
 
PATVIRTINTA 
Kauno tardymo izoliatoriaus 
direktoriaus 2017 m. sausio 2 d. 
įsakymu Nr. 1-1 

  
 

ASMENŲ, ATVYKUSIŲ Į ILGALAIKIUS PASIMATYMUS, APSIPIRKIMO IR 
MAITINIMO KAUNO TARDYMO IZOLIATORIUJE TVARKOS APRAŠAS 

  
  

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

  
1. Asmenų, atvykusių į ilgalaikius pasimatymus, apsipirkimo ir maitinimo Kauno tardymo 

izoliatoriuje (toliau – KTI) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų, atvykusių į 
ilgalaikius pasimatymus, maisto produktų (toliau – prekių) įsigijimo KTI veikiančioje parduotuvėje 
ir maitinimo įstaigoje tvarką. 

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

3. Į ilgalaikį pasimatymą atvyksiantis asmuo ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki 
ilgalaikio pasimatymo dienos pateikia prašymą (1 priedas) KTI direktoriui, kuriame nurodo, ar 
pageidauja įsigyti prekių įstaigoje veikiančioje parduotuvėje, ar nemokamai maitinsis Lietuvos 
Respublikos bausmių vykdymo kodekso 173 straipsnio 4 dalyje arba Lietuvos Respublikos 
suėmimo vykdymo įstatymo44 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka. 

4. Prašymai gali būti pateikti atvykus į įstaigos Siuntinių, perdavimų ir smulkiųjų paketų 
su spauda priėmimo biurą (A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas, nuo antradienio iki šeštadienio nuo 8.00 
iki 16.30 val. (pietų pertrauka 12.00-12.30 val.)) arba atsiųsti elektroniniu paštu 
administracija@kaunoti.lt darbo dienomis (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., 
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val.). 

 
II SKYRIUS 

PREKIŲ ĮSIGIJIMO TVARKA 
 

5. Asmuo, pageidaujantis įsigyti prekių KTI veikiančioje parduotuvėje (toliau – 
užsakovas), gali jas įsigyti šiais būdais: 
               5.1. iki ilgalaikio pasimatymo dienos susipažįsta su prekių asortimentu, kuris yra 
paskelbtas KTI tinklalapyje adresu www.kaunoti.lt skiltyje „Aktualu (suimtųjų ir nuteistųjų 
artimiesiems jas išsirenka, užsisako ir sumoka pavedimu iš anksto: 

5.1.1. paspaudus Prekių užsakymo formos nuorodą bus galima atsisiųsti ir užpildyti Prekių 
užsakymo lapą (2 priedas). Užsakovas gali užpildyti neribotą skaičių Prekių užsakymo lapų (jei 
nepakanka vieno); 

5.1.2. užpildytą Prekių užsakymo lapą užsakovas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki 
ilgalaikio pasimatymo pradžios nusiunčia elektroniniu paštu niklitaparduotuve@gmail.com laiško 
tema „Užsakymas“; 

5.1.3. parduotuvė gavusi užsakymą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas atsiunčia užsakovui 
išankstinę sąskaitą apmokėjimui. Išankstinėje sąskaitoje nurodytas užsakytų prekių sąrašas, suma 
apmokėjimui, banko sąskaita, į kurią bus pervedami pinigai; 

5.1.4. užsakovas, ne vėliau kaip per 2 dienas nuo išankstinės sąskaitos gavimo, padaro 
pavedimą į nurodytą banko sąskaitą ir išsiunčia Mokėjimo nurodymo kopiją elektroniniu paštu kaip 
įrodymą apie atliktą mokėjimą; 

5.2. užsakovas, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki ilgalaikio pasimatymo pradžios, 
atvykęs į Siuntinių, perdavimų ir smulkiųjų paketų su spauda priėmimo biuro patalpas iš biure 
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skelbiamo prekių sąrašo išsirenka norimų prekių, užpildo prekių užsakymo lapą (2 priedas) ir 
sumoka už prekes banko mokėjimo kortele; 

5.3. parduotuvė, gavusi apmokėjimą, paruošia užsakymą; 
5.4. prekių pristatymą į ilgalaikių pasimatymų patalpas organizuoja APS direktoriaus 

budintysis padėjėjas (toliau – DBP), jam nesant APS direktoriaus budinčiojo padėjėjo pavaduotojas 
(toliau – DBPP) kartu su prižiūrėtoju; 

5.5. užsakovas, sutikrinęs užsakytas ir pristatytas prekes, ant prekių užsakymo lapo savo 
parašu patvirtina prekių gavimo faktą. 

6. Prekes, likusias nesuvartotas ilgalaikio pasimatymo metu, pasiima asmuo, atvykęs į 
ilgalaikį pasimatymą. 
 

III SKYRIUS 
PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA 

 
7. Užsakovas, negalintis atvykti į ilgalaikį pasimatymą, tačiau jau apmokėjęs už 

užsakytas prekes pagal parduotuvės pateiktą išankstinę sąskaitą ar banko mokėjimo kortele, turi 
galimybę atgauti sumokėtus pinigus tik už užsakytas ir apmokėtas greitai negendančias prekes. Už 
greitai gendančias prekes pinigai negrąžinami (greitai gendančių prekių sąrašas pateiktas interneto 
svetainėje www.kaunoti.lt skiltyje „Aktualu (suimtųjų ir nuteistųjų artimiesiems)“). Užsakovas, 
pageidaujantis atgauti pinigus už greitai negendančias prekes, turi pateikti prašymą parduotuvei (3 
priedas). Prašymo forma siunčiama elektroniniu paštu niklitaparduotuve@gmail.com arba pateikti 
Siuntinių, perdavimų ir smulkiųjų paketų su spauda priėmimo biurui ne vėliau kaip prieš 1 darbo 
dieną iki ilgalaikio pasimatymo. 

 
IV SKYRIUS 

ASMENŲ, ATVYKUSIŲ Į ILGALAIKIUS PASIMATYMUS, MAITINIMO TVARKA 
 

8. Įstaigos direktorius, gavęs prašymą dėl nemokamo maitinimo, paveda jo vykdymą 
Ūkio skyriui (toliau – ŪS). 

9. ŪS atsakingas darbuotojas informuoja APS DBP, jam nesant APS DBPP ir maitinimo 
paslaugą teikiančią bendrovę apie asmenis, pageidaujančius nemokamai maitintis. 

10. APS DBP (jam nesant APS DBPP) gavęs asmenų, pageidaujančių nemokamai 
maitintis sąrašą, pagal KTI direktoriaus patvirtintą dienotvarkę ilgalaikių pasimatymų patalpose, 
organizuoja maisto pristatymą į ilgalaikių pasimatymų patalpas. Maisto davinį į ilgalaikių 
pasimatymų patalpas pristato režiminio korpuso III-io aukšto maisto dalintojai. 

11. 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 arba Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo 
įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje, nemokamai maitinami pagal Kauno tardymo izoliatoriaus 
direktoriaus patvirtintą dienotvarkę ilgalaikių pasimatymų patalpose. 

12. 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 

  
13. Kauno tardymo izoliatoriaus administracija užtikrina, kad įstaigoje veikiančios 

parduotuvės darbuotojai būtų supažindinti su šiuo aprašu ir jį vykdytų. 
14. Šis aprašas yra skelbiamas Kauno tardymo izoliatoriaus interneto svetainėje. 

  
___________________________
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Asmenų, atvykusių į ilgalaikius 
pasimatymus, apsipirkimo ir maitinimo 
Kauno tardymo izoliatoriuje tvarkos 
aprašo  
1 priedas 

 
 

________________________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

 
________________________________________________________ 

(adresas, tel. Nr., el. paštas) 
 
 
 
 
Kauno tardymo izoliatoriaus 
Direktoriui 
 
 
 
 

PRAŠYMAS 
________________ 

        (data) 
Kaunas 

 
 
 

□Prašau iki ilgalaikio pasimatymo pradžios, kuris vyks ______________________, leisti  
      (pasimatymo data) 

įsigyti prekių įstaigoje veikiančioje parduotuvėje. 

□Ilgalaikio pasimatymo metu pageidauju gauti nemokamą maitinimą  
 
Pastaba: pasirinktą maitinimo būdą pažymėti X. 

 
 
       
   ____________ _______________________ 

                                                                                                             (parašas)   (vardas, pavardė) 



 

Asmenų, atvykusių į ilgalaikius 
pasimatymus, apsipirkimo ir maitinimo 
Kauno tardymo izoliatoriuje tvarkos 
aprašo  
2 priedas 

Asmens, atvykusio į ilgalaikį pasimatymą vardas ir pavardė (toliau- užsakovas): 
 
Lankomas asmuo: 
 
Ilgalaikio pasimatymo data: 
 

Užsakomų prekių sąrašas 
Asmens, atvykusio į ilgalaikį pasimatymą vardas ir pavardė (toliau- užsakovas): 
 
Eil. 
Nr. 

Prekės Eil. 
Nr. Sąraše Užsakomos prekės pavadinimas: Užsakomos prekės 

kiekis (vnt./g/kg) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Užsakovas__________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas, data) 

 
*PASTABA: Savo parašu užsakovas pažymi, kad užsakytas prekes gavo, pretenzijų neturi. 



 

Asmenų, atvykusių į ilgalaikius 
pasimatymus, apsipirkimo ir maitinimo 
Kauno tardymo izoliatoriuje tvarkos 
aprašo  
3 priedas 

Asmens, atvykusio į ilgalaikį pasimatymą vardas ir pavardė (toliau- užsakovas): 
 
Lankomas asmuo: 
 
Ilgalaikio pasimatymo data: 
 
Sąskaita į kurią užsakovas pageidauja gauti pinigus: 
 

Apmokėtų greitai negendančių prekių sąrašas, už kurį užsakovas pageidauja atgauti pinigus. 
Eil. 
Nr. 

Prekės Eil. 
Nr. Sąraše Apmokėtos greitai negendančios prekės pavadinimas: Užsakomos prekės 

kiekis (vnt./g/kg) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Užsakovas__________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas, data) 

 
*PASTABA: Savo parašu užsakovas pažymi, kad nori atgauti pinigus tik už pateiktas prekes ir jų kiekį. 
 


