NUTEISTIESIEMS LEIDŽIAMŲ ĮSIGYTI IR TURĖTI MAISTO PRODUKTŲ, BŪTINIAUSIŲ REIKMENŲ IR KITŲ
DAIKTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Daikto pavadinimas

1.

Maisto produktai:

1.1.

Duonos gaminiai

1.2.

Pieno produktai

1.3.

Termiškai apdoroti mėsos gaminiai

1.4.

Termiškai apdorota žuvis

1.5.

Vaisiai, daržovės (švieži, šaldyti,
konservuoti)

1.6.

Chalva, šokoladas, šokoladiniai
saldainiai, džiovinti vaisiai, riešutai

1.7.

Aliejus, margarinas

1.8.

Arbata, kava, kakava

1.9.

Sultys, gaivieji gėrimai, mineralinis
vanduo

1.10.

Prieskoniai, cukraus pakaitalai

1.11.

Sausi dribsniai, sausa sriuba, sausi
antrieji patiekalai, sausas sultinys

1.12.

Kruopos, makaronai (išskyrus
kamerose ir kamerų tipo patalpose
laikomiems nuteistiesiems)

1.13.

Kečupas, pomidorų padažas, sojų
padažas, majonezas, garstyčios,
krienai

1.14.

Kiaušiniai (išskyrus kamerose ir
kamerų tipo patalpose laikomiems
nuteistiesiems)

1.15.

Maisto papildai

2.

Drabužiai ir avalynė:

2.1.

Kepurės (nedengiančios veido),
šalikas, pirštinės

2.2.

Apatiniai drabužiai

2.3.

Viršutiniai drabužiai (įskaitant sportinę
aprangą)

2.4.

Chalatai

2.5.

Paltai arba striukės

2.6.

Kojinės arba pėdkelnės

2.7.

Avalynė (įskaitant šlepetes ir sportinę
avalynę)

2.8.

Vaikų drabužiai ir avalynė

Pastabos

Gamintojo pakuotėse

Išskyrus karinę ir kitokią uniformą ar
uniformos elementus

Nuteistosioms, auginančioms vaikus
iki 4 metų

3.

Higienos priemonės:

3.1.

Muilai, šampūnai, plaukų
kondicionieriai, kūno dezodorantai
arba antiperspirantai ir kitos kūno
priežiūros priemonės, burnos
skalavimo skystis, skutimosi kremai
arba putos

3.2.

Skalbimo ir plovimo priemonės

3.3.

Dantų pasta, dantų šepetėlis,
tarpdančių siūlai arba šepetėliai ir
dantų krapštukai, skutimosi šepetėliai,
muilo, dantų šepetėlio dėklai,
kempinės

3.4.

Tualetinis popierius

3.5.

Saugūs vienkartiniai skustuvai su
nekeičiamais peiliukais

3.6.

Šukos arba plaukų šepetys (be
metalinių dalių)

3.7.

Plaukų segtukai, gumytės

3.8.

Moterų higienos reikmenys

3.9.

Prezervatyvai

3.10.

Vienkartinės nosinaitės, higieninės
servetėlės, kosmetinė vata

3.12.

Manikiūro priemonės (žirklutės, nagų
žnyplės ir nemetalinė dildė)

3.13.

Ausų krapštukai ir (arba) kištukai

3.14.

Sauskelnės

3.15.

Vaikų higienos reikmenys

4.

Kiti daiktai ir reikmenys:

4.1.

Taksofono kortelės

4.2.

Vokai, pašto ženklai, proginiai
atvirukai, asmeninės nuotraukos ir kiti
smulkūs asmeniniai daiktai, religinė
simbolika, kalendoriai, knygos, laiškai,
žurnalai, laikraščiai ir kiti periodiniai
leidiniai, rašymo popierius, sąsiuviniai
ir rašymo reikmenys

4.3.

Baudžiamosios bylos medžiaga,
nuosprendžių, nutarčių ir nutarimų
nuorašai ar kopijos, valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų,
visuomeninių organizacijų bei
tarptautinių institucijų atsakymai, kvitai

4.4.

Reikmenys, skirti užsiimti individualia
kūrybine veikla

4.5.

Muzikos instrumentai

4.6.

Plastikiniai arba mediniai stalo indai

Išskyrus gaminius, kuriuose yra etilo
alkoholio, ir aerozolinius gaminius

Nuteistosioms, auginančioms vaikus
iki 4 metų

Išskyrus pornografinio ar smurtinio
pobūdžio leidinius

Nuteistiesiems, gavusiems pataisos
įstaigos direktoriaus leidimą

(lėkštė, šaukštas, puodukas, šakutė,
peilis)
4.7.

Tabako gaminiai ir reikmenys (pypkė,
popierius, filtrai)

Išskyrus nepilnamečius ir asmenis,
laikomus nepilnamečių tardymo
izoliatoriuje-pataisos namuose ir
Laisvės atėmimo vietų ligoninėje

4.8.

Žiebtuvėliai, degtukai

4.9.

Rankiniai arba staliniai laikrodžiai

4.10.

Dekoratyvinės kosmetikos gaminiai

4.11.

Rankšluosčiai

4.12.

Patalynė (paklodė, užvalkalai pagalvei
2 komplektai
ir antklodei)
(nuteistosioms, auginančioms vaikus
iki 4 metų, patalynės komplektų
skaičius neribojamas)

4.13.

Lagaminai, krepšiai, kuprinės

4.14.

Stalo žaidimai

4.15.

Akiniai, kontaktiniai lęšiai, jiems
skirtos dėtuvės ir kontaktinių lęšių
priežiūros priemonės

4.16.

Informacijos laikmenos

4.17.

Šepetys (be metalinių dalių)
drabužiams ir batams, batų tepalas

5.

Elektros prietaisai:

5.1.

Televizorius

5.2.

Nešiojamasis kompiuteris arba
kompiuterinių žaidimų aparatas

5.3.

Vaizdo leistuvas

5.4.

Radijo imtuvas arba garso grotuvas

5.5.

Barzdaskutė

5.6.

Plaukų džiovintuvas

5.7.

Elektrinis virdulys

5.8.

Skrudintuvas arba sumuštinių keptuvė

5.9.

Ausinės

Išskyrus gaminius, kuriuose yra etilo
alkoholio, ir aerozolinius gaminius

Išskyrus pornografinio ar smurtinio
pobūdžio stalo žaidimus

