
  

PARENGTA 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos, Alytaus pataisos namų, 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos Mokymo centro, Kauno 

tardymo izoliatoriaus, Laisvės atėmimo vietų 

ligoninės, Marijampolės pataisos namų, Panevėžio 

pataisos namų, Pravieniškių pataisos namų-

atvirosios kolonijos, Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir 

Vilniaus pataisos namų direktorių  

2022 m. liepos 25 d. įsakymu Nr.  V-272 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO 

MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ 

APRAŠAS 

  
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių 

biudžetinių įstaigų reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Alytaus pataisos namų, 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro (toliau – 

Kalėjimų departamento Mokymų centras), Kauno tardymo izoliatoriaus, Laisvės atėmimo vietų 

ligoninės, Marijampolės pataisos namų, Panevėžio pataisos namų, Pravieniškių pataisos namų-

atvirosios kolonijos, Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir Vilniaus pataisos namų (toliau kartu – 

reorganizuojamos įstaigos) reorganizavimo tikslą, būdą ir tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 

3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių 

įstaigų įstatymo 14 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. liepos 20 d. nutarimo 

Nr. 769 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos pavaldžias biudžetines įstaigas“ nuostatomis. 

  

II SKYRIUS 

REORGANIZUOJAMOS ĮSTAIGOS IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANTI 

BIUDŽETINĖĮSTAIGA 

  

3. Reorganizuojamų įstaigos ir jų duomenys: 

3.1. Alytaus pataisos namai: 

3.1.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

3.1.2. buveinė – Alytus, Ulonų g. 8A; 

3.1.3. juridinio asmens kodas – 188657363; 

3.1.4. duomenys apie Alytaus pataisos namus kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre 

(registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras); 

Tikslą,  

3.2. Kalėjimų departamento Mokymo centras: 

3.2.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

3.2.2. buveinė – Vilnius, Subačiaus g. 21, ; 

3.2.3. juridinio asmens kodas – 188730135;  

3.2.4. duomenys apie Kalėjimų departamento Mokymų centrą kaupiami ir saugomi Juridinių 

asmenų registre (registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras); 

3.2.5. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Teisingumo ministerija. 

3.3. Kauno tardymo izoliatorius: 



 

 

2 

3.3.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

3.3.2. buveinė – Kaunas, A. Mickevičiaus g. 11; 

3.3.3. juridinio asmens kodas – 300013972;  

3.3.4. duomenys apie Kauno tardymo izoliatorių kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų 

registre (registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras); 

3.3.5. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Teisingumo ministerija. 

3.4. Laisvės atėmimo vietų ligoninė: 

3.4.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

3.4.2. buveinė – Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių sen., Pravieniškių k., Pravieniškių g. 57; 

3.4.3. juridinio asmens kodas – 302561280; 

3.4.4. duomenys apie Laisvės atėmimo vietų ligoninę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų 

registre (registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras); 

3.4.5. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Teisingumo ministerija. 

3.5. Marijampolės pataisos namai: 

3.5.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

3.5.2. buveinė – Marijampolė, Sporto g. 7; 

3.5.3. juridinio asmens kodas – 188722220;  

3.5.4. duomenys apie Marijampolės pataisos namus kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų 

registre (registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras); 

3.5.5. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Teisingumo ministerija. 

3.6. Panevėžio pataisos namai: 

3.6.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

3.6.2. buveinė – Panevėžys, P. Puzino g. 12; 

3.6.3. juridinio asmens kodas – 188721848;  

3.6.4. duomenys apie  Panevėžio pataisos namus kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos 

juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras); 

3.6.5. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Teisingumo ministerija. 

3.7. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija: 

3.7.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

3.7.2. buveinė – Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių sen., Pravieniškių k., Pravieniškių g. 5; 

3.7.3. juridinio asmens kodas – 302560890; 

3.7.4. duomenys apie Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras); 

3.7.5. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Teisingumo ministerija. 

3.8. Šiaulių tardymo izoliatorius: 

3.8.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

3.8.2. buveinė – Šiauliai, Trakų g. 10; 

3.8.3. juridinio asmens kodas – 191715773; 

3.8.4. duomenys apie Šiaulių tardymo izoliatorių kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos 

juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras); 

3.8.5. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Teisingumo ministerija. 

3.9. Vilniaus pataisos namai:  

3.9.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

3.9.2. buveinė – Vilnius, Rasų g. 8; 

3.9.3. juridinio asmens kodas – 188721271; 

3.9.4. duomenys apie Vilniaus pataisos namus kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos 

juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras); 

3.9.5. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Teisingumo ministerija. 

4. Reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas), kurio pavadinimas po 

reorganizavimo – Lietuvos kalėjimų tarnyba: 

4.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;  
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4.2. buveinė – Vilnius, L. Sapiegos g. 1; 

4.3. juridinio asmens kodas – 288697120; 

4.4. duomenys apie Kalėjimų departamentą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos 

juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras); 

4.5. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Teisingumo ministerija. 

 

III SKYRIUS 

REORGANIZAVIMO TIKSLAS, BŪDAS, PASIBAIGIANČIOS BIUDŽETINĖS 

ĮSTAIGOS IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA 

  

5. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti biudžetinių įstaigų, vykdančių arešto bei laisvės 

atėmimo bausmes ir suėmimą, skaičių, racionaliau naudoti materialinius, finansinius ir 

žmogiškuosius išteklius, gerinti nuteistųjų resocializacijos procesą, arešto bei laisvės atėmimo 

bausmių ir suėmimo vykdymą. 

6. Reorganizavimo būdas – Aprašo 3 punkte nurodytos įstaigos reorganizuojamos jungimo 

būdu, jas prijungiant prie Kalėjimų departamento, kurio pavadinimas po reorganizavimo – Lietuvos 

kalėjimų tarnyba. 

7. Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos: 

7.1. Alytaus pataisos namai; 

7.2. Kalėjimų departamento Mokymo centras; 

7.3. Kauno tardymo izoliatorius; 

7.4. Laisvės atėmimo vietų ligoninė; 

7.5. Marijampolės pataisos namai; 

7.6. Panevėžio pataisos namai; 

7.7. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija; 

7.8. Šiaulių tardymo izoliatorius; 

7.9. Vilniaus pataisos namai. 

8. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga ir jos duomenys: 

8.1. pavadinimas – Lietuvos kalėjimų tarnyba; 

8.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

8.3. buveinė – Vilnius, L. Sapiegos g. 1, ; 

8.4. juridinio asmens kodas – 288697120; 

8.5. registras – duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų 

registre (registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras); 

8.6. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Teisingumo ministerija. 

9. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga atliks Lietuvos Respublikos bausmių 

vykdymo kodekse, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos 

baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų 

pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatyme, Lietuvos Respublikos kriminalinės 

žvalgybos įstatyme, Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių 

sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“, Lietuvos Respublikos 

žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio 

mokymo įstatyme, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute ir Lietuvos Respublikos bausmių 

vykdymo sistemos įstatyme Lietuvos kalėjimų tarnybai priskirtas vykdyti funkcijas. 

 

IV SKYRIUS 

REORGANIZAVIMO ETAPAI, TERMINAI IR VYKDYTOJAI 

  

10. Reorganizavimo pradžia – reorganizuojamų įstaigų ir Kalėjimų departamento direktorių 

parengto Aprašo viešo paskelbimo diena. 

11. Reorganizavimo etapai ir laikas: 
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11.1. Apie Aprašo parengimą reorganizuojamų įstaigų ir Kalėjimų departamento direktorių 

įsakymo dėl Aprašo parengimo pasirašymo dieną viešai paskelbiama šių įstaigų interneto svetainėse 

(atsakingi vykdytojai – reorganizuojamų įstaigų ir Kalėjimų departamento direktoriai). 

11.2. Dokumentai, reikalingi reorganizuojamų įstaigų ir Kalėjimų departamento statusui 

įregistruoti Juridinių asmenų registrui pateikiami ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie Aprašo  

parengimą dieną (atsakingas vykdytojas – Kalėjimų departamento direktorius). 

11.3. Per 3 darbo dienas nuo Aprašo viešo paskelbimo dienos reorganizuojamos įstaigos raštu 

praneša apie tai visiems reorganizuojamų įstaigų kreditoriams. Pranešime turi būti nurodyta 

Biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje nurodyta informacija (atsakingi vykdytojai – 

reorganizuojamų įstaigų direktoriai). 

11.4. Per 5 darbo dienas nuo Aprašo viešo paskelbimo dienos reorganizuojamos įstaigos 

pradeda konsultavimosi su darbuotojais procedūras dėl šių įstaigų reorganizavimo priežasčių, 

teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių darbuotojams ir dėl numatytų priemonių galimiems 

padariniams išvengti arba jiems sušvelninti (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamų įstaigų 

direktoriai).  

11.5. Per 20 dienų nuo Aprašo viešo paskelbimo dienos reorganizuojamos įstaigos pateikia 

Kalėjimų departamentui pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 

(toliau kartu – darbuotojai) sąrašą, nurodydami jų pareigas, pareiginės algos (pastoviosios dalies) 

koeficientą, priedų (priemokų) dydžius, nustatytą kintamąją dalį, profesinę darbo patirtį, 

išsilavinimą, turimus pareigybių aprašymus, turimą pirmenybės teisę būti paliktam darbe ir kitą 

informaciją, reikalingą sklandžiam darbuotojų darbo santykių tęstinumui užtikrinti (atsakingi 

vykdytojai – reorganizuojamų įstaigų direktoriai). 

11.6. Praėjus ne mažiau kaip 30 dienų nuo Aprašo viešo paskelbimo teisingumo ministras 

priima sprendimą dėl Aprašo 3 punkte nurodytų įstaigų reorganizavimo, tvirtina Aprašą ir po 

reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos nuostatus. 

11.7. Kalėjimų departamentas per 3 darbo dienas nuo Aprašo 11.6 papunktyje nurodyto 

teisingumo ministro sprendimo priėmimo dienos informaciją apie šį sprendimą pateikia Juridinių 

asmenų registro tvarkytojui (atsakingas vykdytojas – Kalėjimų departamento direktorius). 

11.8. Teisingumo ministrui priėmus Aprašo 11.6 papunktyje nurodytą sprendimą, Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto arba Lietuvos 

Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatytais terminais ir tvarka darbuotojams raštu 

pranešama (įspėjama) apie numatomą jų perkėlimą į Lietuvos kalėjimų tarnybą ir (ar) jų darbo 

(tarnybos) sąlygų pasikeitimą ir (ar) galimą atleidimą iš darbo (tarnybos) (atsakingi vykdytojai – 

reorganizuojamų įstaigų ir Kalėjimų departamento direktoriai). 

11.9. Teisingumo ministrui patvirtinus po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos 

struktūrą, Kalėjimų departamentas parengia ir patvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijantį 

nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, struktūrinių padalinių nuostatus ir darbuotojų 

pareigybių aprašymus (atsakingas vykdytojas – Kalėjimų departamento direktorius). 

11.10. Iki 2022 m. gruodžio 31 d. reorganizuojamų įstaigų darbuotojams Darbo kodekso, 

Vidaus tarnybos statuto arba Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka siūlomos eiti pareigos po 

reorganizavimo veiksiančioje biudžetinėje įstaigoje (atsakingas vykdytojas – Kalėjimų departamento 

direktorius). 

11.11 Iki 2022 m. gruodžio 31 d. atliekamas reorganizuojamų įstaigų turto ir finansinių 

įsipareigojimų inventorizavimas ir perdavimas Kalėjimų departamentui (atsakingi vykdytojai – 

reorganizuojamų įstaigų ir Kalėjimų departamento direktoriai). 

11.12. iki 2022 m. gruodžio 31 d. reorganizuojamos įstaigos, pasirašydamos perdavimo–

priėmimo aktus, perduoda Kalėjimų departamentui apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

dokumentus, nuolatinio ir laikino saugojimo dokumentus pagal apyrašus bei laikino saugojimo 

dokumentus pagal laikino saugojimo dokumentų sąrašus (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamų 

įstaigų ir Kalėjimų departamento direktoriai). 
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11.13. Iki 2022 m. gruodžio 31 d. Juridinių asmenų registrui pateikiami dokumentai, 

reikalingi reorganizuojamoms įstaigoms išregistruoti iš Juridinių asmenų registro (atsakingi 

vykdytojai – reorganizuojamų įstaigų direktoriai). 

12. Reorganizavimo pabaiga – reorganizuojamos įstaigos baigia veiklą kaip juridiniai 

asmenys nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų teisės ir pareigos 2023 m. sausio 

1 d. pereina po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai. 

14. Reorganizuojamų įstaigų direktoriai reorganizavimo metu užtikrina šių įstaigų veiklos 

(vykdomų uždavinių ir funkcijų) tęstinumą, įsipareigojimų, taip pat ir finansinių įsipareigojimų 

juridiniams ir fiziniams asmenims vykdymą, įgyvendinamų ir numatomų įgyvendinti projektų 

sutartyse ir paraiškose nustatytų sąlygų vykdymą, darbuotojų socialinę apsaugą. 

 

______________________ 

 


