
  

 
 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 
 

 

SPRENDIMAS 

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS ANTAKALNIO VAIKŲ SOCIALINĖS 

GLOBOS NAMŲ REORGANIZAVIMO 

 

2022 m. lapkričio     d.   Nr.            

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu 

Nr. 1-1549 „Dėl sutikimo reorganizuoti Savivaldybės biudžetinę įstaigą Vilniaus Antakalnio vaikų 

socialinės globos namus“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:  

1. Reorganizuoti iki 2023 m. balandžio 1 d. Savivaldybės biudžetinę įstaigą Vilniaus 

Antakalnio vaikų socialinės globos namus, prijungiant ją prie Savivaldybės biudžetinės įstaigos 

Vilniaus vaikų socialinės globos namų „Gilė“. 

2. Nustatyti, kad: 

2.1. po reorganizavimo savo veiklą baigs biudžetinė įstaiga Vilniaus Antakalnio vaikų 

socialinės globos namai;    

2.2. po reorganizavimo veiks biudžetinė įstaiga Vilniaus vaikų socialinės globos namai 

„Gilė“. 

3. Patvirtinti Biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų 

reorganizavimo sąlygų aprašą (pridedama). 

4. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui įstatymų nustatyta 

tvarka atlikti visus su biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų 

reorganizavimu susijusius  veiksmus iki 2023 m. balandžio 1 d.  

5. Nustatyti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius 

yra atsakingas už šio sprendimo vykdymą. 

 

 

 

Mero pavaduotojas Tomas Gulbinas 

 

Elektroninio dokumento nuorašas



 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

2022 m. ___________ d. 

sprendimu Nr.  

 

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS ANTAKALNIO VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS 

NAMŲ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų reorganizavimo 

sąlygų aprašas (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas) nustato biudžetinės įstaigos Vilniaus 

Antakalnio vaikų socialinės globos namų reorganizavimo prijungimo prie biudžetinės įstaigos 

Vilniaus vaikų socialinės globos namų „Gilė“ būdu sąlygas. 

2. Reorganizavimo sąlygų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi ir 2.99 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių 

įstaigų įstatymo 14 straipsniu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 24 d. 

sprendimu Nr. 1-1549 „Dėl sutikimo reorganizuoti Savivaldybės biudžetinę įstaigą Vilniaus 

Antakalnio vaikų socialinės globos namus“. 

 

II. REORGANIZUOJAMOS IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS 

ĮSTAIGOS DUOMENYS 

 

3. Reorganizuojamas juridinis asmuo: 

3.1. įstaigos pavadinimas – Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai; 

3.2. teisinė forma –biudžetinė įstaiga; 

3.3. įstaigos buveinė – V. Grybo g. 29, LT-10318 Vilnius; 

3.4. įstaigos kodas – 190988178;   

3.5. registras – duomenys apie įstaigą kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 

registre; 

3.6. nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinės 

sistemos elektroninio pristatymo dėžutės adresas – info@antakalniovaikunamai.lt 

4. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo: 

4.1. įstaigos pavadinimas – Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“; 

4.2. teisinė forma –biudžetinė įstaiga; 

4.3. įstaigos buveinė – Lakštingalų g. 9, LT-10103Vilnius; 

4.4. įstaigos kodas – 190978821;  

4.5. registras – duomenys apie įstaigą kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 

registre; 

4.6. nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinės 

sistemos elektroninio pristatymo dėžutės adresas – info@gilesvaikai.lt 

 

III. REORGANIZAVIMO BŪDAS, TIKSLAS, PAGRINDIMAS IR PO 

REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS ĮSTAIGOS TEISES IR PAREIGAS 

ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA  

 

5. Reorganizavimo būdas: biudžetinė įstaiga Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos 

namai reorganizuojama ją prijungiant prie biudžetinės įstaigos Vilniaus vaikų socialinės globos 

namų „Gilė“ ir perduodant biudžetinei įstaigai Vilniaus vaikų socialinės globos namams „Gilė“ 
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biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų teises ir pareigas, joms 

vykdyti reikalingą turtą ir archyvą iki 2023 m. balandžio 1 d. pagal perdavimo ir priėmimo aktus. 

6. Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – savo veiklą baigs biudžetinė įstaiga 

Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai.  

7. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – veiklą tęs biudžetinė įstaiga Vilniaus 

vaikų socialinės globos namai „Gilė“, kuri likusiems be tėvų globos vaikams teiks bendruomenines 

trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugas, atitinkančias vaiko individualius poreikius ir 

skatinančias vaiko savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą bendruomenėje bei socialinę įtrauktį. 

8. Reorganizavimo tikslas – gerinti socialinės globos paslaugų kokybę, optimizuoti įstaigų 

administravimą ir užtikrinti racionalų materialinių, finansinių ir žmogiškųjų išteklių naudojimą.   

9. Reorganizavimo pagrindimas: biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės 

globos namų reorganizavimas prijungimo būdu sukurs tinkamas sąlygas socialinės globos paslaugų 

kokybei gerinti, atitiks vaiko individualius poreikius ir skatins vaiko savarankiškumą, visapusišką 

dalyvavimą bendruomenėje bei socialinę įtrauktį, optimizuos įstaigų administravimą, užtikrins 

racionalų lėšų panaudojimą bei padidins veiklos ir valdymo efektyvumą. 

10. Po reorganizavimo biudžetinės įstaigos Vilniaus vaikų socialinės globos namų „Gilė“ 

savininko teises ir pareigas įgyvendins Vilniaus miesto savivaldybės taryba.  

 

IV. REORGANIZAVIMO ETAPAI IR LAIKAS 

 

11. Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos 

namų ir reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos Vilniaus vaikų socialinės globos namų 

„Gilė“ direktoriai teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlikti šiuos darbus: 

11.1. parengti Reorganizavimo sąlygų aprašo skelbimo tekstą ir vieną kartą apie 

Reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą viešai paskelbti Registrų centro leidžiamame 

elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir įstaigų interneto svetainėse 

www.gilesvaikai.lt ir www.antakalniovaikunamai.lt. Nuo viešo paskelbimo apie Reorganizavimo 

sąlygų aprašo parengimą dienos biudžetinė įstaiga Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos 

namai įgyja reorganizuojamos biudžetinės įstaigos statusą, o biudžetinė įstaiga Vilniaus vaikų 

socialinės globos namai „Gilė“ – dalyvaujančios reorganizavime biudžetinės įstaigos statusą; 

11.2. ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie Reorganizavimo sąlygų aprašo 

parengimą dieną pateikti jį Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui; 

11.3. pranešti raštu visiems kreditoriams apie Reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą; 

11.4. iki Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus 

Antakalnio vaikų socialinės globos namų reorganizavimo priėmimo organizuoti socialinės globos 

įstaigų bendruomenių susitikimus, apie socialinės globos įstaigų reorganizavimą pranešti įstaigų 

darbuotojams, globotiniams (rūpintiniams) ir kitiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

11.5. Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka įspėti darbuotojus apie darbo 

sąlygų pasikeitimą. 

12. Biudžetinės įstaigos Vilniaus vaikų socialinės globos namų „Gilė“ direktorius iki 2023 

m. balandžio 1 d. turi pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos sprendimą dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės 

globos namų reorganizavimo.  

13. Biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų direktorius 

privalo atlikti šiuos darbus: 

13.1. iki 2023 m. balandžio 1 d. perduoti biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio vaikų 

socialinės globos namų turtą, archyvą ir kitus įstaigos veiklos dokumentus biudžetinei įstaigai 

Vilniaus vaikų socialinės globos namams „Gilė“ pagal perdavimo ir priėmimo aktus;  

13.2. iki balandžio 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui prašymą 

išregistruoti biudžetinę įstaigą Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namus; 

http://www.gilesvaikai.lt/
http://www.antakalniovaikunamai.lt/
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13.3. teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinti biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio vaikų 

socialinės globos namų herbinį antspaudą ir spaudus, išregistravus įstaigą iš Lietuvos Respublikos 

juridinių asmenų registro. 

14. Biudžetinei įstaigai Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namams įgijus 

reorganizuojamos biudžetinės įstaigos statusą, biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio vaikų 

socialinės globos namų direktorius turi teisę priimti į darbą naujus darbuotojus ir sudaryti su jais 

darbo bei kitas sutartis tik suderinęs su biudžetinės įstaigos Vilniaus vaikų socialinės globos namų 

„Gilė“ direktoriumi. 

15. Per 15 darbo dienų nuo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo dėl 

biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų reorganizavimo priėmimo 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma biudžetinės įstaigos 

Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų reorganizavimo komisija. 

16. Iki 2023 m. balandžio 1 d. sudaromas ir patvirtinamas biudžetinės įstaigos Vilniaus 

vaikų socialinės globos namų „Gilė“ pareigybių sąrašas. 

17. Biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio socialinės globos namų darbuotojams siūloma 

nuo 2023 m. balandžio 1 d. eiti pareigas biudžetinėje įstaigoje Vilniaus vaikų socialinės globos 

namuose „Gilė“ pagal patvirtintą pareigybių sąrašą. Nesutarus dėl darbo santykių tęsimo 

biudžetinėje įstaigoje Vilniaus vaikų socialinės globos namuose „Gilė“, darbo sutartys 

nutraukiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.  

18. Biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų ir biudžetinės 

įstaigos Vilniaus vaikų socialinės globos namų „Gilė“  finansinę apskaitą, finansines ataskaitas, 

darbo užmokestį, kitų išmokų mokėjimą atliks biudžetinė įstaiga Vilniaus Antakalnio vaikų 

socialinės globos namai ir biudžetinė įstaiga Vilniaus  vaikų socialinės globos namai „Gilė“ šalių 

susitarimu. 

19. Reorganizavimo pabaiga – biudžetinės įstaigos Vilniaus vaikų socialinės globos namų 

„Gilė“ Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui pateiktas pranešimas apie Reorganizavimo 

sąlygų apraše nustatytų prievolių įvykdymą. Biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio vaikų 

socialinės globos namų reorganizavimas turi būti baigtas iki 2023 m. balandžio 1 d.  

20. Biudžetinė įstaiga Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai savo veiklą 

baigia nuo jos išregistravimo iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro dienos. 

21. Biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų teisės ir 

pareigos perduodamos biudžetinei įstaigai Vilniaus vaikų socialinės globos namams „Gilė“ nuo 

turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. 

 

V. REORGANIZUOJAMŲ ĮSTAIGŲ UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

22. Biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų reorganizavimo 

metu užtikrinamas nepertraukiamas uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos socialinių 

paslaugų įstatyme, įstaigos nuostatuose ir kituose teisės aktuose, vykdymas. 

23. Biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų ir biudžetinės 

įstaigos Vilniaus vaikų socialinės globos namų „Gilė“ direktoriai įpareigojami užtikrinti minimalias 

reorganizavimo sąnaudas, įgyvendinamų uždavinių ir vykdomų funkcijų tęstinumą, sudaryti tik tuos 

sandorius, kurie būtini įstaigų veiklai užtikrinti iki jų reorganizavimo pabaigos. 

 

VI. ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMO KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS 

REORGANIZAVIMO METU 

 

24. Biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų reorganizavimo 

komisija reorganizavimo metu turi teisę: 

25.1. rengti teisės aktų, susijusių su biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio vaikų 

socialinės globos namų reorganizavimu, projektus; 
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25.2. gauti ir teikti informaciją apie veiklą, susijusią su biudžetinės įstaigos Vilniaus 

Antakalnio vaikų socialinės globos namų reorganizavimu; 

25.3. spręsti visus kitus klausimus, susijusius su biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio 

vaikų socialinės globos namų reorganizavimu. 

______________________________ 
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