VILNIAUS 1-ŲJŲ PATAISOS NAMŲ DIREKTORIUS
VILNIAUS 2-ŲJŲ PATAISOS NAMŲ DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS 1–ŲJŲ PATAISOS NAMŲ IR VILNIAUS 2–ŲJŲ PATAISOS NAMŲ
REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO SUDARYMO
2010 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 2-73/3-52
Vilnius
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Ţin., 2000, Nr. 74-2262) 2.97
straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos biudţetinių įstaigų įstatymo
(Ţin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 14 straipsnio 5, 6, 7 ir 8 dalimis, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1063 „Dėl laisvės atėmimo vietų
reorganizavimo“ 1, 2.1 ir 2.2 punktais (Ţin., 2010, Nr. 88-4648):
1. S u d a r o m e Vilniaus 1-ųjų pataisos namų ir Vilniaus 2-ųjų pataisos namų
reorganizavimo sąlygų aprašą (pridedama).
2. N u s t a t o m e, kad:
2.1. su reorganizavimo sąlygomis ir kitais susijusiais dokumentais teisės aktų nustatyta
tvarka galima susipaţinti Vilniaus 1-uosiuose pataisos namuose (Sniego g. 2, Vilnius) ir Vilniaus 2iuose pataisos namuose (Rasų g. 8, Vilnius);
2.2. Vilniaus 1-ųjų pataisos namų ir Vilniaus 2-ųjų pataisos namų direktoriai pateikia šio
įsakymo 1 punkte sudarytą reorganizavimo sąlygų aprašą Juridinių asmenų registrui pirmą viešo
paskelbimo respublikiniame dienraštyje „Lietuvos rytas“ dieną.
Zdislavas Subočius
Alvydas Maknickas
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SUDARYTAS
Vilniaus 1-ųjų pataisos namų direktoriaus ir
Vilniaus 2-ųjų pataisos direktoriaus 2010 m.
rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 2-73/3-52
VILNIAUS 1-ŲJŲ PATAISOS NAMŲ IR VILNIAUS 2-ŲJŲ PATAISOS NAMŲ
REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus 1-ųjų pataisos namų ir Vilniaus 2-ųjų pataisos namų reorganizavimo prijungimo
būdu sąlygų aprašas (toliau – aprašas) nustato Vilniaus 1-ųjų pataisos namų prijungimo prie
Vilniaus 2-ųjų pataisos namų tvarką, reorganizuojamų įstaigų teises ir pareigas prijungiant Vilniaus
1-uosius pataisos namus prie Vilniaus 2-ųjų pataisos namų (toliau abi kartu – įstaigos).
2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Ţin., 2000,
Nr. 74-2262) 2-osios knygos II dalies VIII skyriumi, Lietuvos Respublikos biudţetinių įstaigų
įstatymo (Ţin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 14 straipsnio 4, 5 ir 6 dalimis, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1063 „Dėl laisvės atėmimo vietų
reorganizavimo“ 1, 2.1, 2.2 ir 3 punktais (Ţin., 2010, Nr. 88-4648).
II. DUOMENYS APIE REORGANIZUOJAMAS ĮSTAIGAS

3. Reorganizuojama biudţetinė įstaiga, kuri, kaip juridinis asmuo, po reorganizavimo baigia
savo veiklą – Vilniaus 1-ieji pataisos namai:
3.1. buveinė – Sniego g. 2, LT-02109 Vilnius, Lietuvos Respublika;
3.2. biudţetinės įstaigos registravimo kodas – 188721652, registracijos Juridinių asmenų
registre data – 1998 m. geguţės 12 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre;
3.3. sąskaitos:
3.3.1. LT54 7044 0600 0049 1595 yra AB SEB banke, banko kodas 70440;
3.3.2. LT75 7044 0600 0049 1605 yra AB SEB banke, banko kodas 70440;
3.3.3. LT30 7300 0100 0245 8660 yra AB „Swedbank“ banke, banko kodas 73000;
3.3.4. LT67 7300 0100 0245 8673 yra AB „Swedbank“ banke, banko kodas 73000
3.3.5. LT83 7300 0100 0246 1877 yra AB „Swedbank“ banke, banko kodas 73000;
3.3.6. LT02 7300 0100 0246 1686 yra AB „Swedbank“banke, banko kodas 73000.
4. Reorganizavime dalyvaujanti biudţetinė įstaiga, kuri kaip juridinis asmuo po
reorganizavimo tęsia savo veiklą,– Vilniaus 2-ieji pataisos namai:
4.1. buveinė – Rasų g. 8, LT-11350 Vilnius, Lietuvos Respublika;
4.2. biudţetinės įstaigos registravimo kodas 188721271, registracijos Juridinių asmenų
registre data – 2007 m. kovo 5 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre;
4.3. sąskaitos:
4.3.1. LT24 7044 0600 0049 1553 yra AB SEB banke, banko kodas 70440;
4.3.2. LT44 7044 0600 0305 2478 yra AB SEB banke, banko kodas 70440;
4.3.3. LT68 7044 0600 0049 1537 yra AB SEB banke, banko kodas 70440;
4.3.4. LT84 7044 0600 0049 1540 yra AB SEB banke, banko kodas 70440;
4.3.5. LT65 7300 0100 0245 8709 yra AB „Swedbank“ banke, banko kodas 73000.
III. REORGANIZAVIMO BŪDAS, TIKSLAS IR PAGRINDIMAS
5. Reorganizavimo būdas – 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 pavadinimą – Vilniaus pataisos namai. Vilniaus 1-ieji
pataisos namai, kaip juridinis asmuo, po reorganizavimo baigia savo veiklą, o Vilniaus 2-ieji
pataisos namai, kaip juridinis asmuo, tęsia veiklą. Juridinių asmenų registre registruojama tęsiančių
veiklą Vilniaus 2-ųjų pataisos namų nauja nuostatų redakcija, kurioje Vilniaus 2-ųjų pataisos namų
pavadinimas keičiamas į naują pavadinimą – Vilniaus pataisos namai, nustatomos reorganizuotos
įstaigos funkcijos, taip pat nuostatai patikslinami pagal Biudţetinių įstaigų įstatymo reikalavimus.
Po reorganizavimo veiksiančių Vilniaus 2-ųjų pataisos namų savininko teises ir pareigas įgyvendins
Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota Teisingumo ministerija.
6. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti biudţetinių įstaigų skaičių, maţinti jų valdymo
išlaidas, racionaliai naudoti materialinius ir finansinius išteklius pavestiems uţdaviniams vykdyti,
gerinti atliekamų funkcijų kokybę.
7. Reorganizavimo pagrindimas: Vilniaus 1-uosius pataisos namus prijungus prie Vilniaus
2-ųjų pataisos namų bus optimaliau ir ekonomiškiau naudojami šių įstaigų turimi ţmogiškieji ir
materialiniai resursai, Vadinasi, bus optimizuotas etatų skaičius, sumaţintos biudţetinių įstaigų
valdymui skirtos išlaidos.
IV. REORGANIZAVIMO ETAPAI IR LAIKAS
8. Sprendimo reorganizuoti įstaigas ir patvirtinti naują Vilniaus 2-ųjų pataisos namų
nuostatų redakciją (toliau – sprendimas) priėmimas:

8.1. Sprendimą priima įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija –
Teisingumo ministerija.
8.2. Sprendimas priimamas ne ankščiau kaip po 30 dienų nuo viešo paskelbimo apie įstaigų
reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą ir pranešimo raštu visiems įstaigų kreditoriams.
9. Reorganizuojant Vilniaus 1-uosius pataisos namus, uţtikrinamas jų veiklos tęstinumas,
įsipareigojimų vykdymas, finansinių įsipareigojimų tarp juridinių ir fizinių asmenų vykdymas, taip
pat įgyvendinamų ir numatomų įgyvendinti projektų sutartyse ir paraiškose nustatytų sąlygų
vykdymas.
10. Reorganizavimo metu uţtikrinamas nepertraukiamas uţdavinių ir funkcijų,
nustatytų Vilniaus 1-ųjų pataisos namų nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2003 m. birţelio 4 d. įsakymu Nr. 168 „Dėl Kalėjimų departamentui prie
Teisingumo ministerijos pavaldţių įstaigų nuostatų patvirtinimo“ (Ţin., 2003, Nr. 57-2566; 2008,
Nr. 110-4202) ir kituose teisės aktuose, vykdymas.
11. Patvirtinus po reorganizavimo tęsiančios veiklą įstaigos struktūrą, pareigybių sąrašus
teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, Vilniaus 1-ųjų pataisos namų darbuotojai įspėjami apie
darbo (tarnybos) sąlygų pasikeitimą ar galimą atleidimą iš darbo (tarnybos).
12. Reorganizuotų Vilniaus 1-ųjų pataisos namų darbuotojai, vadovaujantis naujai
patvirtintais pareigybių sąrašais, skiriami į pareigas Vilniaus 2-uosiuose pataisos namuose nuo 2011
m. sausio 1 d.
13. Vilniaus 2-ųjų pataisos namų naujos nuostatų redakcijos registravimas – nuostatai ne
vėliau kaip iki 2010 m. gruodţio 31 d. nuo teikiami registruoti Juridinių asmenų registre (atsakingas
vykdytojas – Vilniaus 2-ųjų pataisos namų direktorius);
14. Reorganizavimo terminai:
14.1. reorganizavimo pradţia – informacijos apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą
viešo paskelbimo dienraštyje diena;
14.2. reorganizavimo pabaiga – 2010 m. gruodţio 31 d.;
14.3. turto ir dokumentų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo dieną visas pasibaigiančių
veiklą Vilniaus 1-ųjų pataisos namų teises ir pareigas perima Vilniaus 2-ieji pataisos namai.
14.4. Vilniaus 1-ieji pataisos namai baigia veiklą, kaip juridinis asmuo, nuo jų
išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.
V. REORGANIZUOJAMOS ĮSTAIGOS TURTO ĮVERTINIMAS
15. Vilniaus 1-ųjų pataisos namų valdomo valstybės turto vertė pagal 2009 m. gruodţio 31
d. buhalterinę apskaitą sudarė 1069,6 tūkst. Lt. Iš šios sumos:
15.1. ilgalaikis materialusis turtas – 919,5 tūkst. Lt;
15.2. nematerialusis turtas – 0 tūkst. Lt;
15.3. atsargos – 47,7 tūkst. Lt;
15.4. trumpalaikis materialusis turtas – 41,0 tūkst. Lt;
15.5. piniginės lėšos – 61,3 tūkst. Lt;
16. Vilniaus 1-ųjų pataisos namų įsiskolinimai 2009 m. gruodţio 31 dieną:
16.1. debitorinis įsiskolinimas – 0,1 tūkst. Lt;
16.2. kreditorinis įsiskolinimas – 0 tūkst. Lt.
VI. TURTO INVENTORIZACIJOS, TURTO IR DOKUMENTŲ PERDAVIMO TVARKA
17. Reorganizuojamų Vilniaus 1-ųjų pataisos namų direktoriui pavedama atlikti materialiojo
ir nematerialiojo turto inventorizaciją 2010 m. spalio 1 d. duomenimis. Visi turto įvertinimo ir
inventorizavimo dokumentai yra neatsiejama reorganizavimo dokumentų dalis.
18. Reorganizuojamų Vilniaus 1-ųjų pataisos namų inventorizuotas turtas, archyvas,
informacija apie įformintus bendruosius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka perduodama po
reorganizacijos veiklą tęsiančiai įstaigai, kuri perima reorganizuojamos įstaigos teises ir pareigas.

19. Turto ir dokumentų perdavimo-priėmimo aktus iki 2010 m. gruodţio 31 d. pasirašo
reorganizuojamos įstaigos direktorius ir vyr. finansininkas ir tęsiančios veiklą įstaigos direktorius ir
vyr. finansininkas.
20. Antspaudai su Lietuvos valstybės herbu, kuriais disponuoja Vilniaus 1-ieji pataisos
namai, po to, kai pasirašomi turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktai, teisės aktų nustatyta
tvarka sunaikinami (atsakingas asmuo – Vilniaus 2-ųjų pataisos namų direktorius).
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Šis Vilniaus 1-ųjų pataisos namų ir Vilniaus 2-ųjų pataisos namų reorganizavimo sąlygų
aprašas skelbiamas Vilniaus 2-ųjų pataisos namų interneto tinklalapyje.
22. Informaciją apie šio aprašo sudarymą teisės aktų nustatyta tvarka viešai skelbiama
dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Vakaro ţinios“.
23. Įstaigos apie reorganizavimo sąlygų aprašo sudarymą praneša visiems juridinio asmens
kreditoriams raštu.

