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NXJTARIM AS ;

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS P R ^ ^ T A U S PATAISOS NAMŲ, VALSTYBĖS ĮMONĖS
PRIE MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ IR PRAVIENIŠKIŲ VALSTYBĖS ĮMONĖS
JV PRIE PATAISOS NAMŲ ^O R G A N IZA V IM O
-
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilirtib kodekso (Žin., .2009, Nr. 74-2262) 2.97 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos
Respublikos valstybės irsavivaldybės įmonių jstą^m o (Žin.,1994, Nr^ 102-2049; 2004, Nr. 4-24) 18 straipsniu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybė n u t-a r i a :• > .
. ’ •: v.
\r
1. Sutikti, kad būtų reoigaiiizu:o to $ :,y aiĮ^ ty b ^ '^ o n ^ rię .A j^ u s pataisos.namų (juridinio asmens kodas - 149979142),
valstybės įmonė prie Marijampolės pataisos ^am ų (juridinio asmens kodas- 251375310) ir Pravieniškių valstybės įmonė
prie pataisos namų (juridinio asmens kodas -158977674).
,
2. Nustatyti, kad:
?,v'•1. ’ ,v <
2.1. reorganizavimo tikslas - optimizuoti .valštybės:|^oni^ kurių veiklos tikslas yra įdarbinti nuteistuosius ir parengti
juos darbinei veiklai išėjus į laisvę, veikl%ir didiriti veildbs efektyvumą;
2.2.'valstybės jmonė prie Alytaus pataisos namų, valstybes įmonė prie Marijampolės pataisos namų ir Pravieniškių
valstybės įmonė prie .pataisos namų sujungimobūdu reorganizuojamos į naują juridinį asmenį - valstybės įmonę „Mūsų
aniatai£S kurios buveinė: I ^ s ų g. 8, LT-11350-VBiųus; A - .
2.3 . po reorganizavimo veiksiančios yalstybės įmonės ,^Mūsųamatai“ numatomi veiklos tikslai - įdarbinti nuteistuosius,
išsaugoti bei ugdyti jų darbo įgūdžius ir parengti juos: darbinei vėiklai išėjus j laisvę. "
3. {galioti Kalėjimų departamentą prie
įg^yendmti po reorganizavimo veiksiančios valstybės
įmonės „Mūsų amatai“ savininko teises ir pareigas. ..
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' * N U TA RIM A S
'

a f . DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO 10 IR 25 STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-1023
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto (Žin,, 1994, Nr. 15-249; 1999, JESTr. 5-97; 2000, Nr. 86-2617; 2004,
Nr. 165-6025) 138 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama] Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2013 m spalio 2 d.‘sprendimo
Nr. SV-S-376 3 punktą, Lietuvos RespubHkos\^riau^ybė n u t a r i a :
.
.
_
L Pritarti Lietuvos Respublikos azartinių loŠimų įstatymo lOir 25 stxaipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1023
(toliau - Projektas) teisinio reguliavimo, tiksląnis - „neatsilikti nuo informacinių technologijų pažangos ir:jų pritaikymo
galimybių organizuojant lažybas, taip pat ginti lošėjųinteresusjogjįemspaslaugas teiktų prižiūrimi bei griežtai kontroliuojami
lošimų organizatoriai“ ir siūlyti Lietuvos Respublikos Seimui tobulinti teisinio reguliavimo priemones, atsižvelgiant į toliau
išdėstytas pastabas ir pasiūlymus:
1.1.
Projekto teisinio reguliaviino tikslai ’turėtų apiiųtį ne tik lažybų organizavimą nuotoliniu būdu, bet ir kitas Lietuvos
Respublikos azartinių lošimų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 43-1495) (toliau-^įstatymas) 3 straipsnyje nustatytas azartinių lošimų
(toliau —lošimai) rūšis: lošimus automatais, stalo lošimus, totalizatorių. Atsižvelgiant į tai, siūlytina Projekte numatyti
galimybę nuotoliniu būdu organizuoti ne tik lažybas, bet ir kitas lošimų rūšis.
,1.2. Papildyti Projeldą nuostatpmis. dėl lošimų, .orgąiiizuoja^ų.nuotoliniu būdu, veiklos licencijavimo.
1.3.
Nustatyti, kad lošimų organizatorius, organiztiojantis losimus nuotoliniu būdu, privalo savo lėšomis įrengti įrangą,
kuri užtikrintų centralizuotą lošėjų registavim ą, taip pat atliktų statymų, statomų sumų ir laimėjimų išmokėjimo apskaitą
(nuotoliniu būdu organizuojamų lošimų apskaitą).
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