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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ NEĮGALIŲJŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO
REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ
DIENOS CENTRO „VILTIES TAKAS“ SĄLYGŲ APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešosios įstaigos Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro ir viešosios įstaigos
Raseinių dienos centro „Vilties takas“ reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato
Viešosios įstaigos Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro (toliau – reorganizuojama įstaiga)
reorganizavimo prijungimo būdu prie viešosios įstaigos Raseinių dienos centro „Vilties takas“
(reorganizavime dalyvaujanti įstaiga) tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu,
2.97 straipsnio 3 ir 9 dalimis, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 7 straipsnio 34 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų
įstaigų įstatymo 15 straipsniu, VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro visuotiniame
dalininkų susirinkime (2019 m. liepos 30 d. protokolas Nr. (1.5)DS-10), VšĮ Raseinių dienos centro
„Vilties takas“ visuotiniame dalininkų susirinkime (2019 m. rugpjūčio 1 d. protokolas Nr.3).

II SKYRIUS
DUOMENYS APIE REORGANIZUOJAMĄ IR REORGANIZAVIME
DALYVAUJANČIĄ ĮSTAIGAS
3. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centras:
3.1. teisinė forma – viešoji įstaiga;
3.2. buveinė – V. Kudirkos g. 6, Lt – 60169 Raseiniai;
3.3. kodas – 300065727;
3.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Raseinių neįgaliųjų dienos
užimtumo centrą – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.
4. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Raseinių dienos centras „Vilties takas“.
4.1. teisinė forma – viešoji įstaiga;
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4.2. buveinė – Kalnų g. 15A, LT- 60136 Raseiniai;
4.3. kodas – 172770637;
4.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Raseinių dienos centrą „Vilties
takas“ – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

III SKYRIUS
REORGANIZAVIMO BŪDAS IR TIKSLAS
5. Reorganizavimo būdas – viešosios įstaigos Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro
reorganizavimas jungimo būdu, prijungiant prie viešosios įstaigos Raseinių dienos centro „Vilties
takas“.
6. Po reorganizavimo savo veiklą baigs viešoji įstaiga Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo
centras.
7. Po reorganizavimo veiklą tęs viešoji įstaiga Raseinių dienos centras „Vilties takas“, kuriai
po reorganizavimo suteikiamas naujas pavadinimas – viešoji įstaiga Raseinių neįgaliųjų užimtumo
ir paslaugų centras.
8. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti paslaugas neįgaliesiems teikiančių įstaigų tinklą,
užtikrinti paslaugų prieinamumą ir kokybę, mažinant įstaigų administravimo išlaidas, efektyviai
naudojant materialinius ir žmogiškuosius išteklius.
9. Po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir
paslaugų centro savininko teises ir pareigas įgyvendins viešosios įstaigos Raseinių neįgaliųjų
užimtumo ir paslaugų centro visuotinis dalininkų susirinkimas.
10. Reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos Raseinių dienos centro „Vilties takas“
vadovas yra po reorganizacijos veiksiančios viešosios įstaigos Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir
paslaugų centro vadovas.
IV SKYRIUS
ĮSTAIGŲ SAVININKAI
11. Reorganizuojamos viešosios įstaigos Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro
dalininkai yra Raseinių rajono savivaldybės taryba turinti 50 % balsų visuotiniame dalininkų
susirinkime, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga – 12,5 % balsų, Lietuvos neįgaliųjų draugija –
12,5 % balsų, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga – 12,5 % balsų, Lietuvos kurčiųjų draugija –
12,5 % balsų.
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12. Reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos Raseinių dienos centro „Vilties takas“
yra Raseinių rajono savivaldybės taryba visuotiniame dalininkų susirinkime turinti 99 % balsų ir
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Raseinių viltis“ – 1 % balsų.
13. Po reorganizacijos veiksiančios viešosios įstaigos Raseinių paslaugų neįgaliesiems centro
dalininkais tampa Raseinių rajono savivaldybės taryba su 50 % balsų, Lietuvos žmonių su negalia
sąjunga – 12,25 % balsų, Lietuvos neįgaliųjų draugija – 12,25 % balsų, Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių sąjunga – 12,25 % balsų, Lietuvos kurčiųjų draugija – 12,25 % balsų ir Sutrikusio
intelekto žmonių globos bendrija „Raseinių viltis“ – 1 % balsų.

V SKYRIUS
REORGANIZAVIMO EIGA
14. Reorganizuojama viešoji įstaiga Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centras ir
reorganizavime dalyvaujanti ir po reorganizavimo veiklą tęsianti viešoji įstaiga Raseinių dienos
centras „Vilties takas“ apie parengtas reorganizavimo sąlygas viešai paskelbia viešųjų įstaigų
internetinėse svetainėse www.rnduc.lt ir www.viltiestakas.lt bei Raseinių rajono savivaldybės
internetinėje svetainėje www.raseiniai.lt vieną kartą ne vėliau kaip prieš trisdešimt dienų iki
visuotinio

dalininkų susirinkimo,

kurio

darbotvarkėje

numatyta

priimti sprendimą dėl

reorganizavimo, ir praneša raštu visiems savo kreditoriams.
15. Reorganizavime dalyvaujančios įstaigos vadovas ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo
dieną Aprašą turi pateikti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registrui.
16. Nuo viešo paskelbimo apie Aprašo parengimą dienos viešoji įstaiga Raseinių neįgaliųjų
dienos užimtumo centras įgyja reorganizuojamos įstaigos statusą, o viešoji įstaiga Raseinių dienos
centras „Vilties takas“ - dalyvaujančios reorganizavime įstaigos statusą.
17. Įgijus reorganizuojamos įstaigos statusą, viešosios įstaigos Raseinių neįgaliųjų dienos
užimtumo centro vadovas gali priimti naujus darbuotojus, sudaryti naujas darbo sutartis, prisiimti
ilgalaikius įsipareigojimus, didinti kreditorinius įsipareigojimus tik suderinęs su viešosios įstaigos
Raseinių dienos centro „Vilties takas“ vadovu.
18. Ne anksčiau, kaip po 30 dienų nuo Aprašo viešo paskelbimo dienos, šaukiami
reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigų visuotiniai dalininkų susirinkimai, kurių
metu turi būti:
18.1. pritariama/nepritariama reorganizavimo sąlygų aprašui,
18.2. pritariama/nepritariama viešosios įstaigos Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų
centro įstatų projektui;
18.3. supažindinama su viešosios įstaigos Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro
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struktūra nuo 2020 m. sausio 1 d.
19. Visuotiniam dalininkų susirinkimui balsavus „už“ visais darbotvarkės klausimais:
19.1. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas reorganizuojamos įstaigos dalininkai raštu įspėja
reorganizuojamos įstaigos vadovą apie numatomus darbo santykių pasikeitimus ar galimą darbo
sutarties nutraukimą Darbo kodekso nustatyta tvarka;
19.2. reorganizuojamos įstaigos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos vadovai,
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir nauja viešosios įstaigos Raseinių neįgaliųjų
užimtumo ir paslaugų centro struktūra, įspėja darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą ar galimą
darbo sutarties nutraukimą. Nesutikę dirbti pakeistomis darbo sąlygomis darbuotojai gali būti
atleisti Darbo kodekso nustatyta tvarka.
19.3. Per 10 darbo dienų po visuotinio dalininkų susirinkimo reorganizuojamos ir
reorganizavime dalyvaujančių įstaigų vadovai sudaro jungtinę komisiją iš reorganizavime
dalyvaujančios įstaigos ir reorganizuojamos įstaigos darbuotojų ir Raseinių rajono savivaldybės
administracijos deleguotų atstovų, kuri inventorizuoja reorganizuojamos įstaigos turtą ir
įsipareigojimus. Vienas inventorizuoto turto sąrašo egzempliorius, pasirašytas komisijos pirmininko
ir reorganizuojamos įstaigos vadovo, perduodamas abiejų įstaigų dalininkams;
19.4. reorganizuojamos įstaigos turtas, priklausantis Raseinių rajono savivaldybei, kuriame
šiuo metu veikia reorganizuojamos įstaigos Ariogalos kabinetas, po reorganizavimo perduodamas
tęsiančiai veiklą viešajai įstaigai Raseinių dienos centrui „Vilties takas“ panaudos pagrindais
valdyti, naudoti ir disponuoti (pagal priedą);
19.5. Asociacijai Lietuvos žmonių su negalia sąjungai nuosavybės teise priklausantis ir
panaudos teise reorganizuojamos įstaigos valdomas turtas teisės aktų nustatyta tvarka perduodamas
po reorganizavimo tęsiančiai veiklą viešajai įstaigai Raseinių dienos centrui „Vilties takas“,
suderinus su turto savininko teises įgyvendinančia institucija;
19.6. Lietuvos Respublikos valstybei nuosavybės teise priklausantis ir panaudos teise
reorganizuojamos įstaigos valdomas žemės sklypas teisės aktų nustatyta tvarka perduodamas po
reorganizavimo tęsiančiai veiklą viešajai įstaigai Raseinių dienos centrui „Vilties takas“, suderinus
su turto savininko teises įgyvendinančia institucija;
19.7. perdavus reorganizavime dalyvaujančiai įstaigai reorganizuojamos įstaigos patikėjimo
teise valdomą nekilnojamąjį turtą, reorganizavime dalyvaujančios įstaigos vadovas pakeičia
duomenis Nekilnojamojo turto registre, sudaro naujas nekilnojamo turto panaudos sutartis su
nuosavybės teisę turinčiais juridiniais asmenimis.
20. Reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigų vadovai teisės aktų nustatyta
tvarka parengia ir pateikia susipažinti praėjusių trejų finansinių metų metines finansines ataskaitas;
21. Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo
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fondo valdybos Šilalės skyriui patikrinus reorganizuojamos įstaigos buhalterinės apskaitos
dokumentus, šios įstaigos vadovas turi parengti finansinės būklės ataskaitą ir biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo ataskaitą pagal faktinio reorganizavimo dienos duomenis ir metinius biudžeto
vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius.
22. Reorganizavime dalyvaujančios įstaigos vadovas:
22.1. turi užtikrinti finansinės informacijos pateikimą į Viešojo sektoriaus apskaitos ir
ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS);
22.2. ne vėliau nei sekančią darbo dieną po apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo
nutraukimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriui pateikia 2-SD
pranešimą (-us) apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą, nurodant apdraustuosius,
kurių valstybinis socialinis draudimas nutraukiamas reorganizuojamoje įstaigoje Raseinių neįgaliųjų
dienos užimtumo centre ir bus tęsiamas reorganizavime dalyvaujančioje viešojoje įstaigoje Raseinių
dienos centras „Vilties takas“ įstaigoje;
22.3. ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną nuo apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo
pradžios Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Šilalės skyriui pateikia 1-SD formos pranešimą (-us), nurodant apdraustuosius,
kurių valstybinis socialinis draudimas tęsiamas reorganizavime dalyvaujančioje viešojoje įstaigoje
Raseinių dienos centre „Vilties takas“;
22.4. ne vėliau nei per 5 darbo dienas po reorganizavimo pabaigos Lietuvos Respublikos
Juridinių asmenų registrui pateikia naujos įstaigos VšĮ Raseinių paslaugų neįgaliesiems centro
įstatus ir prašymus išregistruoti viešąją įstaigą Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centrą.
23. Reorganizuojama įstaiga, kaip juridinis asmuo, baigia veiklą nuo jo išregistravimo iš
Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d.
24. Reorganizavimas vykdomas ir prievolės baigiamos vykdyti iš reorganizuojamos įstaigos ir
reorganizavime dalyvaujančios įstaigos patvirtintų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto
asignavimų. Išeitinės išmokos darbuotojams mokamos iš reorganizuojamos įstaigos bei
reorganizavime dalyvaujančios įstaigos lėšų.
VI SKYRIUS
DOKUMENTŲ IR PRIEVOLIŲ PERĖMIMAS
25. Reorganizuojamos įstaigos nebaigtus vykdyti įsipareigojimus ir kitas prievoles teisės aktų
nustatyta tvarka perima reorganizavime dalyvaujanti įstaiga.
26. Reorganizuojama įstaiga savo veiklos dokumentus, kurių norminių teisės aktų nustatytas
saugojimo terminas nėra pasibaigęs, turi sutvarkyti, įrašyti į apskaitą ir, vadovaujantis Lietuvos
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vyriausiojo archyvaro patvirtintu „Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau
saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo“ (2016 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. (1.3
E)VE-37 redakcija) reikalavimais, perduoti toliau saugoti: nuolat saugomus dokumentus perduoti
Lietuvos valstybės naujajam archyvui; ilgai ir trumpai saugomus dokumentus – reorganizavime
dalyvaujančiai įstaigai.
27. Reorganizuojamos įstaigos vadovas užtikrina, kad laikinojo saugojimo dokumentai, kurių
saugojimo terminas yra pasibaigęs iki dokumentų perdavimo dienos, būtų sunaikinti teisės aktų
nustatyta tvarka, surašant dokumentų naikinimo aktus.
28. Reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigų antspaudai, pasirašius turto ir
dokumentacijos perdavimo – priėmimo aktus, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
29. Reorganizavimo metu turi būti užtikrintas reorganizuojamos ir reorganizavime
dalyvaujančių įstaigų veiklos tęstinumas, įsipareigojimų vykdymas, darbuotojų socialinė apsauga.

____________________________

