
 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
 

NUTARIMAS 

DĖL LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ REORGANIZAVIMO 

 

2010 m. liepos 21 d. Nr. 1063 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Ţin., 2000, Nr. 74-2262) 

2.96 straipsniu ir 2.97 straipsnio 1, 3 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos biudţetinių įstaigų 

įstatymo (Ţin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 14 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :  

1. Sutikti, kad būtų reorganizuotos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto 

išlaikomos biudţetinės įstaigos: Vilniaus 1-ieji pataisos namai (juridinio asmens kodas – 

188721652), Vilniaus 2-ieji pataisos namai (juridinio asmens kodas – 18872127), 

Pravieniškių 1-ieji pataisos namai (juridinio asmens kodas – 188722188), Pravieniškių 2-ieji 

pataisos namai-atviroji kolonija (juridinio asmens kodas – 188721467), Pravieniškių 3-ieji 

pataisos namai (juridinio asmens kodas – 188721314), Laisvės atėmimo vietų ligoninė 

(juridinio asmens kodas – 191688130) ir Pravieniškių gydymo ir pataisos namai (juridinio 

asmens kodas – 291715240). 

2. Nustatyti, kad: 

2.1. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti biudţetinių įstaigų skaičių, maţinti jų 

valdymo išlaidas, racionaliai naudoti materialinius ir finansinius išteklius pavestiems 

uţdaviniams vykdyti, gerinti atliekamų funkcijų kokybę. 

2.2. Vilniaus 1-ieji pataisos namai ir Vilniaus 2-ieji pataisos namai reorganizuojami 

prijungimo būdu – reorganizuojamus Vilniaus 1-uosius pataisos namus prijungiant prie 

Vilniaus 2-ųjų pataisos namų, kurie perima visas Vilniaus 1-ųjų pataisos namų teises ir 

pareigas ir kurių pavadinimas keičiamas į Vilniaus pataisos namus. 

2.3. Pravieniškių 1-ieji pataisos namai, Pravieniškių 2-ieji pataisos namai-atviroji 

kolonija ir Pravieniškių 3-ieji pataisos namai reorganizuojami sujungimo būdu – 

reorganizuojamus Pravieniškių 1-uosius pataisos namus, Pravieniškių 2-uosius pataisos 

namus-atvirąją koloniją ir Pravieniškių 3-iuosius pataisos namus sujungiant į naują juridinį 

asmenį – Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją. 

2.4. Laisvės atėmimo vietų ligoninė ir Pravieniškių gydymo ir pataisos namai 

reorganizuojami sujungimo būdu – reorganizuojamus Laisvės atėmimo vietų ligoninę ir 

Pravieniškių gydymo ir pataisos namus sujungiant į naują juridinį asmenį – Laisvės atėmimo 

vietų ligoninę. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=107687
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=23064
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364294
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3. Įgalioti Teisingumo ministeriją įgyvendinti po reorganizavimo veiksiančių Vilniaus 

pataisos namų, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos, Laisvės atėmimo vietų 

ligoninės savininko teises ir pareigas. 

 

 

 

Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius 

 

 

 

Teisingumo ministras Remigijus Šimašius 

 


