtinimo iki turto, teisių, 

įsipareigojimų ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktų pasirašymo) reorganizuojamos viešosios   

įstaigos Naujininkų poliklinikos vadovas visas sutartis, kurių vertė didesnė kaip 25000 (dvidešimt penki  

tūkstančiai) eurų, ir darbo sutartis su priimamais naujais darbuotojais gali sudaryti tik raštu suderinęs su su 

dalininku (savininku). 

20. Reorganizuojamos viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos vadovas atlieka visus veiksmus 

ir pateikia visus dokumentus, reikalingus išregistruojant po reorganizavimo pasibaigiančią viešąją 

įstaigą iš Juridinių asmenų registro. 

21. Po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos įstatus 

turi pasirašyti viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos savininko įgaliotas viešosios 

įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos direktorius. 

 

___________________________________ 

 

 

 

 


