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Vilniaus universiteto tarybos
2020 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. TPN-9

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO PRIE VILNIAUS
UNIVERSITETO BŪDU SĄLYGŲ APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų apraše
(toliau – Aprašas) nustatoma viešosios įstaigos Šiaulių universiteto (toliau – Šiaulių universitetas,
reorganizuojama įstaiga) reorganizavimo prijungimo prie reorganizavime dalyvaujančios viešosios
įstaigos Vilniaus universiteto (toliau – Vilniaus universitetas, reorganizavime dalyvaujanti įstaiga)
būdu tvarka.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3
dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei 2.101 straipsniu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų
įstatymo 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 38 straipsnio 1 dalimi,
Vilniaus universiteto statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vilniaus universiteto statuto
patvirtinimo įstatymu, 51 straipsniu, Šiaulių universiteto statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Seimo 2010 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. XI-1241 „Dėl Šiaulių universiteto statuto patvirtinimo“,
160 punktu, Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Seimo 2017 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. XIII-533 „Dėl Valstybinių universitetų tinklo
optimizavimo plano patvirtinimo“, Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo
priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr.
947 „Dėl Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“,
2.1.3 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. XIII-1230 „Dėl
pritarimo Šiaulių universiteto reorganizavimui prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu“.
II SKYRIUS
REORGANIZUOJAMOS IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS ĮSTAIGŲ
DUOMENYS
3. Reorganizuojama įstaiga, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo baigs savo veiklą –
Šiaulių universitetas:
3.1. teisinė forma – viešoji įstaiga;
3.2. buveinė – Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Vilniaus g. 88;
3.3. juridinio asmens kodas – 111951345, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1998
m. kovo 19 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
4. Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo tęs veiklą
– Vilniaus universitetas:
4.1. teisinė forma – viešoji įstaiga;
4.2. buveinė – Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Universiteto g. 3;
4.3. juridinio asmens kodas – 211950810, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1998 m.
gruodžio 28 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
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III SKYRIUS
REORGANIZAVIMO BŪDAS, TIKSLAS IR PRINCIPAI
5. Šio Aprašo pagrindu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio
3 dalimi bei Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. XIII-1230 „Dėl pritarimo
Šiaulių universiteto reorganizavimui prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu“, Vilniaus
universitetas dalyvauja reorganizavime, o Šiaulių universitetas yra reorganizuojamas prijungimo prie
Vilniaus universiteto būdu. Šiaulių universitetas po reorganizavimo baigs veiklą ir bus išregistruotas
iš Juridinių asmenų registro, Vilniaus universitetas po reorganizavimo perims visas Šiaulių
universiteto teises ir pareigas ir tęs veiklą.
6. Reorganizavimo tikslas – mokslo ir studijų potencialo stiprinimas Šiaulių mieste, siekiant
patenkinti miesto ir regiono bendruomenės bei darbo rinkos poreikius.
7. Reorganizavimo veiksmai visais atvejais atliekami, vadovaujantis sklandumo, skaidrumo,
efektyvumo, ekonomiškumo bei spartumo principais, kurių pagrindu šiame Apraše bei kituose teisės
aktuose nustatyti reorganizavimo procedūrų terminai vertinami kaip maksimalūs terminai, ir
atitinkamai turi būti dedamos visos pastangos esant realiai ir protingai galimybei atlikti tokius
veiksmus nedelsiant.
IV SKYRIUS
MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIO ŠIAULIŲ UNIVERSITETO TEISĖS IR
PAREIGOS PEREINA PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIAM VILNIAUS
UNIVERSITETUI
8. Po reorganizavimo baigiančios savo veiklą kaip viešosios įstaigos Šiaulių universiteto teisės
ir pareigos (joms vykdyti reikalingi dokumentai ir bylos) 2020 m. gruodžio 31 d. perduodamos po
reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Vilniaus universitetui. Po reorganizavimo baigsianti
savo veiklą kaip viešoji įstaiga Šiaulių universitetas 2021 m. sausio 4 d. turi būti išregistruota iš
Juridinių asmenų registro.
9. Po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos Vilniaus universiteto statutas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vilniaus universiteto statuto patvirtinimo įstatymu, nebus keičiamas.
10. Iki 2020 m. lapkričio 30 d. atliekamas reorganizuojamo Šiaulių universiteto turto ir
atsiskaitymų inventorizavimas, sudaromas reorganizuojamos įstaigos likvidavimo balansas ir
surašomas likvidavimo aktas. Buhalterinės apskaitos dokumentai perduodami reorganizavime
dalyvaujančiai įstaigai sudarius ir pateikus 2020 m. rugsėjo 30 d. finansinės atskaitomybės
dokumentus ir gavus Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus leidimus uždaryti reorganizuojamos įstaigos sąskaitas
bankuose. Iki 2020 m. spalio 1 d. Šiaulių universitetas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir
disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijai pateikia teisės aktų dėl valstybės turto, valdomo patikėjimo teise pagal turto
patikėjimo sutartį, perdavimo Vilniaus universitetui projektus.
11. Reorganizuojamos įstaigos antspaudai teisės aktuose nustatyta tvarka sunaikinami po to,
kai pasirašomi Šiaulių universiteto turto, teisių, pareigų ir dokumentų perdavimo–priėmimo aktai
(atsakingas asmuo – Šiaulių universiteto rektorius).
12. Reorganizuojamos įstaigos savininko (dalininkų) kapitalą sudaro 1.213.602,14 Eur Eur,
reorganizavime dalyvaujančios įstaigos savininko (dalininkų) kapitalą sudaro 50.491.294,10 Eur. Po
reorganizavimo veiksiančios įstaigos savininko (dalininkų) kapitalą sudarys 51.704.896,24 Eur.
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V SKYRIUS
REORGANIZUOJAMOS ĮSTAIGOS TURTO ĮVERTINIMAS
13. 2019 m. gruodžio 31 d. turto vertė sudarė 14.825.946,94 Eur:
13.1. ilgalaikis turtas – 11.933.333,17 Eur;
13.2. biologinis turtas (medžiai, krūmai botanikos sode) – 2.069,92 Eur;
13.3. trumpalaikis turtas – 2.890.543,85 Eur;
13.4. 2019 m. gruodžio 31 d. finansavimo sumos – 11.679.214,17 Eur;
13.5. įsipareigojimai 2019 m. gruodžio 31 d. – 879.598,17 Eur;
13.6. grynasis turtas 2019 m. gruodžio 31 d. – 2.267.134,60 Eur.
VI SKYRIUS
REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PASKELBIMAS
14. Aprašas bei Šiaulių universiteto praėjusių trejų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų
rinkiniai skelbiami reorganizuojamos įstaigos interneto svetainėje adresu www.su.lt.
15. Aprašas bei Vilniaus universiteto praėjusių trejų finansinių metų metinių finansinių
ataskaitų rinkiniai skelbiami reorganizavime dalyvaujančios įstaigos interneto svetainėje adresu
www.vu.lt.
16. Apie Aprašo parengimą vieną kartą raštu pranešama visiems reorganizuojamos ir
reorganizavime dalyvaujančios įstaigų kreditoriams.
VII SKYRIUS
ŠIAULIŲ UNIVERSITETO IR VILNIAUS UNIVERSITETO VALDYMO IR KITIEMS
ORGANAMS BEI ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAMS SUTEIKIAMOS
PAPILDOMOS TEISĖS
17. Po reorganizavimo pabaigos visus teisės aktuose numatytus dokumentus Juridinių asmenų
registrui pateikia Vilniaus universiteto rektorius ar jo įgaliotas asmuo.
18. Reorganizavimo sąlygų įgyvendinimo priežiūrą atlieka bendru Vilniaus universiteto
rektoriaus bei Šiaulių universiteto rektoriaus įsakymu sudarytas Šiaulių universiteto reorganizavimo
prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu priežiūros komitetas, kurio sudėtimi užtikrinamas
reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigų atstovų dalyvavimas paritetiniais
pagrindais.
VIII SKYRIUS
PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SAVININKO TEISES
IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA
19. Po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos Vilniaus universiteto, kaip valstybinio
universiteto savininkės, teises ir pareigas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatyme nustatytų reikalavimų, įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota
institucija.
20. Po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos Vilniaus universiteto dalininko
(savininko) pažymėjimas saugomas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje.
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IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Reorganizuojant Šiaulių universitetą, užtikrinamas jo veiklos tęstinumas, sutartinių,
finansinių ir kitų įsipareigojimų vykdymas bei darbo santykių tęstinumas.
22. Studentams, pradėjusiems studijas Šiaulių universitete, užtikrinama galimybė tęsti studijas
Vilniaus universitete Šiaulių mieste.
______________________

