
 

 

 
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 
DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 
DĖL ASMENŲ, ATVYKUSIŲ Į ILGALAIKIUS PASIMATYMUS, APSIPIRKIMO IR 

MAITINIMO LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO 
PATVIRTINIMO 

 
2016 m. kovo 30 d. Nr. V-114 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnio 3 dalimi: 
1. T v i r t i n u Asmenų, atvykusių į ilgalaikius pasimatymus apsipirkimo ir maitinimo 

laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašą (pridedama).  
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2016 m. balandžio 1 d.  
3. P a v e d u: 
3.1. laisvės atėmimo vietų įstaigų direktoriams užtikrinti šio įsakymo 1 punktu patvirtinto 

tvarkos aprašo vykdymą; 
3.2. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Bendrajam 

skyriui šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre. 
 
 
 
Direktorė  Živilė Mikėnaitė 
  



 

 

 

PATVIRTINTA 
Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. 
įsakymu Nr. V-114 

 
ASMENŲ, ATVYKUSIŲ Į ILGALAIKIUS PASIMATYMUS, APSIPIRKIMO IR 
MAITINIMO LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS 

 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Asmenų, atvykusių į ilgalaikius pasimatymus, apsipirkimo ir maitinimo laisvės atėmimo 

vietų įstaigose tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato asmenų, atvykusių į ilgalaikius 
pasimatymus, maisto produktų (toliau – prekių) įsigijimo laisvės atėmimo vietų įstaigose 
veikiančiose parduotuvėse ir maitinimo laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarką. 

2. Šio aprašo nustatyta tvarka galima įsigyti prekių, leidžiamų įsigyti nuteistiesiems,  
atsiskaitant pavedimu arba mokėjimo kortele. 

3. Į ilgalaikį pasimatymą atvyksiantis asmuo ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki 
ilgalaikio pasimatymo dienos pateikia prašymą laisvės atėmimo vietos įstaigos direktoriui, kuriame 
nurodo, ar pageidauja įsigyti prekių įstaigoje veikiančioje parduotuvėje, ar nemokamai maitinsis 
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 173 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. 

4. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo 
kodekse ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  
 

II SKYRIUS 
PREKIŲ ĮSIGIJIMO TVARKA 

 
5. Asmuo, pageidaujantis įsigyti prekių laisvės atėmimo vietos įstaigoje veikiančioje 

parduotuvėje, gali jas įsigyti šiais būdais: 
5.1. iki ilgalaikio pasimatymo dienos susipažinti su prekių asortimentu, jas išsirinkti, 

užsisakyti ir sumokėti pavedimu iš anksto; 
5.2. atvykęs į ilgalaikį pasimatymą, susipažinti su prekių asortimentu, jas išsirinkti ir 

sumokėti mokėjimo kortele. 
6. Prekių įsigijimo laisvės atėmimo vietos įstaigoje veikiančioje parduotuvėje konkretų 

būdą nustato ir sąlygas įsigyti prekes sudaro laisvės atėmimo vietos įstaigos direktorius. 
7. Laisvės atėmimo vietos įstaigos administracija organizuoja į ilgalaikį pasimatymą 

atvykusio asmens įsigytų prekių paėmimą iš parduotuvės  iki  šio pasimatymo pradžios.  
8. Prekes, likusias nesuvartotas ilgalaikio pasimatymo metu, pasiima asmuo, atvykęs į 

ilgalaikį pasimatymą. 
 

III SKYRIUS 
ASMENŲ, ATVYKUSIŲ Į ILGALAIKIUS PASIMATYMUS, MAITINIMO TVARKA 

 
9. Asmenys, atvykę į ilgalaikius pasimatymus ir išreiškę valią, kad ilgalaikio pasimatymo 

metu jiems nemokamai būtų tiekiamas maistas, numatytas Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo 
kodekso 173 straipsnio 4 dalyje, nemokamai maitinami pagal laisvės atėmimo vietos įstaigos 
direktoriaus patvirtintą dienotvarkę ilgalaikių pasimatymų patalpose. 

10. Asmenys, atvykę į ilgalaikius pasimatymus, nemokamai maitinami pagal nedirbančių 
asmenų valgiaraščius, patvirtintus Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymais ir atitinkančius 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 14 „Dėl fiziologinių mitybos 



 

 

 

normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ 
patvirtintas fiziologines mitybos normas.  
 

IV SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
11. Laisvės atėmimo vietos įstaigos administracija užtikrina, kad įstaigoje veikiančios 

parduotuvės darbuotojai būtų supažindinti su šiuo aprašu ir jį vykdytų. 
12. Šis aprašas yra skelbiamas laisvės atėmimo vietų įstaigų interneto svetainėse. 

 
___________________________ 

 


