
Pasimatymų suteikimo ir jų vykdymo 

Laisvės atėmimo vietų ligoninėje  

tvarkos aprašo 

4 priedas 

 

 

PASIMATYMUOSE DALYVAUJANČIŲ ASMENŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

 

1. Pasimatymuose dalyvaujantys asmenys privalo: 

1.1. elgtis pagarbiai, nevartoti necenzūrinių žodžių, netriukšmauti ir netrukdyti kitiems 

pasimatymų patalpose esantiems asmenims; 

1.2. laikytis priešgaisrinės saugos, švaros ir higienos taisyklių reikalavimų, ilgalaikių 

pasimatymų metu nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų ar tekančio vandens; 

1.3. tausoti jiems suteiktas patalpas ir jose esantį inventorių bei įrenginius. Apie 

pasimatymų patalpose esančios įrangos ar inventoriaus sugadinimą, sunaikinimą ar gedimus 

nedelsiant pranešti pareigūnams (darbuotojams), kontroliuojantiems pasimatymų eigą; 

1.4. baigiantis pasimatymui skirtam laikui, sutvarkyti (palikti tvarkingas) suteiktas 

pasimatymų patalpas ir jose esantį inventorių; 

1.5. palikdami pasimatymų patalpas, pasiimti visus savo į pasimatymą atsineštus daiktus ir 

reikmenis; 

1.6. vykdyti pareigūnų (darbuotojų), kontroliuojančių pasimatymų eigą, nurodymus. 

2. Pasimatymuose dalyvaujantiems asmenims draudžiama: 

2.1. turėti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų neleistinų ar draudžiamų daiktų ir 

reikmenų; 

2.2. bendrauti su kitose pasimatymų patalpose esančiais asmenimis; 

2.3. trukdyti kitose pasimatymų patalpose esantiems asmenims (triukšmauti, įžūliai elgtis 

ar atlikti kitus neteisėtus veiksmus); 

2.4. be pareigūnų (darbuotojų), kontroliuojančių pasimatymų eigą, leidimo bandyti 

perduoti ar perduoti bet kokius dokumentus, reikmenis ar daiktus kitose pasimatymų patalpose 

esantiems ar kitiems asmenims; 

2.5. nuo 23.00 val. iki 7.00 val. palikti pasimatymui skirtą kambarį, išskyrus naudojimąsi 

tualetu ar kitus ypatingus atvejus. 

3. Už pasimatymuose dalyvaujančių nepilnamečių vaikų priežiūrą yra atsakingi juos 

lydintys asmenys.  

4. Pareigūnai (darbuotojai), kontroliuojantys pasimatymų eigą, pastebėję, kad pasimatymo 

metu pažeidžiamos Pasimatymuose dalyvaujančių asmenų elgesio taisyklės: 

4.1. įspėja jas pažeidusius asmenis, 

4.2. jei pažeidimas pasikartoja arba itin piktybiškai pažeidžiamos Pasimatymuose 

dalyvaujančių asmenų elgesio taisyklės, nutraukia pasimatymą.  

5. Apie padarytus pažeidimus, dėl kurių nutrauktas pasimatymas, nedelsiant žodžiu 

informuojamas įstaigos direktoriaus budintysis padėjėjas, o vėliau apie tai surašomas tarnybinis 

pranešimas.  

6. Pasimatymas taip pat gali būti nutrauktas vieno iš pasimatymo dalyvių prašymu. 

7. Pasimatymuose dalyvaujančių asmenų pageidavimas vykstančio pasimatymo metu išeiti 

iš pasimatymų biuro patalpų suprantamas kaip pageidavimas nutraukti vykstantį pasimatymą. 

8. Nutrauktas pasimatymas laikomas įvykusiu. 

9. Pasimatymuose dalyvaujantys asmenys už sugadintą ar sunaikintą pasimatymo metu 

įstaigai priklausantį turtą (tiek jų pačių, tiek ir nepilnamečių vaikų) atlygina teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

__________________________________ 


