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PATVIRTINTA 

Prienų rajono savivaldybės tarybos 

2020-____-____ sprendimu Nr. ____ 

 

Viešosios įstaigos Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro 

reorganizavimo prijungiant prie 

Viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 

sąlygos 

 

2020-____-____ 

Prienai 

 

1. REORGANIZUOJAMI IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANTYS JURIDINIAI ASMENYS, 
REORGANIZAVIMO BŪDAS 

 

1.1. Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020-06-25 sprendimu Nr. T3-193 nuspręsta pritarti Viešosios įstaigos 
Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimui prijungiant prie Viešosios įstaigos Jiezno 
pirminės sveikatos priežiūros centro. Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais. 

 

1.2. Reorganizuojamas juridinis asmuo: 

Juridinio asmens teisinė forma Viešoji įstaiga 

Juridinio asmens pavadinimas Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras 

Juridinio asmens kodas 170798787 

Juridinio asmens buveinės adresas Prienų g. 15, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav. 

Juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonėje Registrų centre (124110246) 

Juridinio asmens dalininkas (100 %) Prienų rajono savivaldybė (111107225) 

Pastabos Veikla baigiama 

 

1.3. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo: 

Juridinio asmens teisinė forma Viešoji įstaiga 

Juridinio asmens pavadinimas Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras 

Juridinio asmens kodas 290161560 

Juridinio asmens buveinės adresas Vilniaus g. 5, Jieznas, Prienų r. sav. 

Juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonėje Registrų centre (124110246) 

Juridinio asmens dalininkas (100 %) Prienų rajono savivaldybė (111107225) 

Pastabos Veikla tęsiama 

Pavadinimas nesikeičia, reorganizavimą baigus veiklą tęsiančio juridinio asmens pavadinimas lieka Viešoji 
įstaiga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras. Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020-06-25 
sprendimu Nr. T3-193 nuspręsta pritarti tokiam veiklą tęsiančio juridinio asmens pavadinimui. 

 

1.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos viešųjų 
įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu, kai vienas juridinis 
asmuo prijungiamas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės 
ir pareigos. Viešoji įstaiga Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras prijungiamas prie Viešosios įstaigos 
Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 
straipsnio 2 ir 3 dalimis, Viešoji įstaiga Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras (kaip juridinis asmuo) 
baigiamas reorganizavimo būdu (be likvidavimo procedūros) ir pasibaigia nuo išregistravimo Valstybės 
įmonėje Registrų centre dienos. 



2 

 

1.5. Viešosios įstaigos Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro ir Viešosios įstaigos Jiezno pirminės 
sveikatos priežiūros centro vadovai (arba įgalioti asmenys) reorganizavimo laikotarpiu privalo užtikrinti 
nepertraukiamą darbą. 

 

2. VEIKLĄ BAIGIANČIO JURIDINIO ASMENS 
DOKUMENTŲ, TEISIŲ IR PAREIGŲ, TURTO PERDAVIMAS 

VEIKLĄ TĘSIANČIAM JURIDINIAM ASMENIUI 

 

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 patvirtintų Inventorizacijos 
taisyklių 9.1. papunkčiu, Viešosios įstaigos Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro turtas ir 
įsipareigojimai turi būti inventorizuojami. Inventorizacija atliekama pagal sprendimo reorganizuoti Viešąją 
įstaigą Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centrą priėmimo dienos būklę. 

2.2. Viešosios įstaigos Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro dokumentai, teisės ir pareigos, turtas 
pereina (perduodamas) Viešajai įstaigai Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centrui nuo perdavimo – 
priėmimo akto (-ų) pasirašymo dienos. Perdavimo – priėmimo aktas (-ai) pasirašomi Viešosios įstaigos 
Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro ir Viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 
vadovų (arba įgaliotų asmenų) ir buhalterinę apskaitą tvarkančių asmenų ne vėliau kaip iki veiklą tęsiančio 
juridinio asmens pakeistų įstatų įregistravimo Valstybės įmonėje Registrų centre dienos. 

2.3. Perduodamas (įskaitant, bet neapsiribojant) nesumokėtas darbo užmokestis, nesumokėtos sumos (baudos, 
delspinigiai, įmokos) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, hipotekos ir 
įkeitimo kreditoriams, kitos kreditorinės ir debitorinės skolos (įskaitant sumas, apskaičiuotas po veiklą 
baigiančio juridinio asmens išregistravimo Valstybės įmonėje Registrų centre dienos), ilgalaikis ir trumpalaikis 
turtas, piniginės lėšos kasoje ir bankų (kredito įstaigų) sąskaitose, finansinės atskaitomybės dokumentuose 
neatspindėtas turtas ir įsipareigojimai, teisės ir pareigos pagal sandorius, teisės ir pareigos teisminiuose 
procesuose, teisės ir pareigos pagal vykdomuosius dokumentus, kita. 

2.4. Registruotino turto (nekilnojamojo turto, transporto priemonių), turtu užtikrintų prievolių (hipotekos, įkeitimo), 
teisių ir pareigų pagal sandorius (nuomos, panaudos), kito registruotino turto, teisių ir pareigų perdavimas turi 
būti įregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

3. DARBUOTOJAI 

 

3.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 51 straipsnio 1 dalimi, Viešosios įstaigos Stakliškių 
pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų darbo santykiai pereina Viešajai įstaigai Jiezno pirminės 
sveikatos priežiūros centrui (pereina darbdavio teisės ir pareigos), darbo santykiai tęsiami tokiomis pačiomis 
sąlygomis, jeigu darbdavys ir darbuotojai nesusitaria kitaip. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo 
kodekso 45 straipsnio 1 dalimi, būtinąsias ir papildomas darbo sutarties sąlygas (darbo laiko režimo rūšį arba 
vietovę) darbdavio iniciatyva pakeisti galima tik su darbuotojo rašytiniu sutikimu. 

3.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 45 straipsnio 2 dalimi, darbuotojo sutikimas (arba 
nesutikimas) dirbti pakeistomis būtinosiomis arba papildomomis darbo sutarties sąlygomis (kitos rūšies darbo 
laiko režimu arba kitoje vietovėje) turi būti išreikštas darbdavio nustatytu terminu, kuris negali būti trumpesnis 
kaip 5 (penkios) darbo dienos. Darbuotojo atsisakymas dirbti pakeistomis darbo sutarties sąlygomis gali būti 
laikomas priežastimi darbo santykius nutraukti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 57 straipsnio nustatyta 
tvarka (darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės). 

 

4. VEIKLĄ BAIGIANČIO JURIDINIO ASMENS DALININKO TAPIMAS 
VEIKLĄ TĘSIANČIO JURIDINIO ASMENS DALININKU 

 

4.1. Viešosios įstaigos Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro ir Viešosios įstaigos Jiezno pirminės 
sveikatos priežiūros centro vienintelis dalininkas yra Prienų rajono savivaldybė. Dalininkas nesikeičia, 
reorganizavimą baigus veiklą tęsiančio juridinio asmens dalininku lieka Prienų rajono savivaldybė, dalininko 
įnašo dydis lygus Viešosios įstaigos Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro ir Viešosios įstaigos Jiezno 
pirminės sveikatos priežiūros centro dalininkų įnašų dydžiui. 

4.2. Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020-06-25 sprendimu Nr. T3-193 nuspręsta pavesti Prienų rajono 
savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinti veiklą tęsiančio juridinio asmens savininko teises ir 
pareigas. 
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5. PAPILDOMOS TEISĖS IR ĮGALIOJIMAI 

 

5.1. Viešoji įstaiga Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras reorganizavimo laikotarpiu naujas darbo sutartis 
ir naujus sandorius turi teisę sudaryti gavęs Viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 
vadovo (arba įgalioto asmens) raštišką pritarimą (sutikimą). Kitų papildomų teisių ir pareigų reorganizavimo 
laikotarpiu nesuteikiama. 

5.2. Veiklą tęsiančio (kuriamo) juridinio asmens vardu teisę veikti turi Viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos 
priežiūros centro vadovas (arba įgaliotas asmuo). Reorganizavimo procedūras atlieka (vykdo) Viešosios 
įstaigos Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro ir Viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos 
priežiūros centro vadovai (arba įgalioti asmenys) tarpusavyje bendradarbiaudami. 

5.3. Veiklą tęsiančio (kuriamo) juridinio asmens pakeistus įstatus pasirašo Viešosios įstaigos Jiezno pirminės 
sveikatos priežiūros centro vadovas (arba įgaliotas asmuo). 

 

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6.1. Reorganizavimo procedūros (sprendimo reorganizuoti ir reorganizavimo sąlygų registravimas, viešas 
paskelbimas, kitos procedūros) atliekamos (vykdomos) teisės aktų nustatyta tvarka. 

6.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 9 dalimi, reorganizavimas laikomas 
baigtu, kai veiklą tęsiančio juridinio asmens pakeisti įstatai įregistruojami Valstybės įmonėje Registrų centre. 

 

________________________________________ 


