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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos

biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Sutikti, kad jungimo būdu būtų reorganizuojamos:
1.1. biudžetinė įstaiga Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius (juridinio asmens

kodas – 188677775) ir biudžetinė įstaiga Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius
(juridinio asmens kodas – 188677622), prijungiant jas prie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno
skyriaus (juridinio asmens kodas – 188677437), kuriam pereitų visos šiame papunktyje nurodytų
reorganizuojamų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių teisės ir pareigos;

1.2. biudžetinė įstaiga Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius (juridinio asmens
kodas – 288677580) ir biudžetinė įstaiga Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius (juridinio
asmens kodas – 193322893), prijungiant jas prie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio
skyriaus (juridinio asmens kodas – 191674725), kuriam pereitų visos šiame papunktyje nurodytų
reorganizuojamų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių teisės ir pareigos;

1.3. biudžetinė įstaiga Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius (juridinio asmens
kodas – 190895432) ir biudžetinė įstaiga Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius
(juridinio asmens kodas – 191738576), prijungiant jas prie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Klaipėdos skyriaus (juridinio asmens kodas – 193180814), kuriam pereitų visos šiame papunktyje nurodytų
reorganizuojamų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių teisės ir pareigos.

2. Nustatyti, kad:
2.1. reorganizavimo tikslas – sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti jų veiklą, racionaliau

naudoti materialinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius;
2.2. reorganizuojamos biudžetinės įstaigos: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus

skyrius, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius, Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Šiaulių skyrius, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių
skyrius;

2.3. reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Kauno skyrius, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius ir Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius;

2.4. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Kauno skyrius, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius ir Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius;

2.5. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Kauno skyrius, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius ir Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius – vykdys Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo
įstatymo 34 straipsnyje nustatytas bendrąsias Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių
funkcijas ir šias centralizuotai vykdomas specialiąsias funkcijas:

2.5.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius – išmokų iš Garantinio fondo ir
ilgalaikio darbo išmokų apskaičiavimo, skyrimo ir mokėjimo funkcijas;

2.5.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius – dalinio darbo išmokų, nedarbo
socialinio draudimo išmokų apskaičiavimo, skyrimo ir mokėjimo funkcijas; Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo
laipsnių valstybinių pensijų, kompensacinių išmokų profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams



darbuotojams bei rentų buvusiems sportininkams mokėjimo funkciją; pareigūnų ir karių valstybinių pensijų ir šių
pensijų priedų už tarnybą skyrimo ir mokėjimo funkcijas; lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo
išlaidų kompensacijų skyrimo ir mokėjimo funkcijas;

2.5.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius – vaikų išlaikymo išmokų
apskaičiavimo, skyrimo ir mokėjimo funkcijas; išmokėtų vaikų išlaikymo išmokų ir apskaičiuotų delspinigių bei
pagal Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymą priskaičiuotų ir išmokėtų Vaikų išlaikymo fondo
išmokų bei priskaičiuotų palūkanų išieškojimo iš skolininkų funkciją; neteisėtai gautų vaikų išlaikymo išmokų
išieškojimo iš pareiškėjų funkciją;

2.6. po reorganizavimo veiksiančių biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija
– Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
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