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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro  

2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 

 

PATAISOS ĮSTAIGŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

1. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 5 straipsnio 2 dalis nustato, kad 

nuteistų asmenų teisių bei laisvių apribojimus ir nuteistų asmenų pareigas nustato tik Lietuvos 

Respublikos įstatymai. 

2. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės (toliau vadinama – taisyklės) reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse nustatytos terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės 

atėmimo iki gyvos galvos bausmių vykdymo ir atlikimo tvarkos, sąlygų ir principų įgyvendinimą, 

taip pat Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytų asmenų, nuteistų terminuoto laisvės atėmimo 

bausme, ir asmenų, nuteistų laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausme (toliau vadinama – 

nuteistieji), teisių ir laisvių apribojimo bei pareigų realizavimo tvarką. 

3. Taikant taisykles, vadovaujamasi principu, kad visi nuteistieji lygūs nepaisant jų kilmės, 

lyties, socialinės ar turtinės padėties, tautybės ar rasės, politinių pažiūrų ir partiškumo, išsilavinimo, 

kalbos, religinių ar kitokių įsitikinimų, genetinių savybių, neįgalumo, seksualinės orientacijos, 

veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose 

nenumatytų aplinkybių. 

4. Rašytinę informaciją apie bausmės atlikimo tvarką ir sąlygas, nuteistųjų teises bei 

pareigas bausmės vykdymo institucija pateikia lietuvių kalba arba nuteistojo gimtąja kalba, arba ta 

kalba, kurią nuteistasis supranta. 

5. Taisyklės turi būti naujai atvykusių į pataisos įstaigas nuteistųjų karantino patalpose, 

bibliotekoje ir kitose nuteistiesiems ir personalui prieinamose vietose. 

6. Laisvės atėmimo bausmė turi būti vykdoma tokiomis sąlygomis, kurios užtikrintų 

žmogaus saugumą bei atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius laisvės atėmimo bausmės vykdymą. 

7. Su nuteistaisiais turi būti elgiamasi taip, kad būtų išsaugota jų sveikata ir savigarba ir, 

kiek leidžia bausmės vykdymo trukmė, formuojamas atsakomybės jausmas bei skatinami tie 

požiūriai ir įgūdžiai, kurie geriausiai padėtų jiems tapti įstatymus, žmogiškąsias vertybes ir 

visuomenės saugumą gerbiančiais žmonėmis. Nuteistieji mokomi gyvenimo tikslų siekti teisėtais 

būdais ir priemonėmis, po bausmės atlikimo jiems sudaromos sąlygos reintegruotis į visuomenę. 

8. Šios taisyklės taikomos ir tardymo izoliatoriuose esantiems nuteistiesiems, nurodytiems 

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

9. Pataisos įstaigos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos 

Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, teisingumo ministro ir Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų 

departamentas) direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiomis taisyklėmis.  

10. Pataisos įstaigų įrengimo ir eksploatavimo taisykles nustato Kalėjimų departamento 

direktorius.  
Punkto pakeitimai: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4f5739f0471511e5a38cd6cdb94b0c51
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7b1a5480f59a11e58a059f41f96fc264


Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

11. Didžiausias pataisos įstaigoje leidžiamų laikyti nuteistųjų skaičius neturi viršyti: 

11.1. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime – 150 (kalėjime); 

11.2. Vilniaus pataisos namuose – 600; 

11.3. Alytaus pataisos namuose – 1200; 

11.4. Marijampolės pataisos namuose – 950; 

11.5. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje – 2300 (iš jų atvirojoje kolonijoje 

– 120); 

11.6. Panevėžio pataisos namuose – 350; 

11.7. Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose – 110 (pataisos 

namuose); 

11.8. Kybartų pataisos namuose – 420; 

11.9. Laisvės atėmimo vietų ligoninėje – 225. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-85, 2010-04-26, Žin., 2010, Nr. 49-2408 (2010-04-29), i. k. 1102270ISAK0001R-85 
Nr. 1R-33, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 19-939 (2011-02-14), i. k. 1112270ISAK0001R-33 

Nr. 1R-323, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29450 

 

11
1
. Iki Laisvės atėmimo vietų modernizavimo programoje, patvirtintoje Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 740 „Dėl Laisvės atėmimo vietų 

modernizavimo programos patvirtinimo“, nurodytų projektų įgyvendinimo vienam asmeniui 

tenkantis minimalus gyvenamųjų patalpų plotas negali būti mažesnis kaip: 

11
1
.1. 3,1 kv. m – pataisos įstaigų bendrabučių tipo patalpose (išskyrus Kauno nepilnamečių 

tardymo izoliatorių-pataisos namus); 

11
1
.2. 3,6 kv. m – pataisos įstaigų kamerų tipo patalpose; 

11
1
.3. 4,1 kv. m – Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų gyvenamosiose 

patalpose; 

11
1
.4. 5,1 kv. m – Laisvės atėmimo vietų ligoninės palatose.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

12. Inspektuoti (tikrinti) pataisos įstaigų ir šių įstaigų pareigūnų veiklą turi teisę teisingumo 

ministras, teisingumo viceministrai, Teisingumo ministerijos kancleris bei jų pavedimu arba 

nagrinėdami pasiūlymus, prašymus (pareiškimus) ir skundus Teisingumo ministerijos valstybės 

tarnautojai, taip pat Kalėjimų departamento direktorius ir jo pavaduotojai bei jų pavedimu arba 

nagrinėdami pasiūlymus, prašymus (pareiškimus) ir skundus Kalėjimų departamento pareigūnai ir 

kiti valstybės tarnautojai. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-85, 2010-04-26, Žin., 2010, Nr. 49-2408 (2010-04-29), i. k. 1102270ISAK0001R-85 

 
13. Neteko galios nuo 2007-06-07 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-213, 2007-05-31, Žin. 2007, Nr. 63-2437 (2007-06-06), i. k. 1072270ISAK001R-213 

 

14. Esant būtinybei, Kalėjimų departamentas gali atlikti pataisos įstaigos kompleksinį 

tarnybinės, gamybinės ir ūkinės veiklos inspektavimą, taip pat teminius ir kompleksinių 

inspektavimų metu nustatytų trūkumų šalinimo kontrolinius patikrinimus. 

15. Kalėjimų departamento pareigūnų atliktų pataisos įstaigų kompleksinių inspektavimų 

pažymos, kurias tvirtina šio departamento direktorius, gali būti pateiktos įvertinti Teisingumo 

ministerijos vadovybei. 

16. Kiekvienoje pataisos įstaigoje pildoma Pastabų ir pasiūlymų knyga (1 priedas), kurioje 

inspektuojantys (tikrinantys) asmenys įrašo savo pastabas ir pasiūlymus, kai pagal inspektavimo 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.A5D60036EF41
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F8214DAC46DC
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=38d660f0c90211e69dec860c1f4a5372
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4f5739f0471511e5a38cd6cdb94b0c51
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.A5D60036EF41
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.11686475300B


(tikrinimo) rezultatus nerašoma pažyma. Teisę įrašyti pastabas ir pasiūlymus Pastabų ir pasiūlymų 

knygoje ir kontroliuoti jų įvykdymą turi šių taisyklių 12 punkte nurodyti asmenys.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 
2 skyrius. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Skyriaus naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 
3 skyrius. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Skyriaus naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 
4 skyrius. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Skyriaus naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 
5 skyrius. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Skyriaus naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

VI SKYRIUS 

 REIKALAVIMAI PATAISOS ĮSTAIGŲ PERSONALUI  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 
37. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 
38. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 
39. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 
40. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 
41. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 
42. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 
43. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 
44. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 
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https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F
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https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F


 
45. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 
46. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

47. Pataisos įstaigos personalas neturi teisės naudoti prieš nuteistuosius jėgą, išskyrus 

savigynos arba nuteistųjų bandymo pabėgti ir aktyvaus ar pasyvaus fizinio pasipriešinimo atveju, ir 

tiktai vadovaujantis įstatymais. Darbuotojai, kurie buvo priversti panaudoti jėgą, privalo ją naudoti 

tik tiek, kiek tai būtina, ir nedelsdami pranešti apie jėgos panaudojimą įstaigos vadovybei.  

48. Pataisos įstaigos personalas turi būti apmokytas specialios technikos tramdyti agresyvius 

nuteistuosius. 

49. Išskyrus ypatingas aplinkybes, pataisos įstaigos darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą 

su nuteistaisiais, neturi būti ginkluoti šaunamaisiais ginklais. Personalas, kuris nebuvo specialiai 

apmokytas naudotis šaunamuoju ginklu, negali jo turėti jokiomis aplinkybėmis. 

 

VII SKYRIUS 

 PATAISOS ĮSTAIGŲ PERSONALO IR NUTEISTŲJŲ SANTYKIAI  
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

50. Pataisos įstaigų darbuotojų ir nuteistųjų tarpusavio santykiai grindžiami abipusės 

pagarbos principu. 

51. Pataisos įstaigų darbuotojams draudžiami bet kokio pobūdžio ryšiai su nuteistaisiais, 

nesusiję su tarnybinių pareigų vykdymu. 

52. Neteko galios nuo 2017-03-01. 
Punkto pakeitimai: 
Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

Nr. 1R-268, 2016-10-03, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24381 

 

53. Nuteistųjų kratos darymo atvejus ir tvarką nustato Kalėjimų departamento direktorius.  
Skyriaus pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

VIII SKYRIUS 

 NUTEISTŲJŲ SIUNTIMO Į PATAISOS ĮSTAIGAS IR PRIĖMIMO JOSE TVARKA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

54. Konvojaus pareigūnų pristatytus į pataisos įstaigą nuteistuosius priima pataisos įstaigos 

direktoriaus budintysis padėjėjas ir įskaitos tarnybos darbuotojas, kurie pagal asmens bylos 

dokumentus patikrina atvykusio nuteistojo tapatybę. Įskaitos darbuotojų ne darbo valandomis 

nuteistuosius priima pataisos įstaigos direktoriaus budintysis padėjėjas. 

55. Konvojaus pareigūnų pristatytus į laisvės atėmimo vietų ligoninę nuteistuosius priima 

ligoninės direktoriaus budintysis padėjėjas ir budintysis gydytojas. Nuteistieji, kurie į laisvės 

atėmimo vietų ligoninę pristatyti planinio konvojaus, priimami pateikus nuteistojo asmens bylą, 

medicininį siuntimą, Asmens sveikatos istoriją, Individualaus darbo su nuteistuoju knygelę,  
individualų socialinės reabilitacijos planą, Nuteistojo pasimatymų, gautų pašto bei perduodamų 

siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelę (3 priedas) ir Nuteistojo telefoninių pokalbių 

apskaitos kortelę (4 priedas). 
Punkto pakeitimai: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4f5739f0471511e5a38cd6cdb94b0c51
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4f5739f0471511e5a38cd6cdb94b0c51
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4d37a530892011e6b969d7ae07280e89
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4f5739f0471511e5a38cd6cdb94b0c51


Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

56. Nuteistąjį, pristatytą į laisvės atėmimo vietų ligoninę neplaninio konvojaus, jeigu jis 

buvo pristatytas be asmens bylos, ligoninės direktoriaus budintysis padėjėjas ir budintysis gydytojas 

priima remdamiesi nuteistųjų lydėjimo sąrašu ir medicininiu nukreipimu, o trūkstami dokumentai, 

nurodyti šių taisyklių 55 punkte, išreikalaujami iš tos pataisos įstaigos, kuri į ligoninę pasiuntė 

nuteistąjį. 

57. Priimtiems į pataisos įstaigą nuteistiesiems daroma asmens krata, o jų turimi daiktai ir 

reikmenys patikrinami. Nuteistiesiems leidžiamų turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir 

kitų daiktų bendroji masė neturi viršyti 30 kilogramų, o nuteistiesiems iki gyvos galvos – 50 

kilogramų. Į nuteistiesiems leidžiamų turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų 

bendrąją masę neįskaičiuojama administracinės, civilinės ir (ar) baudžiamosios bylos medžiaga, iki 

3 metų vaikų, gyvenančių pataisos namuose su nuteistosiomis motinomis, maisto produktai, 

būtiniausi reikmenys ir kiti daiktai. Maisto produktai, reikmenys ir kiti daiktai, kurie nenurodyti 

leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąraše ir (ar) kurie 

viršija šiame punkte nustatytą nuteistiesiems leidžiamų turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų 

ir kitų daiktų bendrąją masę, paimami. Paėmus maisto produktus, reikmenis ir kitus daiktus, 

surašomas protokolas (5 priedas), kurį pasirašo maisto produktus, reikmenis ir daiktus paėmęs 

pareigūnas, konvojaus viršininkas ir nuteistasis. Vienas protokolo egzempliorius įteikiamas 

konvojaus viršininkui. Pataisos įstaigos direktoriaus budintysis padėjėjas paimtus iš nuteistųjų 

maisto produktus, reikmenis ir daiktus registruoja specialiame žurnale (6 priedas) arba elektroninėje 

apskaitos (registracijos) sistemoje. Netinkami naudoti daiktai, greitai gendantys maisto produktai, 

taip pat maisto produktai, kurių tinkamumo vartoti terminas yra pasibaigęs, sunaikinami. Kiti paimti 

maisto produktai, reikmenys ir daiktai saugomi pataisos įstaigos sandėlyje arba, esant nuteistojo 

rašytiniam prašymui, perduodami prašyme nurodytam artimajam giminaičiui, sutuoktiniui, 

sugyventiniui ar pataisos įstaigos direktoriaus leidimu – kitam asmeniui. Sandėlyje saugomi maisto 

produktai, reikmenys ir daiktai, išskyrus maisto produktus, reikmenis, daiktus, kurie nenurodyti 

leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąraše, grąžinami 

nuteistajam jo prašymu, jei su grąžintais maisto produktais, reikmenimis ir daiktais turimų maisto 

produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų bendroji masė neviršys leistino svorio. Maisto 

produktai, kurių tinkamumo vartoti terminas pasibaigia saugojimo metu, sunaikinami. Jei 

nuteistajam atliekant bausmę nustatoma, kad jo turimų maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir 

kitų daiktų bendroji masė viršija leistiną svorį, jie paimami vadovaujantis šio punkto nuostatomis.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-85, 2010-04-26, Žin., 2010, Nr. 49-2408 (2010-04-29), i. k. 1102270ISAK0001R-85 

Nr. 1R-33, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 19-939 (2011-02-14), i. k. 1112270ISAK0001R-33 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

Nr. 1R-323, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29450 

 

57
1
.
 

Laikinai išvykstantiems iš pataisos įstaigos į tardymo izoliatorių nuteistiesiems 

leidžiama pasiimti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų, o laikinai išvykstantiems į 

laisvės atėmimo vietų ligoninę arba kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą – greitai gendančių 

maisto produktų ir šių taisyklių 18 priedo 3 punkte bei 2.2, 2.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.9, 4.13, 4.15, 4.19 ir 

5.5 papunkčiuose nurodytų drabužių, higienos ir kitų reikmenų. Laikinai išvykstančio iš pataisos 

įstaigos nuteistojo pasiimamų daiktų bendroji masė neturi viršyti 10 kilogramų.  

Į šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą svorį neįskaičiuojama administracinės, civilinės 

ir (ar) baudžiamosios bylos medžiaga. Daiktai, kurių nuteistasis nepasiima laikinai išvykdamas iš 

pataisos įstaigos, perduodami saugoti ir nuteistajam grąžinami jam sugrįžus į pataisos įstaigą. 

Nuteistojo palikti greitai gendantys maisto produktai sunaikinami. 

Šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytiems nuteistiesiems negrįžus į pataisos įstaigą per 

30 dienų nuo išvykimo dienos, pataisos įstaigos administracija per penkias darbo dienas persiunčia 

šioje įstaigoje saugomus nuteistojo daiktus į laisvės atėmimo vietų įstaigą, kurioje tuo metu yra 
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nuteistasis, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių nuteistojo laikino išvykimo iš pataisos 

įstaigos laikas pratęstas, bet ne ilgiau kaip 60 dienų nuo jo išvykimo iš pataisos įstaigos dienos. Jei 

laikino išvykimo iš pataisos įstaigos metu baigiasi nuteistojo bausmės atlikimo terminas arba jis 

paleidžiamas iš pataisos įstaigos, nuteistojo daiktai toliau saugomi pataisos įstaigoje, kol juos 

pasiims nuteistasis arba jo nurodytas asmuo, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį. Jei per vieną mėnesį 

daiktai neatsiimami, jie sunaikinami šių taisyklių 59 punkte nustatyta tvarka.  
Papildyta punktu: 

Nr. 1R-323, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29450 

 

58. Rasti nuteistųjų pataisos įstaigoje turimi pinigai ir vertingi daiktai motyvuotu pataisos 

įstaigos direktoriaus nutarimu (7 priedas) paimami ir perduodami į pataisos įstaigos socialinės 

paramos nuteistiesiems fondą. 

Po vieną tokio nutarimo egzempliorių atiduodama pataisos įstaigos buhalterijai, priežiūros 

tarnybai, taip pat įskaitos tarnybai įsiūti į nuteistojo asmens bylą. 

59. Daiktai ir maisto produktai naikinami Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir 

kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

60. Nuteistojo, kuris po nuosprendžio įsiteisėjimo pirmą kartą atvyko į pataisos įstaigą, iki 

asmens kratos ir daiktų bei reikmenų patikrinimo savanoriškai atiduoti su savimi turimi pinigai 

motyvuotu pataisos įstaigos direktoriaus nutarimu paimami ir įrašomi į šio nuteistojo asmeninę 

sąskaitą, o vertingi daiktai – paimami ir perduodami saugoti į pataisos įstaigos buhalteriją, kol šis 

nuteistasis bus paleistas iš pataisos įstaigos. Paėmus pinigus ir vertingus daiktus, šiems 

nuteistiesiems išduodami kvitai. Po vieną nutarimo egzempliorių atiduodama pataisos įstaigos 

buhalterijai, priežiūros tarnybai, taip pat įskaitos tarnybai įsiūti į nuteistojo asmens bylą.  

Atsižvelgiant į aplinkybes ir nuteistojo rašytinį prašymą, turimi pinigai ir vertingi daiktai 

motyvuotu pataisos įstaigos direktoriaus nutarimu gali būti paimami ir perduodami jo artimiesiems 

giminaičiams (tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), broliams, seserims, seneliams ir 

vaikaičiams) bei šeimos nariams (tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), broliams, seserims ir jų 

sutuoktiniams, taip pat nuteistojo sutuoktiniui arba asmeniui, su kuriuo nuteistasis bendrai gyvena 

neįregistravęs santuokos (partnerystė), sutuoktinio tėvams), taip pat globėjams (rūpintojams). 

Nuteistasis turi nurodyti rašytiniame prašyme konkretų asmenį, kuriam gali būti perduodami jo 

turimi pinigai ir vertingi daiktai. Po vieną tokio prašymo ir nutarimo egzempliorių atiduodama 

įskaitos tarnybai įsiūti į nuteistojo asmens bylą. 

Nuteistasis su šio punkto nuostatomis supažindinamas iki jo asmens kratos ir daiktų bei 

reikmenų patikrinimo. 

61. Šių taisyklių 57–59 punktuose nustatyta tvarka vadovaujamasi ir tada, kai sprendžiamas 

pataisos įstaigoje rastų daiktų, nepriklausomai nuo to, kas jų savininkas, likimas (paėmimas, 

perdavimas ar sunaikinimas).  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-401, 2008-10-21, Žin., 2008, Nr. 125-4756 (2008-10-30), i. k. 1082270ISAK001R-401 

 

62. Nuteistiesiems atvykus į pataisos įstaigą, patikrinama jų sveikata ir atliekamas sanitarinis 

švarinimas. Sveikatos tikrinimo rezultatai įrašomi į Asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę 

kortelę). Nuteistuosius, kuriems atliktas sanitarinis švarinimas, pataisos įstaigos direktoriaus 

budintysis padėjėjas uždaro į karantino patalpas, o kalėjime – į kameras. Atvykusius į laisvės 

atėmimo vietų ligoninę nuteistuosius apžiūri gydytojas ir, nustatęs ligos diagnozę, pasiunčia į 

atitinkamus ligoninės skyrius. 

63. Pataisos įstaigos administracija apie nuteistojo atvykimą per tris darbo dienas praneša 

nuosprendį priėmusiam teismui ir išsiunčia pranešimą (8 priedas) nuteistojo sutuoktiniui, 

sugyventiniui arba artimiesiems giminaičiams. 
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64. Su naujai atvykusiais nuteistaisiais karantino patalpose pataisos įstaigos psichologas, 

būrio viršininkas, kriminalinės žvalgybos, priežiūros, asmens sveikatos priežiūros, įskaitos ir kitų 

tarnybų darbuotojai dirba tiriamąjį aiškinamąjį darbą, siekdami užtikrinti nuteistojo adaptaciją 

pataisos įstaigoje ir sudaryti individualų socialinės reabilitacijos planą. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

65. Pataisos namų, laisvės atėmimo vietų ligoninės, nepilnamečių pataisos namų ir kalėjimų 

direktoriai įsakymais sudaro komisijas, kurios nuteistuosius, pirmą kartą po nuosprendžio 

įsiteisėjimo iš kardomojo kalinimo vietos atvykusius į šias pataisos įstaigas, jiems dalyvaujant, 

priskiria paprastosioms grupėms, taip pat suskirsto į būrius, skyrius ir kameras. Skirstant 

nuteistuosius į būrius, skyrius, kameras atsižvelgiama į jų neigiamos įtakos kitiems nuteistiesiems 

riziką, sveikatos būklę, amžių, gebėjimus užsiimti darbine veikla, kitas asmenines savybes, pataisos 

įstaigos psichologinės tarnybos rekomendacijas ir laikantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo 

kodekse nustatytų nuteistųjų izoliuoto laikymo reikalavimų.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-401, 2008-10-21, Žin., 2008, Nr. 125-4756 (2008-10-30), i. k. 1082270ISAK001R-401 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

66. Nuteistieji, kurie po nuosprendžio įsiteisėjimo iš kardomojo kalinimo vietos nenusiųsti į 

pataisos įstaigą, o palikti kardomojo kalinimo vietose, laisvės atėmimo vietų ligoninėje arba 

kalėjime atlikti ūkio darbus, kardomojo kalinimo vietos, laisvės atėmimo vietų ligoninės arba 

kalėjimo direktoriaus įsakymu, jiems dalyvaujant, priskiriami paprastosioms grupėms, taip pat 

suskirstomi į būrius vadovaujantis šių taisyklių 65 punkte nustatyta tvarka. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-401, 2008-10-21, Žin., 2008, Nr. 125-4756 (2008-10-30), i. k. 1082270ISAK001R-401 

 

67. Šiame skyriuje nurodytų nuteistųjų priskyrimas paprastajai grupei pažymimas Nuteistojo 

pasimatymų, gautų pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelėje (3 

priedas), Individualaus darbo su nuteistuoju knygelėje ir Nuteistojo telefoninių pokalbių apskaitos 

kortelėje (4 priedas). Pataisos įstaigos direktoriaus įsakymo apie šiame skyriuje nurodytų nuteistųjų 

suskirstymą (priskyrimą) išrašai įsiuvami į jų asmens bylas.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

IX SKYRIUS 

 NUTEISTŲJŲ PERKĖLIMO TOJE PAČIOJE PATAISOS ĮSTAIGOJE IŠ VIENOS 

GRUPĖS Į KITĄ ĮFORMINIMO TVARKA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

68. Paskatinimas, kuriuo nuteistasis perkeliamas iš paprastosios grupės į lengvąją grupę, 

skiriamas pataisos įstaigos direktoriaus nutarimu (9 priedas). Šiuo nutarimu įforminamas ir 

pakartotinis nuteistojo perkėlimas iš paprastosios grupės į lengvąją grupę.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-415, 2005-12-23, Žin., 2005, Nr. 151-5557 (2005-12-29), i. k. 1052270ISAK001R-415 

 
69. Neteko galios nuo 2016-04-01 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 
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70. Nuobaudos, kuriomis nuteistieji, sistemingai pažeidinėjantys arba itin piktybiškai 

pažeidę režimą, perkeliami iš paprastosios į drausmės grupę arba jiems panaikinama anksčiau 

paskirta paskatinimo priemonė – perkėlimas iš paprastosios grupės į lengvąją grupę, skiriamos 

pataisos įstaigos direktoriaus nutarimu (38 priedas). Šios nuobaudos skiriamos tik tais atvejais, kai 

yra pataisos įstaigos Drausmės komisijos teikimas (12 priedas).  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-415, 2005-12-23, Žin., 2005, Nr. 151-5557 (2005-12-29), i. k. 1052270ISAK001R-415 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

71. Nuteistojo perkėlimas toje pačioje pataisos įstaigoje iš vienos grupės į kitą pažymimas 

Nuteistojo pasimatymų, gautų pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos 

kortelėje (3 priedas), Individualaus darbo su nuteistuoju knygelėje ir Nuteistojo telefoninių pokalbių 

apskaitos kortelėje (4 priedas).  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 
10 skyrius. Neteko galios nuo 2015-09-01 

Skyriaus naikinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

XI SKYRIUS 

 NUTEISTŲJŲ ELGESIO TAISYKLĖS  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

73. Nuteistieji privalo vykdyti įstatymų reikalavimus ir laikytis jiems nustatytų elgesio 

taisyklių: 

73.1. matomoje vietoje nešioti pataisos įstaigos administracijos išduotą kortelę su 

fotonuotrauka, įrašytu vardu ir pavarde. Kortelėje gali būti įrašomi ir kiti duomenys: grupė, skyrius, 

kamera, miegamoji vieta, darbo vieta;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

73.2. įėjus pataisos įstaigos administracijos atstovui į patalpą atsistoti ir pasisveikinti, įeiti ir 

išeiti iš patalpos, kurioje yra pataisos įstaigos atstovas, tik jam leidus, kreiptis į pataisos įstaigos 

administracijos atstovą, pasakydami savo pavardę; 

73.3. bendraujant su pataisos įstaigos administracijos atstovais nelaikyti rankų kišenėse; 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-85, 2010-04-26, Žin., 2010, Nr. 49-2408 (2010-04-29), i. k. 1102270ISAK0001R-85 

 

73.4. nevartoti necenzūrinių žodžių, žargono, pravardžių; 

73.5. laikytis asmens higienos; 

73.6. tvarkyti ir prižiūrėti savo darbo, gyvenamąją (miegamą) ir pasivaikščiojimo vietas; 

73.7. nekeisti miegamosios vietos; 

73.8. laikyti maisto produktus, būtiniausius reikmenis ir kitus daiktus tik specialiai tam 

įrengtose vietose;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

73.9. kabinti fotonuotraukas, iškarpas ir kitus daiktus tik specialiai įrengtoje vietoje; 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-33, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 19-939 (2011-02-14), i. k. 1112270ISAK0001R-33 
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73.10. naudotis tik techniškai tvarkingais elektros prietaisais; 

73.11. nesilankyti patalpose, būriuose, teritorijose, kuriose nedirba ir negyvena, išskyrus 

atvejus, kai pataisos įstaigos direktorius leidžia; 

73.l2. nepažeisti pataisos įstaigos apsaugos draudžiamųjų zonų, pažymėtų 

informuojamaisiais užrašais.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

73
1
. Nuteistieji užrakinami kamerose, gyvenamosiose patalpose, palatose, gyvenamuosiuose 

aukštuose laikantis šių reikalavimų: 

73
1
.1. kamerose, gyvenamosiose patalpose, palatose arba gyvenamuosiuose aukštuose 

nuteistiesiems turi būti sudarytos sąlygos pasinaudoti tualetu, taip pat galimybė prieiti prie 

geriamojo vandens šaltinio; 

73
1
.2. kamerose, gyvenamosiose patalpose, palatose arba gyvenamuosiuose aukštuose 

nuteistiesiems turi būti sudarytos sąlygos iškviesti pataisos pareigūnus. 
Papildyta punktu: 
Nr. 1R-85, 2010-04-26, Žin., 2010, Nr. 49-2408 (2010-04-29), i. k. 1102270ISAK0001R-85 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-323, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29450 

 

73
2
. Iš kamerų, gyvenamųjų patalpų, palatų arba gyvenamųjų aukštų nuteistieji išleidžiami 

pagal dienotvarkėje nustatytą laiką į darbą, bendrojo lavinimo mokyklą ar profesinio mokymo 

įstaigą, pasimatymus, paskambinti telefonu, valgyklą, dušą, socialinės reabilitacijos užsiėmimus, 

susitikimus su advokatu, taip pat užsiimti individualia ar kita Lietuvos Respublikos bausmių 

vykdymo kodekso nustatyta veikla, sudaryti santuoką, iškvietus pataisos įstaigos administracijai, į 

pataisos įstaigoje vykstančius renginius nuteistiesiems, pas sveikatos priežiūros specialistus 

(skubiais atvejais arba sveikatos priežiūros specialisto paskirtu priėmimo laiku) ir laisvalaikio metu 

– pasivaikščioti arba užsiimti kitokia asmeninio pobūdžio veikla.  
Papildyta punktu: 

Nr. 1R-323, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29450 

 
74. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 
75. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

XII SKYRIUS 

NUTEISTŲJŲ APSIPIRKIMAS PARDUOTUVĖJE 

 

76. Nuteistiesiems, išskyrus apgyvendintus už pataisos įstaigos ribų, laikomus atvirosiose 

kolonijose ir laisvės atėmimo vietų ligoninėje, jei gydymo trukmė neviršija 60 dienų, leidžiamų 

įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašą nustato šių taisyklių 18 

priedas.  

Apgyvendintiems už pataisos įstaigos ribų ir laikomiems atvirosiose kolonijose 

nuteistiesiems leidžiama įsigyti ir turėti ir kitų šių taisyklių 18 priede nenurodytų daiktų, kurie 

sudarytų sąlygas vykdyti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją, gerinti jų sveikatą ir gerovę.  

Nuteistiesiems, kurių gydymo laisvės atėmimo vietų ligoninėje trukmė neviršija 60 dienų, 

leidžiama įsigyti ir turėti tik šių taisyklių 18 priedo 3 punkte bei 2.2, 2.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.9, 4.13, 

4.15, 4.19 ir 5.5 papunkčiuose nurodytų drabužių, higienos ir kitų reikmenų. Gydytojui 

rekomendavus, jiems leidžiama vartoti iš pataisos įstaigos atsivežtų ir (ar) įsigyti šių taisyklių 18 

priede nurodytų maisto produktų. Į laisvės atėmimo vietų ligoninę nuteistojo atsivežti maisto 
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produktai, kurių vartoti jam nerekomenduoja gydytojas, sunaikinami šių taisyklių 59 punkte 

nustatyta tvarka.  

Bendra šio punkto trečiojoje pastraipoje nurodytiems nuteistiesiems laisvės atėmimo vietų 

ligoninėje leidžiamų turėti daiktų bendroji masė neturi viršyti 10 kilogramų, neįskaitant 

administracinės, civilinės ir (ar) baudžiamosios bylos medžiagos. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-323, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29450 

 

77. Pataisos įstaigos direktorius privalo užtikrinti, kad kiekvienas nuteistasis dienotvarkėje 

nustatytu laiku galėtų apsipirkti pataisos įstaigos parduotuvėje ne rečiau kaip kartą per savaitę. 

78. Pataisos įstaigos direktorius privalo užtikrinti, kad maisto produktų, būtiniausių 

reikmenų ir kitų daiktų pardavimo kainos neviršytų šių prekių vidutinių kainų, nustatytų 

parduotuvėse, kurių prekių apyvarta yra panaši ir veikiančių toje miesto (rajono) teritorijoje, kurioje 

veikia pataisos įstaiga. 

79. Nuteistuosius, bausmę atliekančius kalėjimų kamerose, pataisos namų ir laisvės 

atėmimo vietų ligoninės kamerų tipo patalpose, maisto produktais, būtiniausiais reikmenimis ir 

kitais daiktais gali aprūpinti ir pataisos įstaigos personalas. Šiuo tikslu kiekvienam nuteistajam, 

turinčiam teisę apsipirkti pataisos įstaigos parduotuvėje, išduodamas prašymo blankas (20 priedas), 

kurį nuteistasis užpildo ir atiduoda personalui. Darbuotojas, gavęs prašymą, patikrina pataisos 

įstaigos buhalterijoje nuteistojo asmeninės sąskaitos likutį, taip pat nustato, ar įvykdžius nuteistojo 

prašymą nebus viršyta pinigų suma, už kurią nuteistajam leidžiama per mėnesį apsipirkti pataisos 

įstaigos parduotuvėje. Nupirktos prekės įteikiamos nuteistajam. Šis pasirašo prašyme, kuris 

įsiuvamas į nuteistojo asmens bylą. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-323, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29450 

 
Skyriaus pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

XIII SKYRIUS 

 PAŠTO BEI PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ IR SMULKIŲJŲ PAKETŲ PRIĖMIMO IR 

ĮTEIKIMO, LABDAROS SIUNTŲ PRIĖMIMO IR PASKIRSTYMO NUTEISTIESIEMS 

TVARKA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 
80. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 
81. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 
82. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

83. Nuteistiesiems, kurie neturi teisės gauti perduodamų siuntinių, atnešti perduodami 

siuntiniai nepriimami. Nuteistųjų gauti siuntiniai ir smulkieji paketai apskaitomi Nuteistojo 

pasimatymų, gautų pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelėje (3 

priedas). Siuntiniu gali būti perduoti šie daiktai: drabužiai, avalynė, patalynė (išskyrus antklodę, 

čiužinį ir pagalvę), informacijos laikmena, rankinis arba stalinis laikrodis, taksofono kortelė, 

spauda, vokai, pašto ženklai ir rašymo popierius.  
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Asmuo, atnešęs perduodamą siuntinį arba smulkųjį paketą, pateikia asmens tapatybę 

patvirtinantį dokumentą, užpildo prašymo dėl perduodamo siuntinio ar smulkiojo paketo perdavimo 

blanką (21 priedas). Jo akivaizdoje patikrinamas atneštas siuntinys ar smulkusis paketas ir juose 

rasti maisto produktai, reikmenys ar kiti daiktai, kurių perdavimas nenustatytas Lietuvos 

Respublikos bausmių vykdymo kodekse ir šiose taisyklėse, grąžinami asmeniui, atnešusiam siuntinį 

ar smulkųjį paketą, ir apie tai nurodoma prašymo dėl perduodamo siuntinio ar smulkiojo paketo 

blanke. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-415, 2005-12-23, Žin., 2005, Nr. 151-5557 (2005-12-29), i. k. 1052270ISAK001R-415 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 
Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

84. Iš pašto įstaigų pašto siuntiniai ir smulkieji paketai nepriimami, jeigu: 

84.1. jie gauti nuteistųjų, kurie neturi teisės gauti pašto siuntinių, vardu; 

84.2. vienas pašto siuntinys sveria daugiau kaip 10 kilogramų; 

84.3. jie gauti nuteistųjų, kurie paleisti iš pataisos įstaigos, vardu; 

84.4. jeigu jie gauti nuteistojo, kuris mirė, vardu. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-415, 2005-12-23, Žin., 2005, Nr. 151-5557 (2005-12-29), i. k. 1052270ISAK001R-415 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

84
1
. Pašto siuntiniai ir smulkieji paketai nuteistiesiems, kurie turi teisę juos gauti, tačiau yra 

perkelti į kitas pataisos įstaigas, priimami, bet neatidaromi, netikrinami ir tuoj pat persiunčiami į 

nuteistųjų perkėlimo vietą pataisos įstaigos sąskaita.  
Papildyta punktu: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

84
2
. Pašto siuntinys ar smulkusis paketas, išskyrus šiame punkte nurodytą atvejį, atidaromas 

ir patikrinamas, ar jame nėra maisto produktų, reikmenų ar kitų daiktų, kurių perdavimas 

nenustatytas Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse ir šiose taisyklėse. Pašto siuntinys ar 

smulkusis paketas atidaromas ir patikrinamas nuteistojo, kurio vardu jis gautas, akivaizdoje.  
Papildyta punktu: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

85. Nuteistajam pašto bei perduodami siuntiniai ir smulkieji paketai įteikiami, kai jis 

pasirašo Nuteistųjų pasimatymų, gautų pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų 

apskaitos kortelėje, taip pat Pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos žurnale 

arba elektroninėje apskaitos (registracijos) sistemoje (22 priedas). Kai nuteistasis atlieka nuobaudą – 

perkėlimą į kamerų tipo patalpas, jam pageidaujant perduodami tik tie siuntiniu perduoti daiktai, 

kuriuos jis gali turėti kamerų tipo patalpose, o smulkusis paketas arba daiktai iš šio paketo 

perduodami tik tais atvejais, kai jie būtini nuteistajam įgyvendinant Lietuvos Respublikos bausmių 

vykdymo kodekso 100, 109 ir 183 straipsniuose nurodytas teises. Nuteistajam atlikus nuobaudą – 

perkėlimą į kamerų tipo patalpas ar jos vykdymą nutraukus, jam siuntinys ar smulkusis paketas 

perduodamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 
86. Neteko galios nuo 2010-04-30 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-85, 2010-04-26, Žin. 2010, Nr. 49-2408 (2010-04-29), i. k. 1102270ISAK0001R-85 

 

87. Pataisos įstaigų administracija gali priimti drabužių labdaros siuntas.  
Punkto pakeitimai: 
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Nr. 1R-415, 2005-12-23, Žin., 2005, Nr. 151-5557 (2005-12-29), i. k. 1052270ISAK001R-415 

 
88. Neteko galios nuo 2006-01-01 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-415, 2005-12-23, Žin. 2005, Nr. 151-5557 (2005-12-29), i. k. 1052270ISAK001R-415 

 

89. Drabužių labdaros siuntos nuteistiesiems iš labdaros teikėjų, nurodytų Lietuvos 

Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, priimamos šio įstatymo nustatyta tvarka, prieš tai 

suderinus su pataisos įstaigos direktoriumi arba jį pavaduojančiu pareigūnu. 

Drabužių labdaros siuntos atiduodamos į pataisos įstaigos sandėlius ir saugyklas, 

užtikrinant buhalterinę apskaitą. Labdaros siuntas nuteistiesiems paskirsto pataisos įstaigos 

administracija, vadovaudamasi socialinio teisingumo principu ir atsižvelgdama į būtinybę tenkinti 

nuteistojo minimalius socialinius poreikius. Įteikiant labdaros siuntas nuteistiesiems, gali dalyvauti 

labdaros teikėjų atstovai. Įteikus nuteistiesiems labdaros siuntą, labdaros teikėjui, jam pageidaujant, 

pataisos įstaiga išduoda pažymėjimą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-415, 2005-12-23, Žin., 2005, Nr. 151-5557 (2005-12-29), i. k. 1052270ISAK001R-415 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

90. Pašto siuntinyje ar smulkiajame pakete rasti daiktai, kurių perdavimas Lietuvos 

Respublikos bausmių vykdymo kodekse nenumatytas, perduodami saugoti arba sunaikinami šių 

taisyklių 59 punkte nustatyta tvarka.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-415, 2005-12-23, Žin., 2005, Nr. 151-5557 (2005-12-29), i. k. 1052270ISAK001R-415 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

XIV SKYRIUS 

 NUTEISTŲJŲ LAIŠKŲ IŠSIUNTIMO IR GAVIMO TVARKA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

91. Laiškus kartu su neužklijuotais vokais nuteistieji įteikia pataisos įstaigos direktoriaus 

įsakymu įgaliotiems darbuotojams. Laiškas ir vokas nuteistojo akivaizdoje patikrinamas, ar juose 

nėra kitų objektų, išskyrus laišką, nuotraukas, atvirukus, pašto ženklus, vokus ir dokumentus, 

kuriuos leidžiama turėti nuteistajam. Laiškas ir vokas, ant kurio nenurodytas siuntėjo vardas ir 

pavardė, laiško gavėjo adresas, laiškas, kuris siunčiamas kito nuteistojo vardu, taip pat laiškas ir 

vokas, kuriuose yra kitų objektų, nepriimami. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-85, 2010-04-26, Žin., 2010, Nr. 49-2408 (2010-04-29), i. k. 1102270ISAK0001R-85 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

92. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 99 straipsnio 5 dalimi, 

nuteistųjų gaunami ir siunčiami laiškai gali būti pataisos įstaigos direktoriaus motyvuotu nutarimu 

(23 priedas) arba teismo (teisėjo) nutartimi tikrinami, kad būtų užkirstas kelias pažeidimams ar 

nusikalstamoms veikoms arba apsaugotos kitų asmenų teisės ir laisvės, arba laikinai (iki trijų 

mėnesių) sustabdytas laiškų išsiuntimas ir įteikimas. Laikinai sustabdžius nuteistojo laiškų išsiuntimą 

ir įteikimą, nuteistojo siunčiami laiškai nepriimami, o gaunamus nuteistojo vardu laiškus saugo 

pataisos įstaigos direktoriaus įgaliotas darbuotojas. Pasibaigus laiškų išsiuntimo ir įteikimo 

sustabdymo terminui, nuteistojo vardu gauti laiškai perduodami nuteistajam.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-85, 2010-04-26, Žin., 2010, Nr. 49-2408 (2010-04-29), i. k. 1102270ISAK0001R-85 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 
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93. Pataisos įstaigoje nuteistųjų vardu gautus laiškus įteikia šiems nuteistiesiems pataisos 

įstaigos direktoriaus įsakymu įgaliotas darbuotojas. Nuteistajam atsiųstas vokas su laišku prieš jį 

įteikiant nuteistojo akivaizdoje atplėšiamas ir neskaitant patikrinamas, ar jame nėra kitų objektų.  

Voke ar laiške rasti kiti objektai, išskyrus nuotraukas, atvirukus, pašto ženklus vokus ir 

dokumentus, kuriuos leidžiama turėti nuteistajam, perduodami saugoti arba sunaikinami šių 

taisyklių 57–59 punktuose nustatyta tvarka. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-85, 2010-04-26, Žin., 2010, Nr. 49-2408 (2010-04-29), i. k. 1102270ISAK0001R-85 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

94. Perkėlus nuteistąjį į kitą pataisos įstaigą ar tardymo izoliatorių, jo vardu gauti laiškai ne 

vėliau kaip per tris darbo dienas nuo laiško gavimo pataisos įstaigoje dienos šios įstaigos sąskaita 

persiunčiami įstaigai, į kurią nuteistasis perkeltas. Paleistų iš pataisos įstaigų nuteistųjų vardu gauti 

laiškai ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo laiško gavimo dienos persiunčiami adresu, kurį 

nuteistasis nurodė pataisos įstaigos administracijai. Jeigu paleidžiamojo adresas nenurodytas, 

persiųstas laiškas nepasiekia adresato (pašto grąžinamas) arba nuteistasis mirė, nuteistojo vardu 

adresuoti laiškai įdedami į jo asmens bylą. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-85, 2010-04-26, Žin., 2010, Nr. 49-2408 (2010-04-29), i. k. 1102270ISAK0001R-85 

Nr. 1R-376, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20422 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 
95. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-415, 2005-12-23, Žin., 2005, Nr. 151-5557 (2005-12-29), i. k. 1052270ISAK001R-415 

 

XV SKYRIUS 

 ILGALAIKIŲ IR TRUMPALAIKIŲ PASIMATYMŲ PATALPŲ ĮRENGIMO 

REIKALAVIMAI  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 
96. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

97. Kalėjimų departamento direktorius nustato, kaip ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų 

kambariai turi būti įrengiami.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

XVI SKYRIUS 

 NUTEISTŲJŲ PASIMATYMŲ SU GIMINAIČIAIS IR KITAIS ASMENIMIS TVARKA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

98. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti 

pasimatymai gali būti pakeičiami pataisos įstaigos direktoriaus arba jį pavaduojančio pareigūno 

sprendimu. 

Trumpalaikio arba ilgalaikio pasimatymo pakeitimas telefoniniais pokalbiais pažymimas 

Nuteistojo pasimatymų, gautų pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos 

kortelėje (3 priedas) ir Nuteistojo telefoninių pokalbių apskaitos kortelėje (4 priedas), o ilgalaikio 
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pasimatymo pakeitimas trumpalaikiais pasimatymais – Nuteistojo pasimatymų, gautų pašto bei 

perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelėje. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

99. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnio 7 dalyje numatytų 

trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų suteikimas įforminamas pataisos įstaigos direktoriaus arba jį 

pavaduojančio pareigūno nutarimu (24 priedas). 

100. Nuteistiesiems, turintiems teisę gauti kelis trumpalaikius ar ilgalaikius pasimatymus per 

tam tikrą Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso nustatytą laikotarpį, taip pat 

nuteistiesiems, kuriems socialiniams ryšiams palaikyti pataisos įstaigos direktoriaus arba jį 

pavaduojančio pareigūno nutarimu suteiktas papildomas trumpalaikis ar ilgalaikis pasimatymas, šie 

pasimatymai gali vykti paeiliui, be pertraukos, jei to pageidauja nuteistasis arba asmuo, kuris nori 

pasimatyti su nuteistuoju ir pateikia objektyvius motyvus dėl kelių pasimatymų poreikio. Paeiliui 

gali vykti tik tos pačios rūšies pasimatymai. Bendra be pertraukos trumpalaikių pasimatymų trukmė 

negali būti ilgesnė kaip 6 valandos, o ilgalaikių pasimatymų – 2 paros. Dėl pasimatymų be 

pertraukos suteikimo sprendimą priima pataisos įstaigos administracija. Pasimatymai į dalis 

nedalijami. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

101. Trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų metu nuteistieji atleidžiami nuo darbo. 

102. Pasimatymo suteikimo procedūra pradedama gavus nuteistojo arba į pasimatymą su juo 

atvykusio asmens rašytinį prašymą, kuriame turi būti nurodytas prašančiojo suteikti pasimatymą 

vardas ir pavardė, asmens statusas nuteistojo atžvilgiu (sutuoktinis, sugyventinis, artimasis 

giminaitis, asmuo, turintis bendrą vaiką, ar kitas asmuo), nuteistojo, su kuriuo pageidaujama 

pasimatyti, vardas ir pavardė (kai prašymą pateikia į pasimatymą su nuteistuoju atvykstantis 

asmuo), pageidaujamo pasimatymo rūšis ir trukmė, motyvai dėl antro pasimatymo be pertraukos 

suteikimo. Leidimą suteikti pasimatymą ar kelis pasimatymus be pertraukos duoda pataisos įstaigos 

direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas, arba pataisos įstaigos direktoriaus pavaduotojas, o 

poilsio ir švenčių dienomis – ir pataisos įstaigos vadovybės budintysis atstovas arba pataisos 

įstaigos direktoriaus budintysis padėjėjas. Pareigūno sprendimas leisti pasimatyti įrašomas 

nuteistojo arba į pasimatymą su juo atvykusio asmens prašyme dėl pasimatymo suteikimo, kuriame 

taip pat nurodoma pasimatymo ar kelių pasimatymų trukmė. Atsisakius suteikti pasimatymą arba 

antrą pasimatymą iš eilės be pertraukos, nuteistojo arba į pasimatymą su juo atvykusio asmens 

prašyme įrašomi atsisakymo motyvai. Asmenys, atvykę į pasimatymą su nuteistuoju, privalo 

pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o asmenys, kurių duomenys nėra tvarkomi 

Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kartu turi pateikti gimimo liudijimą, – kai reikia nustatyti 

tėvystės (motinystės) ryšį, santuokos liudijimą, – kai reikia nustatyti atvykusio asmens šeimos 

teisinį santykį su nuteistuoju. Nuteistojo sugyventinis, kuris yra nurodytas suimtojo (nuteistojo) 

asmens anketoje, atvykęs į ilgalaikį pasimatymą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą ir įrodymus apie bendrą gyvenimą su nuteistuoju ne mažiau kaip vienus metus 

neįregistravus santuokos. 

Kilus abejonių dėl atvykusio į ilgalaikį pasimatymą asmens tėvystės (motinystės) ryšio, 

santuokos ar partnerystės su nuteistuoju galiojimo arba dėl santuokos su kitu asmeniu buvimo, 

pataisos įstaigos direktoriaus įsakymu įgaliotas pareigūnas nedelsdamas patikrina duomenis apie tai 

Lietuvos Respublikos gyventojų registre. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 
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103. Asmenis, atvykusius į pasimatymą, priima pasimatymo biuro darbuotojas, kuris 

informuoja juos apie elgesio pasimatymo metu taisykles, patvirtintas pataisos įstaigos direktoriaus, 

apie galimybę nutraukti pasimatymą, jeigu jos pažeidžiamos. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

104. Pataisos įstaigos pareigūnai, prieš įleisdami į pasimatymų patalpą, patikrina į 

pasimatymą su nuteistuoju atvykusių asmenų daiktus ir drabužius. Atsisakius daiktų ir drabužių 

patikrinimo, taip pat jeigu atvykęs į pasimatymą asmuo yra apsvaigęs nuo psichiką veikiančių 

medžiagų, jam pasimatymas su nuteistuoju nesuteikiamas ir laikomas neįvykusiu. Nuteistasis teisės 

į pasimatymą, kuris neįvyko, nepraranda. 
Punkto pakeitimai: 
Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

105. Vieno trumpalaikio pasimatymo metu pasimatyti su nuteistuoju gali ne daugiau kaip 

trys asmenys, neįskaitant nepilnamečių nuteistojo vaikų. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

106. Naudojimosi trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų patalpomis tvarką nustato pataisos 

įstaigos direktorius. Už naudojimąsi trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų patalpomis mokestis iš 

asmenų, atvykusių į pasimatymą, ir nuteistųjų neimamas. 

107. Pirmieji į pasimatymų patalpas įleidžiami asmenys, atvykę į pasimatymą su 

nuteistaisiais. 

Po to, kai įleidžiami asmenys, atvykę į pasimatymą, į pasimatymų patalpas įvedami 

nuteistieji. Jiems paskelbiamos elgesio pasimatymo metu taisyklės. Nuteistieji įspėjami apie 

galimybę nutraukti pasimatymą, jeigu šios taisyklės pažeidžiamos. 

Nuteistiesiems leidžiamų pasiimti į pasimatymą maisto produktų, daiktų ir reikmenų sąrašus 

turi teisę nustatyti pataisos įstaigos direktorius. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

108. Trumpalaikis pasimatymas vyksta be fizinio kontakto. Neatskiriant nuteistojo nuo 

lankytojų vyksta trumpalaikiai pasimatymai su sutuoktiniu, sugyventiniu, artimaisiais giminaičiais 

ir asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs 

su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas, taip pat 

trumpalaikiai pasimatymai su nepilnamečiu nuteistuoju. Trumpalaikius pasimatymus 

kontroliuojantys pareigūnai privalo nuolat stebėti nuteistuosius ir į pasimatymą su jais atvykusius 

asmenis. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

109. Pasimatymų biuro darbuotojai ar kiti pareigūnai, kontroliuojantys trumpalaikius ar 

ilgalaikius pasimatymus, pastebėję, kad pažeidžiamos elgesio trumpalaikio ar ilgalaikio 

pasimatymo metu taisyklės, įspėja jas pažeidusius asmenis. Jeigu pažeidimas pasikartoja arba itin 

piktybiškai pažeidžiamos nurodytosios taisyklės, pasimatymų biuro darbuotojas ar kitas pareigūnas 

nutraukia pasimatymą, apie tai nedelsdamas žodžiu informuoja pataisos įstaigos direktoriaus 

budintįjį padėjėją ir pateikia rašytinį tarnybinį pranešimą pataisos įstaigos vadovybei.  
110. Neteko galios nuo 2006-01-01 

Punkto naikinimas: 
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Nr. 1R-415, 2005-12-23, Žin. 2005, Nr. 151-5557 (2005-12-29), i. k. 1052270ISAK001R-415 

 

111. Pirmieji iš trumpalaikių ar ilgalaikių pasimatymų patalpų išvedami nuteistieji ir jiems 

atliekama asmens krata, o jo turimi daiktai ir reikmenys patikrinami.  

Po pasimatymo su nuteistuoju pataisos įstaigos administracija patikrina asmenų, atvykusių į 

pasimatymą, daiktus ir drabužius. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 
Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

112. Įvykęs ar nutrauktas pasimatymas įrašomas Nuteistojo pasimatymų, gautų pašto bei 

perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelėje (3 priedas). Nutrauktas pasimatymas 

apskaitomas kaip įvykęs.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 
113. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-415, 2005-12-23, Žin., 2005, Nr. 151-5557 (2005-12-29), i. k. 1052270ISAK001R-415 

 

XVII SKYRIUS 

 NUTEISTŲJŲ, SERGANČIŲ SUNKIA LIGA, GRESIANČIA JŲ GYVYBEI, LANKYMO 

TVARKA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 
Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

114. Nuteistojo, sergančio sunkia liga, gresiančia jo gyvybei, aplankymo procedūra 

pradedama gavus jo sutuoktinio, sugyventinio, artimojo giminaičio arba asmens, su kuriuo 

nuteistasis turi bendrą vaiką, rašytinį prašymą. Asmenys, atvykę aplankyti nuteistojo, privalo 

pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o asmenys, kurių duomenys nėra tvarkomi 

Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kartu turi pateikti gimimo liudijimą, – kai reikia nustatyti 

tėvystės (motinystės) ryšį, santuokos liudijimą, – kai reikia nustatyti atvykusio asmens šeimos 

teisinį santykį su nuteistuoju. Nuteistojo sugyventinis, kuris yra nurodytas suimtojo (nuteistojo) 

asmens anketoje, atvykęs aplankyti nuteistojo, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą ir įrodymus apie bendrą gyvenimą su nuteistuoju ne mažiau kaip vienus metus 

neįregistravus santuokos. 

Kilus abejonių dėl asmens, atvykusio aplankyti nuteistojo, tėvystės (motinystės) ryšio, 

santuokos ar partnerystės su nuteistuoju galiojimo arba dėl santuokos su kitu asmeniu buvimo, 

pataisos įstaigos direktoriaus įsakymu įgaliotas pareigūnas duomenis apie tai nedelsdamas patikrina 

Lietuvos Respublikos gyventojų registre. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

115. Leidimą aplankyti sergantį nuteistąjį duoda ir tinkamas sąlygas sudaro pataisos įstaigos 

direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas, kuris apie tai įrašo atvykusiojo prašyme, kartu 

nurodydamas šio aplankymo trukmę. Direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas taip pat paskiria 

pareigūnus, kurie palydi atvykusiuosius pas sergantį sunkia liga nuteistąjį. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 
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116. Atvykusieji aplankyti sunkiai sergančio nuteistojo į pataisos įstaigą įleidžiami laikantis 

teisės aktų nustatytos įėjimo į pataisos įstaigas ir išėjimo iš jų tvarkos. 

117. Šių taisyklių 114 ir 115 punktuose nustatyta tvarka leidžiama aplankyti nuteistąjį, 

sergantį sunkia liga, gresiančia jo gyvybei, kai jis saugomas sargybos valstybės ar savivaldybės 

asmens sveikatos priežiūros viešojoje įstaigoje. 

118. Nuteistojo, sergančio sunkia liga, gresiančia jo gyvybei, sutuoktinio, sugyventinio, 

artimojo giminaičio arba asmens, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, rašytinis prašymas leisti 

aplankyti sergantį nuteistąjį įsiuvamas į šio nuteistojo asmens bylą. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

XVIII SKYRIUS 

 PAŠTO BEI PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ, SMULKIŲJŲ PAKETŲ, LAIŠKŲ IR 

PASIMATYMŲ APSKAITA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 
Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

119. Pašto bei perduodamų siuntinių, smulkiųjų paketų ir pasimatymų apskaita tvarkoma 

Nuteistojo pasimatymų, gautų pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos 

kortelėje (3 priedas) arba elektroninėje apskaitos (registracijos) sistemoje. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

120. Nuteistojo išsiunčiamų ir gaunamų laiškų apskaita tvarkoma Nuteistojo gaunamų ir 

siunčiamų laiškų apskaitos kortelėje (26 priedas) arba elektroninėje apskaitos (registracijos) 

sistemoje Kalėjimų departamento direktoriaus nustatyta tvarka. Nuteistąjį paleidžiant iš pataisos 

įstaigos ar perkeliant jį į kitą pataisos įstaigą ar tardymo izoliatorių, šiame punkte nurodyta kortelė 

įdedama į šio nuteistojo asmens bylą. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-85, 2010-04-26, Žin., 2010, Nr. 49-2408 (2010-04-29), i. k. 1102270ISAK0001R-85 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

121. Pradėjus vykdyti teismo nuosprendį, pirmąjį pasimatymą, pašto bei perduodamą 

siuntinį ir smulkųjį paketą nuteistasis gali gauti vos tik atvykęs iš kardomojo kalinimo vietos į 

pataisos įstaigą. Jeigu nuteistajam priklauso ilgalaikis ir trumpalaikis pasimatymas, jis turi 

pasirinkti, kuriuo pasimatymu pasinaudos pirmiausia.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

122. Laiškus nuteistieji gali siųsti ir gauti tuoj pat atvykę į pataisos įstaigą. 

 

XIX SKYRIUS 

 NUTEISTŲJŲ SKAMBINIMAS IR KALBĖJIMAS TELEFONU  
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 
Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 
123. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 
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124. Pataisos įstaigos direktorius privalo užtikrinti, kad nuteistiesiems būtų sudarytos 

sąlygos skambinti kitiems asmenims ir kalbėti telefonu. Skambinimui ir kalbėjimui telefonu 

prilyginamas skambinimas ir kalbėjimas internetine telefonija. 

Nuteistųjų, kuriems Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse nustatytas ribotas 

telefoninių pokalbių skaičius, telefoniniai pokalbiai registruojami Nuteistųjų telefoninių pokalbių 

apskaitos kortelėse (4 priedas) arba elektroninėje apskaitos (registracijos) sistemoje. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

125. Pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas, priėmęs sprendimą leisti 

nuteistajam papildomai vieną kartą paskambinti telefonu dėl svarbių aplinkybių arba neleisti, 

nuteistojo prašyme daro motyvuotus įrašus. Su šiais įrašais nuteistasis supažindinamas pasirašytinai. 

Nuteistųjų prašymai su pataisos įstaigos direktoriaus arba jį pavaduojančio pareigūno įrašais 

ir nuteistojo parašu įsegami į specialų segtuvą. Nuteistųjų papildomi telefoniniai pokalbiai taip pat 

registruojami specialiame žurnale arba elektroninėje apskaitos (registracijos) sistemoje. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 
126. Neteko galios nuo 2016-04-01 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-148, 2004-06-22, Žin., 2004, Nr. 98-3648 (2004-06-24), i. k. 1042270ISAK001R-148 

 

127. Nutrauktas telefoninis pokalbis užskaitomas kaip įvykęs. Telefoninį pokalbį nutraukęs 

pareigūnas surašo motyvuotą tarnybinį pranešimą pataisos įstaigos vadovybei.  
Punkto pakeitimai: 
Nr. 1R-148, 2004-06-22, Žin., 2004, Nr. 98-3648 (2004-06-24), i. k. 1042270ISAK001R-148 

 

XX SKYRIUS 

 GRYNŲJŲ PINIGŲ PRIĖMIMO TVARKA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

128. Asmuo, atnešęs nuteistajam grynus pinigus, pateikia pataisos įstaigos kasos darbuotojui 

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir rašo pataisos įstaigos direktoriaus vardu prašymą, 

kuriame nurodo savo vardą, pavardę ir adresą, perduodamų pinigų sumą ir jų gavėją. Prašymas 

registruojamas specialiame žurnale, kuriame nurodoma prašymo priėmimo data, darbuotojo, kuris 

priėmė prašymą, vardas, pavardė, parašas ir pareigos, taip pat asmens, atnešusio nuteistajam 

grynuosius pinigus, vardas, pavardė, parašas ir adresas ir perduodamų pinigų suma ir jų gavėjas. 

Prašymas registruojamas ir pinigai priimami pataisos įstaigos kasoje. 

Atnešti grynieji pinigai įrašomi į nuteistojo asmeninę sąskaitą, išskyrus šio punkto trečiojoje 

pastraipoje numatytą atvejį. Įrašant grynuosius pinigus į nuteistojo asmeninę sąskaitą, išrašomas 

pajamų orderis, kurio šaknelė įteikiama juos įmokėjusiam asmeniui. Nuteistasis apie įskaitytus į jo 

asmeninę sąskaitą pinigus ir su prašymu turi būti pataisos įstaigos administracijos pasirašytinai 

supažindintas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo prašymo priėmimo. 

Atnešti grynieji pinigai nuteistajam, turinčiam teisę turėti grynųjų pinigų, jo pageidavimu 

neįrašomi į nuteistojo asmeninę sąskaitą, o įteikiami. Šiuo atveju surašomas patvirtinimo 

dokumentas, kuriame nurodoma grynųjų pinigų priėmimo data, darbuotojo, priėmusio grynuosius 

pinigus, vardas, pavardė, pareigos ir parašas. Patvirtinimo dokumentas įteikiamas asmeniui, 

atnešusiam nuteistajam grynuosius pinigus. Nuteistasis su prašymu supažindinamas ir grynieji 

pinigai jam įteikiami pasirašant šiame prašyme ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo prašymo 

priėmimo. 
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Asmens, atnešusio nuteistajam grynuosius pinigus, prašymas su nuteistojo parašu įsiuvamas 

į nuteistojo asmens bylą. 

 

XXI SKYRIUS 

 NUTEISTŲJŲ DARBAS  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

129. Nuteistųjų darbą pataisos įstaigose reikia vertinti kaip teigiamą jų ugdymo, mokymo 

bei šių įstaigų valdymo elementą. 

130. Nuteistuosius būtina aprūpinti tinkamu naudingu darbu arba organizuoti jiems kitą 

tikslingą veiklą, kad jie būtų užimti visą darbo dieną. 

131. Kiek tai įmanoma, darbas turi palaikyti arba vystyti nuteistojo sugebėjimus užsidirbti 

pragyvenimui išėjus į laisvę. 

132. Atsižvelgiant į nuteistųjų profesijas bei pataisos įstaigos administracinius ir drausmės 

reikalavimus, nuteistiesiems turi būti suteikta galimybė pasirinkti tokią darbinę veiklą, kurioje jie 

norėtų dalyvauti. 

133. Nuteistųjų darbo organizavimas bei metodai turi atitikti šiuolaikinio darbo standartus ir 

technologiją. Siekiant parengti nuteistuosius normaliam profesiniam gyvenimui, jų darbas turi vykti 

pagal modernaus darbo organizavimo ir gamybos principus. 

134. Nors gamyboje gaunamas finansinis pelnas gali padėti gerinti mokymo kokybę, jis 

negali tapti nuteistųjų pataisos tikslu. 

 

XXII SKYRIUS 

 NUTEISTŲJŲ INDIVIDUALIOS DARBINĖS, KŪRYBINĖS IR KITOKIOS VEIKLOS 

TVARKA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-173, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 74-3862 (2012-06-29), i. k. 1122270ISAK001R-173 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

135. Nuteistieji, atliekantys bausmę atviroje kolonijoje, kuriems pagal jų rašytinius 

prašymus kolonijos direktoriaus įsakymu leista užsiimti individualia darbine, kūrybine ar kitokia 

veikla laisvu nuo darbo pataisos įstaigoje metu, gali ja užsiimti aptvertoje tvora atviros kolonijos 

teritorijoje, o nuteistieji, kuriems leista gyventi šalia atviros kolonijos su savo šeimomis, – atviros 

kolonijos teritorijos ribose, kurias nustato Kalėjimų departamento direktorius.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 
Nr. 1R-173, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 74-3862 (2012-06-29), i. k. 1122270ISAK001R-173 

 

136. Nuteistieji, išskyrus laisvės atėmimo bausmę atliekančius pataisos įstaigose drausmės 

grupės laikymo sąlygomis, kuriems pagal jų rašytinius prašymus pataisos įstaigos direktoriaus 

įsakymu leista užsiimti individualia darbine, kūrybine ar kitokia veikla, gali ja užsiimti pataisos 

įstaigos direktoriaus arba kardomojo kalinimo vietos direktoriaus nustatytose pataisos įstaigos arba 

kardomojo kalinimo vietos vietose.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-173, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 74-3862 (2012-06-29), i. k. 1122270ISAK001R-173 

 

137. Nuteistiesiems, laikomiems pataisos namuose lengvosios grupės sąlygomis, 

nuteistiesiems, laikomiems pataisos namuose paprastosios grupės sąlygomis ir atbuvusiems ne 

mažiau kaip vieną trečdalį bausmės laiko, nuteistiesiems, paliktiems kardomojo kalinimo vietose, 

laisvės atėmimo vietų ligoninėje ar kalėjime atlikti ūkio darbų, gali būti leidžiama išvykti be 

sargybos už pataisos įstaigos ar kardomojo kalinimo vietos teritorijos ribų, taip pat nepilnamečių 
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pataisos namuose laikomiems nuteistiesiems, atlikusiems ne mažiau kaip tris mėnesius laisvės 

atėmimo bausmės, gali būti leidžiama išvykti be palydos už pataisos namų teritorijos ribų, jeigu to 

reikia dėl jų individualios darbinės, kūrybinės ar kitokios veiklos ar socialinės reabilitacijos 

priemonės, kurioje jie dalyvauja, pobūdžio, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 154, 

155 ir 156 straipsniuose ir šių taisyklių XLVI skyriuje nustatyta tvarka.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

Nr. 1R-173, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 74-3862 (2012-06-29), i. k. 1122270ISAK001R-173 
Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

138. Nuteistiesiems, atliekantiems bausmę atviroje kolonijoje, gali būti leidžiama išvykti už 

atviros kolonijos teritorijos ribų užsiimti individualia darbine, kūrybine ar kitokia veikla šių 

taisyklių XLIX skyriuje nustatyta tvarka.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-173, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 74-3862 (2012-06-29), i. k. 1122270ISAK001R-173 

 
139. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 
140. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 
141. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 
142. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 
23 skyrius. Neteko galios nuo 2012-07-01 

Skyriaus naikinimas: 

Nr. 1R-173, 2012-06-27, Žin. 2012, Nr. 74-3862 (2012-06-29), i. k. 1122270ISAK001R-173 

 

XXIV SKYRIUS 

 ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 
148. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

149. Nuteistojo pageidavimu atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš atostogų dalių 

negali būti trumpesnė kaip 7 dienos.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

150. Atšaukti iš atostogų leidžiama tik nuteistojo prašymu arba sutikimu. Atšaukus iš 

atostogų nuteistasis teisės į nepanaudotą atostogų dalį nepraranda.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

151. Perkelti atostogas leidžiama tik nuteistojo prašymu arba sutikimu.  
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Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

152. Paskatinimas, kuriuo leidžiama atostogų metu parvykti į namus, skiriamas pataisos 

įstaigos direktoriaus įsakymu, kuriame nustatomas ir šio parvykimo terminas (kalendorinių dienų 

skaičius).  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 
153. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

154. Nepilnamečiai nuteistieji į namus ir į pataisos įstaigą vyksta su tėvų, globėjų 

(rūpintojų), artimųjų giminaičių ar kitų pasitikėjimo vertų asmenų palyda. 

155. Nusprendus leisti nuteistajam atostogų metu parvykti į namus, pataisos įstaigos 

administracija įformina pažymėjimą apie leidimą nuteistajam išvykti už pataisos įstaigos teritorijos 

ribų (54 priedas). 

156. Pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas, arba jo pavaduotojas 

instruktuoja išvykstantį nuteistąjį apie elgesio taisykles už pataisos įstaigos teritorijos ribų, įspėja 

dėl atsakomybės už nesugrįžimą nustatytu laiku ir paima iš nuteistojo rašytinį pasižadėjimą (55 

priedas) 

157. Nuteistųjų, kuriems leista atostogų metu parvykti į namus, įskaitą Nuteistųjų 

trumpalaikių išvykų apskaitos žurnale (57 priedas) arba elektroninėje apskaitos (registracijos) 

sistemoje atlieka įskaitos tarnyba, o sugrįžimą kontroliuoja pataisos įstaigos direktoriaus budintysis 

padėjėjas. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

158. Jeigu nuteistasis, kuriam buvo leista atostogų metu parvykti į namus, dėl ligos, 

meteorologinių arba kitų svarbių priežasčių negali nustatytu laiku sugrįžti į pataisos įstaigą, jis 

privalo nedelsdamas apie tai pranešti telefonu šios įstaigos administracijai, kuri apie tokį nuteistąjį 

faksimilinio ryšio arba elektroninio pašto priemonėmis (o jei tokių nėra, – telefonu) privalo tuoj pat 

pranešti tiems policijos komisariatams, į kurių veiklos teritorijas išvyko nuteistasis.  

159. Jeigu nuteistasis, kuriam buvo leista atostogų metu parvykti į namus, susirgo ir buvo 

hospitalizuotas valstybės ar savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešojoje įstaigoje, pataisos 

įstaigos administracija, gavusi valstybės ir savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešosios 

administracijos leidimą, privalo šį nuteistąjį etapuoti į laisvės atėmimo vietų ligoninę (išskyrus 

nuteistąjį, kuriam paskirta bausmę atlikti atviroje kolonijoje). 

160. Apie nuteistąjį, nustatytu laiku be pateisinamos priežasties nesugrįžusį į bausmės 

atlikimo vietą, pataisos įstaigos administracija raštu informuoja policijos komisariatą, kurio veiklos 

teritorijoje yra ši įstaiga, ir tos vietovės, į kurią išvyko nuteistasis, policijos komisariatą. 

161. Dokumentai arba patvirtintos jų kopijos apie nuteistųjų išvykas atostogų metu į namus 

įsiuvami į jų asmens bylas. 

 
25 skyrius. Neteko galios nuo 2015-09-01 

Skyriaus naikinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

XXVI SKYRIUS 

 ASMENŲ LANKYMOSI PATAISOS ĮSTAIGOSE TVARKA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 
Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 
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170. Asmenims lankytis pataisos įstaigoje gali leisti pataisos įstaigos direktorius arba jį 

pavaduojantis pareigūnas, arba pataisos įstaigos direktoriaus pavaduotojas. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

Nr. 1R-323, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29450 

 
171. Neteko galios nuo 2016-04-01 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

172. Asmenis, besilankančius pataisos įstaigoje, lydi ir jų saugumą užtikrina šios įstaigos 

direktorius arba jo įgaliotas pareigūnas. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 
27 skyrius. Neteko galios nuo 2016-04-01 

Skyriaus naikinimas: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

XXVIII SKYRIUS 

 NUTEISTŲJŲ SUSITIKIMŲ SU ADVOKATU TVARKA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

178. Nuteistojo pageidavimu, advokatui leidžiama susitikti su juo pateikus advokato 

pažymėjimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį teisę verstis advokato veikla, ir asmens tapatybę 

patvirtinantį dokumentą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-115, 2014-04-07, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04178 

 
179. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

XXIX SKYRIUS 

 SANTUOKOS SUDARYMO PATAISOS ĮSTAIGOJE TVARKA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

180. Pataisos įstaigos administracija santuokai sudaryti skiria saugias ir tinkamas patalpas 

saugomoje pataisos įstaigos teritorijoje. 

181. Santuokos sudarymo metu dalyvauja santuoką sudarantys asmenys, kiti asmenys, 

reikalingi šiai procedūrai atlikti, o pataisos įstaigos direktoriui arba jį pavaduojančiam pareigūnui, 

arba pataisos įstaigos direktoriaus pavaduotojui leidus, – ir svečiai. 

182. Laikas, kurį nuteistasis buvo išvestas ar išvežtas sudaryti santuokos, taip pat santuokos 

sudarymo laikas ir santuoką sudariusio nuteistojo buvimo viename papildomame ilgalaikiame 

pasimatyme laikas įskaitomas į nuobaudos atlikimo kamerų tipo patalpose laiką. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

183. Po santuokos sudarymo pataisos įstaigos įskaitos tarnybos darbuotojas nuteistojo 

asmens anketoje įrašo sutuoktinio vardą, pavardę, gimimo datą ir santuokos sudarymo vietą ir datą. 

Anketoje taip pat daromas įrašas, jeigu nuteistasis, sudarydamas santuoką, pasirinko sutuoktinio 
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pavardę arba dvigubą pavardę. Įrašai anketoje patvirtinami pataisos įstaigos antspaudu su Lietuvos 

valstybės herbu. 

 

XXX SKYRIUS 

 RELIGINIŲ APEIGŲ ATLIKIMO PATAISOS ĮSTAIGOJE TVARKA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

184. Atsižvelgiant į kiekvieno nuteistojo religinius, dvasinius ir moralinius poreikius, turi 

būti leidžiama dalyvauti pamaldose arba susirinkimuose, vykstančiuose pataisos įstaigoje, ir turėti 

tam reikalingas knygas ir literatūrą. 

185. Religinėms apeigoms atlikti pataisos įstaigos administracija, atsižvelgdama į 

dvasininkų rekomendacijas, įrengia atitinkamas patalpas. 

186. Pataisos įstaigose turi teisę lankytis visų konfesijų dvasininkai. Dvasininkai 

nuteistuosius gali lankyti suderintu su pataisos įstaigos administracija laiku. 

 

XXXI SKYRIUS 

 NUTEISTŲJŲ PRIĖMIMO ASMENINIAIS KLAUSIMAIS TVARKA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

187. Asmeniniais klausimais nuteistuosius priima pataisos įstaigų vadovybė ir tarnybų 

vadovai pagal savo kompetenciją.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

188. Įrašus apie nuteistųjų priėmimą asmeniniais klausimais šių taisyklių 187 punkte 

nurodyti darbuotojai daro Nuteistųjų priėmimo asmeniniais klausimais apskaitos žurnale (29 

priedas). 

189. Pataisos įstaigos direktorius ir pataisos įstaigos direktoriaus pavaduotojai įrašus apie 

nuteistųjų priėmimą daro atskiruose žurnaluose, o tarnybų vadovai – bendrame žurnale. Visi 

nuteistųjų priėmimo asmeniniais klausimais registracijos žurnalai įforminami, registruojami ir 

saugomi pataisos įstaigos raštinėje teisės aktų nustatyta tvarka.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

190. Pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas, arba pataisos įstaigos 

direktoriaus pavaduotojas ne rečiau kaip kartą per dvi savaites tikrina, kaip darbuotojai laikosi 

pataisos įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtinto nuteistųjų priėmimo asmeniniais klausimais 

grafiko ir kaip vykdomi šio priėmimo metu priimti sprendimai. 

191. Pataisos įstaigos direktorius ne rečiau kaip kartą per mėnesį organizuoja nuteistųjų 

klausimų ir atsakymų valandėles, kuriose dalyvauja įstaigos direktorius, jo pavaduotojai ir tarnybų 

atstovai.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

XXXII SKYRIUS 

 NUTEISTŲJŲ PASIŪLYMŲ, PRAŠYMŲ (PAREIŠKIMŲ), PETICIJŲ IR SKUNDŲ 

PRIĖMIMO, IŠSIUNTIMO, PERDAVIMO IR ATSAKYMŲ Į JUOS ĮTEIKIMO, 

KOPIJAVIMO IR SPAUSDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 
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Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

192. Nuteistieji pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus pateikia raštu. 

Pasiūlymai, prašymai (pareiškimai), peticijos ir skundai, kuriuos reikia išsiųsti, pataisos įstaigos 

personalui įteikiami pašto vokuose, o skirti pataisos įstaigos direktoriui – nuteistojo nuožiūra. 

192
1
. Nuteistojo prašymu pataisos įstaigos administracija privalo padaryti dokumentų ar kitos 

medžiagos kopijas, išspausdinti nuteistojo nurodytoje interneto svetainėje ar pateiktoje elektroninėje 

laikmenoje esančią informaciją. Šios paslaugos nuteistajam suteikiamos vadovaujantis Dokumentų 

kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. 

rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 1039 „Dėl Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos 

patvirtinimo“, ir tik tada, kai nuteistasis yra mokus.  
Papildyta punktu: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

193. Jeigu nuteistasis nori prie pasiūlymo, prašymo (pareiškimo), peticijos ar skundo pridėti 

dokumentų ar kitos medžiagos kopijas, tačiau nuteistojo asmeninėje sąskaitoje nepakanka lėšų 

pataisos įstaigos administracijai atlyginti už kopijų parengimą, pataisos įstaigos administracija 

privalo nuteistajam padaryti prašomų dokumentų ir kitos medžiagos kopijas, o šioms kopijoms 

parengti reikalinga suma iš nuteistojo asmeninės sąskaitos nurašoma, kai jis tampa mokus.  
Punkto pakeitimai: 

2011-12-27, Žin., 2012, Nr. 1-4 (2012-01-04), i. k. 111502VSPRERG110004             

Nr. 1R-68, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 31-1444 (2012-03-13), i. k. 1122270ISAK0001R-68 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

194. Nuteistieji rašytinius pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus įteikia 

pataisos įstaigos direktoriaus paskirtam administracijos atstovui. Administracijos atstovas juos  

registruoja Nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir skundų apskaitos 

žurnale (30 priedas) ir duoda nuteistajam pasirašyti arba šiuos nuteistųjų pasiūlymus, prašymus 

(pareiškimus), peticijas ir skundus registruoja elektroninėje apskaitos (registracijos) sistemoje. 

Pasiūlymai, prašymai (pareiškimai), peticijos ir skundai, kuriuos reikia išsiųsti, išsiunčiami, o skirti 

pataisos įstaigos direktoriui perduodami per vieną darbo dieną nuo jų įteikimo (gavimo) momento. 

Nuteistųjų rašytiniai pasiūlymai, prašymai (pareiškimai), peticijos ir skundai, skirti pataisos 

įstaigos direktoriui, registruojami atskirame Nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), 

peticijų ir skundų apskaitos žurnale (30 priedas) arba elektroninėje apskaitos (registracijos) 

sistemoje. 
Punkto pakeitimai: 
Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

195. Gauti pašto vokuose nuteistųjų rašytiniai pasiūlymai, prašymai (pareiškimai), peticijos 

ir skundai, kuriuos reikia išsiųsti, nedelsiant perduodami pataisos įstaigos raštinei. Raštinės 

darbuotojai nuteistųjų rašytinius pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus 

registruoja teisės aktų nustatyta tvarka. 

Nuteistųjų rašytiniai pasiūlymai, prašymai (pareiškimai), peticijos ir skundai, skirti pataisos 

įstaigos direktoriui, pataisos įstaigos raštinei neperduodami ir joje neregistruojami. Jie registruojami 

ir perduodami šių taisyklių 194 punkte nustatyta tvarka. 

196. Nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir skundų registracijos 

žurnalai išduodami teisės aktų nustatyta tvarka. Užpildyti ar toliau naudoti netinkami žurnalai 

saugomi teisės aktų nustatyta tvarka. 

197. Žodiniai nuteistųjų pasiūlymai, prašymai (pareiškimai) ir skundai registruojami 

Nuteistųjų priėmimo asmeniniais klausimais apskaitos žurnale (29 priedas) arba elektroninėje 

apskaitos (registracijos) sistemoje. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 
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198. Pataisos įstaigos direktoriaus atsakymų nuteistiesiems gavimo momentas fiksuojamas 

specialiame žurnale. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

XXXIII SKYRIUS 

 PAREIGŪNAI, TURINTYS ĮGALIOJIMUS SKIRTI NUTEISTIESIEMS PASKATINIMO 

PRIEMONES IR NUOBAUDAS  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 
Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

199. Pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas turi teisę nuteistiesiems 

skirti visas paskatinimo priemones, nustatytas Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse. 

200. Pataisos įstaigos direktoriaus pavaduotojas turi teisę skirti nuteistiesiems Lietuvos 

Respublikos bausmių vykdymo kodekso 140 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 ir 6 punktuose nustatytas 

paskatinimo priemones.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-415, 2005-12-23, Žin., 2005, Nr. 151-5557 (2005-12-29), i. k. 1052270ISAK001R-415 

 

201. Pataisos įstaigos būrių viršininkai turi teisę skirti nuteistiesiems Lietuvos Respublikos 

bausmių vykdymo kodekso 140 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose nustatytas paskatinimo 

priemones. 

202. Tik pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas turi teisę 

nuteistiesiems skirti nuobaudas, nustatytas Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse. 

 

XXXIV SKYRIUS 

 PASKATINIMO PRIEMONIŲ IR NUOBAUDŲ SKYRIMO BEI VYKDYMO 

NUTEISTIESIEMS YPATUMAI  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

203. Paskatinimo priemonių ir nuobaudų skyrimo nuteistiesiems tvarką nustato Lietuvos 

Respublikos bausmių vykdymo kodekso 141 ir 143 straipsniai. 

204. Nuteistiesiems, turintiems galiojančių nuobaudų, negalima skirti paskatinimo 

priemonių, išskyrus panaikinti paskirtą nuobaudą prieš terminą. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

205. Kiekvienas nuteistasis prieš baudžiamas turi būti informuotas apie nusižengimą, kuriuo 

jis įtariamas, ir jam turi būti suteikta galimybė apsiginti. 

206. Jei nuteistasis, kuris įtariamas pažeidęs bausmės atlikimo režimo reikalavimus, atsisako 

pasiaiškinti raštu, šis atsisakymas įforminamas protokolu (31 priedas). 

207. Laikas, kurį nuteistieji, atliekantys nuobaudas kamerų tipo patalpose arba pasiųstiems 

nuobaudą atlikti kalėjime, buvo perkelti gydytis į laisvės atėmimo vietų ligoninę arba valstybės ar 

savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešąsias įstaigas, įskaitomas į nuobaudų atlikimo laiką, 

jeigu nuteistieji į šias gydymo įstaigas buvo perkelti ne dėl tyčinio savęs žalojimo. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 
35 skyrius. Neteko galios nuo 2016-04-01 

Skyriaus naikinimas: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 
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XXXVI SKYRIUS 

 NUOBAUDOS – PERKELTI NUTEISTĄJĮ Į KAMERŲ TIPO PATALPAS – VYKDYMO 

YPATUMAI  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 
219. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

220. Nuteistiesiems, perkeliamiems į kamerų tipo patalpas (išskyrus perkeliamiems į kamerų 

tipo patalpas pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio 2 dalies 3 

punktą), neleidžiama su savimi imti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų, išskyrus 

nutarimo dėl nuobaudos skyrimo kopiją, vokus, pašto ženklus, rašymo priemonę ir popierių, 

rankšluostį, muilą, dantų pastą, dantų šepetėlį, šukas, nosinę (moterims – moterų higienos 

reikmenis). Pataisos įstaigos direktorius privalo užtikrinti nuteistųjų, perkeltų į kamerų tipo 

patalpas, asmeninių daiktų, kurių jie negali turėti kamerų tipo patalpose, saugumą per visą 

nuobaudos atlikimo laiką. Greitai gendantys maisto produktai įdedami į šaldytuvą. Ilgai saugoti ir 

dėl natūralių sąlygų sugedę maisto produktai nuteistojo akivaizdoje sunaikinami. Apie tai 

surašomas aktas, kuris, nuteistajam pasirašius, įsiuvamas į jo asmens bylą. 
Punkto pakeitimai: 
Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

221. Apie nuteistojo perkėlimą į šias patalpas įrašoma Nuteistųjų perkėlimo į kamerų tipo 

patalpas apskaitos žurnale (36 priedas) arba pažymima elektroninėje apskaitos (registracijos) 

sistemoje. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 
222. Neteko galios nuo 2016-04-01 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

223. Nuteistieji, perkelti į kamerų tipo patalpas, lieka būrio, kuriam priklausė, sudėtyje. 

Nuteistajam atliekant nuobaudą kamerų tipo patalpose, socialinės reabilitacijos priemonių (išskyrus 

grupines priemones) įgyvendinimas tęsiamas. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 
224. Neteko galios nuo 2016-04-01 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

225. Nuteistųjų, laikomų kamerų tipo patalpose, medicininė apžiūra ir ambulatorinis 

gydymas atliekamas specialiai tam kamerų tipo patalpose įrengtoje patalpoje. Šių nuteistųjų 

sanitarinis paruošimas vykdomas bendra tvarka, tačiau atskirai nuo kitų nuteistųjų.  

226. Nuteistieji, atliekantys nuobaudas kamerų tipo patalpose, kiekvieną dieną eilės tvarka 

skiriami budinčiaisiais ir tvarko kameras. 
227. Neteko galios nuo 2016-04-01 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 
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228. Atlikę nuobaudą nuteistieji nedelsiant paleidžiami iš kamerų tipo patalpų. 

229. Pataisos įstaigos direktorius, jo pavaduotojai, direktoriaus budintieji padėjėjai, tarnybų 

viršininkai bei būrių viršininkai ir kiti specialistai privalo lankytis kamerų tipo patalpose, tikrinti 

nuteistųjų laikymo sąlygas, imtis priemonių trūkumams šalinti, nagrinėti nuteistųjų skundus ir 

daryti įrašus Pareigūnų lankymosi kamerų tipo patalpose apskaitos žurnale (35 priedas). 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

229
1
. Nuteistojo laikinas izoliavimas įforminamas pataisos įstaigos direktoriaus budinčiojo 

padėjėjo nutarimu (33 priedas).  
Papildyta punktu: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

XXXVII SKYRIUS 

 NUTEISTŲJŲ PASIVAIKŠČIOJIMO GRYNAME ORE TVARKA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 
230. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 
231. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

232. Nuteistieji, sergantys aktyvia tuberkulioze, pasivaikščioti vedami į atskirus 

pasivaikščiojimo kiemus. Ne rečiau kaip kartą per savaitę juose atliekama baigiamoji dezinfekcija. 

Nuteistieji, sergantys kitomis užkrečiamosiomis lašeliniu keliu plintančiomis ligomis, pasivaikščioti 

vedami atskirai nuo kitų asmenų. Šiems sergantiesiems pasivaikščiojus tą pačią dieną į 

pasivaikščiojimo kiemus kiti nuteistieji neleidžiami. Šių kiemų baigiamoji dezinfekcija atliekama 

kasdien.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

233. Pasivaikščioti vienu metu gali būti vedami visi vienoje gyvenamojoje patalpoje arba 

kameroje esantys nuteistieji. Vedami pasivaikščioti nuteistieji turi būti apsirengę pagal metų laiką ir 

oro temperatūrą. Pasibaigus pasivaikščiojimo laikui, nuteistieji privalo sutvarkyti pasivaikščiojimo 

kiemelį. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

234. Nuteistieji, kurie pasivaikščiojimo metu naudoja fizinį ar psichinį smurtą prieš kitus 

asmenis, įžeidinėja, užpuola ar priešinasi pataisos įstaigos personalui, pataisos įstaigos direktoriaus 

budinčiojo padėjėjo sprendimu gali būti pašalinti iš pasivaikščiojimų kiemų ir uždaryti į 

gyvenamąsias patalpas ar kameras. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 
235. Neteko galios nuo 2016-04-01 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

XXXVIII SKYRIUS 
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 PATAISOS ĮSTAIGOS DRAUSMĖS KOMISIJOS SUDARYMO TVARKA IR 

KOMPETENCIJA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

236. Drausmės komisija sudaroma pataisos įstaigos direktoriaus įsakymu. 

Drausmės komisija yra pataisos įstaigos direktoriaus patariamoji institucija. 

Įsakyme dėl Drausmės komisijos sudarymo nurodomas Drausmės komisijos pirmininkas ir 

kiti jos nariai. Šiuo įsakymu paskiriamas ir Drausmės komisijos sekretorius. Sekretorius nėra 

Drausmės komisijos narys. 

237. Drausmės komisijos darbe turi dalyvauti visi jos nariai. Dėl svarbių priežasčių kai 

kuriems jos nariams neatvykus, Drausmės komisija gali dirbti, jeigu jos darbe dalyvauja daugiau 

kaip pusė komisijos narių. Jeigu Drausmės komisijos darbe dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti 

Drausmės komisijos pirmininkas, pataisos įstaigos direktorius raštu paveda kitam Drausmės 

komisijos nariui vykdyti komisijos pirmininko funkcijas. 

238. Pataisos įstaigos Drausmės komisijos nariais turi būti būrių viršininkai, psichologas, 

kriminalinės žvalgybos ir priežiūros skyriaus darbuotojai. Be šių Drausmės komisijos narių, jos 

nariais gali būti ir kiti asmenys.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

239. Drausmės komisijos posėdžiai organizuojami pataisos įstaigos direktoriui arba šios 

komisijos pirmininkui pavedus. 

240. Kai reikia pataisos įstaigos Drausmės komisijos teikimo, ši privalo svarstyti klausimą 

dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio 2 dalyje nurodytų nuobaudų 

nuteistiesiems paskyrimo. 

Apie būtinybę pataisos įstaigos Drausmės komisijai svarstyti kitus klausimus sprendžia 

pataisos įstaigos direktorius. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

241. Medžiagą apie nuteistojo padarytą bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimą 

pataisos įstaigos Drausmės komisijos posėdžiui rengia būrio viršininkas arba kriminalinės žvalgybos 

ar priežiūros skyriaus pareigūnas. Šios komisijos posėdžiui gali būti pateikta Individualaus darbo su 

nuteistuoju knygelė ir individualus socialinės reabilitacijos planas. 
Punkto pakeitimai: 
Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

242. Būrio viršininkas arba kitas pareigūnas užtikrina, kad nuteistasis atvyks į pataisos 

įstaigos Drausmės komisijos posėdį. Nuteistojo, perkelto į kamerų tipo patalpas, atvykimą į 

Drausmės komisijos posėdį užtikrina pataisos įstaigos direktoriaus budintysis padėjėjas.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

243. Svarstant nuteistąjį pataisos įstaigos Drausmės komisijos posėdyje, jam dalyvaujant, su 

medžiaga apie šio nuteistojo padarytą bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimą supažindina 

vienas iš pareigūnų, nurodytų šių taisyklių 241 punkte. 

Balsavimo metu nuteistasis nedalyvauja. Po balsavimo jis pakviečiamas į Drausmės 

komisijos posėdį ir supažindinamas su komisijos sprendimu pasirašytinai. 

Drausmės komisija kiekvienu klausimu balsuoja atskirai. Sprendimas yra teisėtas, jeigu dėl 

jo balsavo posėdyje dalyvavusių Drausmės komisijos narių dauguma. Balsams pasiskirsčius po 

lygiai, balsavimo rezultatus lemia Drausmės komisijos pirmininko balsas. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4f5739f0471511e5a38cd6cdb94b0c51
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4f5739f0471511e5a38cd6cdb94b0c51
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7b1a5480f59a11e58a059f41f96fc264
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4f5739f0471511e5a38cd6cdb94b0c51
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7b1a5480f59a11e58a059f41f96fc264
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7b1a5480f59a11e58a059f41f96fc264


244. Pataisos įstaigos Drausmės komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo šios 

komisijos pirmininkas, komisijos posėdyje dalyvavę jos nariai ir sekretorius. Protokole gali būti 

pateikta Drausmės komisijos nario, nesutinkančio su sprendimu, atskira motyvuota nuomonė.  

Drausmės komisijos sekretorius protokolus saugo teisės aktų nustatyta tvarka. 

245. Drausmės komisijos sprendimas (teikimas) pataisos įstaigos direktoriui nėra 

privalomas. 

246. Drausmės komisija, priėmusi sprendimą siūlyti pataisos įstaigos direktoriui paskirti 

nuteistajam Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio 2 dalyje numatytą 

nuobaudą, pateikia teikimą (12 priedas). 

 

XXXIX SKYRIUS 

 PASKATINIMO PRIEMONIŲ IR NUOBAUDŲ APSKAITA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

247. Nutarimai (9–12, 15, 33, 37, 38 priedai), įsakymų dėl paskatinimo priemonių ir 

nuobaudų skyrimo nuteistiesiems išrašai, pataisos įstaigos Drausmės komisijos teikimai, medžiaga 

apie nuteistųjų padarytus bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimus ir jų rašytiniai 

pasiaiškinimai (protokolai, kurie buvo surašyti nuteistiesiems atsisakius pasiaiškinti raštu) įsiuvami 

į nuteistųjų asmens bylas. Nutarimo dėl nuobaudos skyrimo kopija nuteistajam neatlygintinai 

įteikiama jo pasirašymo dieną.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

248. Būriuose nuteistųjų paskatinimo priemonių ir nuobaudų apskaitą tvarko pataisos 

įstaigos būrių viršininkai. 

249. Pataisos įstaigos direktoriaus budintieji padėjėjai apie visus nuteistųjų padarytus 

bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimus, o būrių viršininkai apie pažeidėjams taikytas 

drausminio ar kitokio poveikio priemones daro reikiamus įrašus Tarnybinių pranešimų apie 

nuteistųjų padarytus bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimus registre (39 priedas) arba 

elektroninėje apskaitos (registracijos) sistemoje. Šių pažeidimų registravimą kontroliuoja pataisos 

įstaigos direktoriaus pavaduotojas. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

250. Nutarimų ir pataisos įstaigos direktoriaus įsakymų dėl nuobaudų skyrimo 

nuteistiesiems kopijas bei išrašus Nutarimų ir įsakymų kopijų (išrašų) dėl nuobaudų skyrimo 

nuteistiesiems apskaitos žurnale (40 priedas) arba elektroninėje apskaitos (registracijos) sistemoje 

registruoja pataisos įstaigos direktoriaus įsakymu įgaliotas pareigūnas, kuris taip pat yra atsakingas 

už šio žurnalo saugojimą. Nutarimų ir įsakymų kopijos bei išrašai ne vėliau kaip per penkias darbo 

dienas nuo paskirtų nuobaudų įvykdymo (atlikimo) momento perduodami pataisos įstaigos įskaitos 

tarnybos darbuotojui, jam pasirašant šiame punkte nurodytame žurnale, kad saugotų nuteistųjų 

asmens bylose. 
Punkto pakeitimai: 
Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

251. Visą paskatinimo priemonių ir nuobaudų, skirtų nuteistiesiems, apskaitą ir drausmės 

praktikos analizę atlieka pataisos įstaigos direktoriaus pavaduotojas. 

 

XL SKYRIUS 

 NUTEISTŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS YPATUMAI  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 
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Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

252. Nuteistieji, bausmę atliekantys pataisos įstaigose, kuriose patekimas į asmens sveikatos 

priežiūros tarnybas yra apribojamas, pas medicinos specialistą registruojami iš anksto. Kalėjimų 

gyvenamųjų patalpų korpusuose (flygeliuose, aukštuose) ir pataisos įstaigų kamerų tipo patalpose 

šių įstaigų direktorių įgalioti priežiūros pareigūnai pildo nuteistųjų ambulatorinio priėmimo 

registracijos žurnalus (41 priedas), vadovaudamiesi Nuteistųjų registravimo į ambulatorinį 

priėmimą taisyklėmis (42 priedas). Pataisos įstaigos bendrabučiuose gyvenančius nuteistuosius pas 

medicinos specialistą registruoja būrių viršininkai arba kiti pataisos įstaigos direktoriaus įgalioti 

pareigūnai. Pacientai registruojami kasdien. Užbaigus registravimą, žurnalai pristatomi į asmens 

sveikatos priežiūros tarnybą jos darbo dienos pradžioje. Už visų registruotų pacientų susitikimą su 

medicinos specialistais atsako juos užregistravę pareigūnai. Į asmens sveikatos priežiūros tarnybą 

pacientai atvyksta patys arba juos palydi prižiūrėtojai pataisos įstaigoje nustatyta tvarka. Medicinos 

specialistui paprašius, paciento priėmimo metu asmens sveikatos priežiūros tarnybos patalpoje 

privalo būti tokios pat lyties kaip ir pacientas prižiūrėtojas. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

253. Kalėjimų departamento sveikatos priežiūros tarnyba kaupia ir analizuoja informaciją 

apie pataisos įstaigose laikomų nuteistųjų sveikatą ir šių įstaigų asmens sveikatos priežiūros tarnybų 

veiklą. 

 

XLI SKYRIUS 

 HIGIENOS IR PRIEŠEPIDEMINIŲ TAISYKLIŲ LAIKYMASIS PATAISOS ĮSTAIGOSE  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 
254. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

255. Pataisos įstaigų personalas, lankytojai ir nuteistieji privalo griežtai laikytis higienos ir 

priešepideminių taisyklių bei reikalavimų. 

Kiekvienam nuteistajam pataisos įstaigoje turi būti lengvai prieinama būtinoji higienos ir 

visuomenės sveikatos saugos informacija. 

256. Pataisos įstaigų personalas ir nuteistieji teisės aktų nustatyta tvarka ir periodiškumu 

privalo pasitikrinti sveikatą, turėti galimybę įgyti nustatytos apimties higienos, sveikatos saugos 

žinių ir įgūdžių. Pataisos įstaigų prekybos, mitybos, pasimatymų, pašto bei perduodamų siuntinių 

priėmimo, dušų, kirpyklų, skalbyklų, asmens sveikatos priežiūros tarnybų darbuotojų sveikatos 

tikrinimo ir higienos žinių bei įgūdžių įgijimo tvarką nustato teisės aktai. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-401, 2008-10-21, Žin., 2008, Nr. 125-4756 (2008-10-30), i. k. 1082270ISAK001R-401 

 

257. Naujai atvykusiems į pataisos įstaigas nuteistiesiems atliekamas sanitarinis švarinimas, 

jie nusiprausia duše. Pataisos įstaigų personalui draudžiama reikalauti, kad nuteistieji nusikirptų 

plikai, jeigu nėra gydytojo rašytinio patvirtinimo, kad tai reikalinga dėl sveikatos ar higienos. Taip 

pat dezinfekuojami jų rūbai. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

258. Ne rečiau kaip kartą per savaitę nuteistiesiems suteikiama galimybė pasinaudoti dušu, 

gauti išskalbtą patalynę ir apatinius drabužius, kartą per mėnesį – pasinaudoti kirpėjo paslaugomis.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-401, 2008-10-21, Žin., 2008, Nr. 125-4756 (2008-10-30), i. k. 1082270ISAK001R-401 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4f5739f0471511e5a38cd6cdb94b0c51
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https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.451E4F72B4B7


Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

259. Pataisos įstaigose dušai, sanitarinės švaryklos, skalbyklos, kirpyklos, džiovyklos ir kiti 

komunalinės ir buitinės paskirties objektai turi veikti nuolat. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-401, 2008-10-21, Žin., 2008, Nr. 125-4756 (2008-10-30), i. k. 1082270ISAK001R-401 

 

260. Pataisos įstaigos direktorius privalo užtikrinti, kad šios įstaigos parduotuvėje visada 

būtų pakankamai higienos priemonių. 

261. Išduodamo pagaminto maisto juslinio patikrinimo rezultatai įrašomi į Pagaminto maisto 

kokybės įvertinimo žurnalą (45 priedas). 

 

XLII SKYRIUS 

 NUTEISTŲJŲ BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ TRAUMŲ APSKAITA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

262. Nuteistąjį, kuriam padarytas kūno sužalojimas, apžiūri sveikatos priežiūros specialistas 

ir išrašo pažymėjimą apie nuteistojo kūno sužalojimo pobūdį, nurodo aplinkybes (pagal nuteistojo 

pasakojimą), kurioms esant buvo padarytas kūno sužalojimas, datą, laiką ir vietą. Sveikatos 

priežiūros specialistas daro įrašą specialiame žurnale, nurodytame šių taisyklių 263 punkte, ir apie tai 

praneša pataisos įstaigos direktoriaus pavaduotojui, o kai jo nėra, – kriminalinės žvalgybos skyriaus 

pareigūnui.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

263. Nuteistiesiems padaryti kūno sužalojimai (buitinės ir gamybinės traumos) registruojami 

specialiame žurnale, kuriame yra šios skiltys: 

263.1. eilės numeris; 

263.2. registravimo data ir laikas; 

263.3. nuteistojo vardas ir pavardė, gimimo metai; 

263.4. būrio ar kameros numeris; 

263.5. kūno sužalojimo aprašymas; 

263.6. pareigūno, gavusio pirminę medžiagą apie nuteistojo kūno sužalojimą, vardas ir 

pavardė, parašas; 

263.7. pastabos. 

264. Nuteistiesiems gamyboje (darbo vietoje) padarytus kūno sužalojimus pirmiausia 

nagrinėja žmonių saugos darbe specialistas, kuris, esant gamybinei traumai, medžiagą kartu su savo 

tarnybiniu pranešimu perduoda pataisos įstaigos direktoriaus pavaduotojui, o kai jo nėra, – 

kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnui.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

XLIII SKYRIUS 

 PATAISOS ĮSTAIGOS PERSONALO VEIKSMAI NUTEISTAJAM PAREIŠKUS APIE 

BADAVIMĄ  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 
265. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 
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266. Pataisos įstaigos administracija per tris dienas nuo nuteistojo badavimo pradžios 

nusiunčia jį pasitikrinti sveikatos ir psichikos būklės. Jeigu badavimas nėra psichikos ligos 

padarinys, administracija kartu su psichologijos specialistu dar kartą privalo supažindinti badaujantį 

nuteistąjį su galimais padariniais jo sveikatai ir įtikinti jį atsisakyti badauti. Badaujantis nuteistasis, 

kuris ir toliau atsisako valgyti, pagal motyvuotą pataisos įstaigos direktoriaus arba jį pavaduojančio 

pareigūno nutarimą (43 priedas) gali būti laikomas atskirai nuo kitų nuteistųjų. 

267. Badaujančiam nuteistajam skundžiantis dėl sveikatos, jo atleidimo nuo darbo ir kitų 

pareigų vykdymo medicininė ekspertizė atliekama teisės aktų nustatyta tvarka. 

268. Ilgiau kaip tris dienas badaujantį nuteistąjį kasdien apžiūri ir pasiūlo nutraukti 

badavimą pataisos įstaigos asmens sveikatos priežiūros tarnybos medicinos specialistas, kuris 

duomenis apie nuteistojo sveikatos būklę įrašo Asmens sveikatos istorijoje (ambulatorinėje 

kortelėje). Badaujančiam susirgus, jo sveikatos priežiūra organizuojama teisės aktų nustatyta tvarka.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

269. Paskelbusiam badavimą nuteistajam maistas negaminamas. Jeigu dėl objektyvių 

priežasčių negalima užtikrinti nustojusio badauti nuteistojo maitinimo pagal valgiaraštį, jam 

išduodamas sausas davinys. Maitinimas pagal valgiaraštį nustojusiam badauti nuteistajam turi būti 

užtikrinamas ne vėliau kaip praėjus vienai parai po to, kai nuteistasis apie badavimo nutraukimą 

raštu informuoja pataisos įstaigos administraciją.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

Nr. 1R-68, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 31-1444 (2012-03-13), i. k. 1122270ISAK0001R-68 

 

270. Nuteistajam nustojus badauti, šių taisyklių 266 punkte nurodytas nutarimas įsiuvami į 

jo asmens bylą. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

271. Pagal medicininius parodymus pataisos įstaigos asmens sveikatos priežiūros tarnybos 

patalpose maitinami nuteistieji psichikos ligoniai, dėl sveikatos būklės negalintys įvertinti badavimo 

padarinių ir už juos atsakyti, taip pat kiti badaujantys nuteistieji, kurių sąmonė arba psichika dėl 

badavimo sutrikusi ir kurių gyvybei gresia tiesioginis pavojus. Sprendimą dėl šiame punkte 

nurodytų priverstinio gydymo priemonių priima gydytojų komisija, kurios bent vienas narys yra 

psichiatrijos specialistas. 

272. Badaujančio nuteistojo medicininiai dokumentai pildomi teisės aktų nustatyta tvarka. 

272
1
. Badaujant daugiau kaip vienam nuteistajam dėl tų pačių priežasčių ar reikalavimų, 

pataisos įstaigos administracija vadovaujasi šių taisyklių 266–272 punktų nuostatomis.  
Papildyta punktu: 

Nr. 1R-33, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 19-939 (2011-02-14), i. k. 1112270ISAK0001R-33 

 

XLIV SKYRIUS 

 PASIMATYMŲ SU VAIKAIS IKI TREJŲ METŲ TVARKA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

273. Pataisos namų vaikų (kūdikių) namų vaiko ir motinos skyriaus vidaus tvarkos taisykles 

tvirtina pataisos įstaigos direktorius. 

274. Nuteistųjų motinų, kurių vaikai iki trejų metų laikomi pataisos namų arba vietovės, 

kurioje yra pataisos namai, vaikų (kūdikių) namuose, sąrašą tvirtina pataisos namų direktorius 

įsakymu, kuriame nustato šių nuteistųjų pasimatymo su vaikais laiką. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F
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275. Nuteistosios motinos į pasimatymą su vaikais, laikomais vietovės, kurioje yra pataisos 

namai, vaikų (kūdikių) namuose, vežamos pataisos namų automobiliais arba lydimos pėsčiomis šios 

įstaigos pareigūnų. 

276. Nuteistąsias motinas pasimatymo su vaikais metu stebi pareigūnės. 

 

XLV SKYRIUS 

 NUTEISTŲJŲ NĖŠČIŲ MOTERŲ IR VAIKŲ IKI KETVERIŲ METŲ TURINČIŲ 

NUTEISTŲJŲ MOTINŲ BAUSMĖS ATLIKIMO NE PATAISOS NAMŲ TERITORIJOJE 

YPATUMAI  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

277. Leidimas nėščioms moterims ir vaikų iki ketverių metų turinčioms motinoms gyventi ne 

pataisos namų teritorijoje įforminamas motyvuotu šios įstaigos direktoriaus nutarimu (46 priedas).  
Punkto pakeitimai: 
Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

278. Nuteistosioms moterims, nurodytoms šių taisyklių 277 punkte, išduodami nustatyto 

pavyzdžio pažymėjimai (47 priedas). 

279. Nuteistosios moterys, gyvenančios ne pataisos namų teritorijoje, lieka būrių, į kuriuos 

buvo paskirtos pataisos namuose, sudėtyje. Joms už pataisos namuose dirbtą laiką išmokamas 

atlyginimas, atiduodami asmeniniai daiktai ir asmeninėse sąskaitose turimi pinigai.  

280. Nuteistosios, kuri sistemingai pažeidinėja arba itin piktybiškai pažeidė nustatyto režimo 

reikalavimus arba elgesio taisykles, teisė gyventi ne pataisos įstaigos teritorijoje pataisos namų 

direktoriaus nutarimu (48 priedas) panaikinama ir ši nuteistoji perkeliama į pataisos namus tęsti 

bausmės atlikimą. 

 

XLVI SKYRIUS 

 NUTEISTŲJŲ, KURIEMS SUTEIKTA TEISĖ IŠVYKTI BE SARGYBOS ARBA BE 

PALYDOS, ELGESIO TAISYKLĖS IR LAIKYMO SĄLYGOS  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

281. Nuteistajam teisė išvykti be sargybos arba be palydos suteikiama pataisos įstaigos ar 

kardomojo kalinimo vietos direktoriaus nutarimu (49 priedas). 

282. Nuteistiesiems, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos arba be palydos, pataisos 

įstaigos ar kardomojo kalinimo vietos administracija išduoda nustatyto pavyzdžio leidimus (50 

priedas). Kartu su leidimu nuteistajam išduodamas kontrolinis talonas (51 priedas). 

283. Prieš išduodant nuteistajam nustatyto pavyzdžio leidimą, jis supažindinamas 

pasirašytinai su nuteistųjų, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos arba be palydos, elgesio 

taisyklėmis, pataisos įstaigos ar kardomojo kalinimo vietos teritorijos ribomis arba maršrutu, kuriuo 

leidžiama vykti be sargybos arba be palydos. 

284. Nuteistasis, gavęs nustatyto pavyzdžio leidimą, kuriame nurodytas laikas ir maršrutas, 

gali išvykti už pataisos įstaigos ar kardomojo kalinimo vietos teritorijos ribų be sargybos arba be 

palydos. 

285. Nuteistojo išėjimo už pataisos įstaigos ar kardomojo kalinimo vietos teritorijos ribų ir 

sugrįžimo laikas nustatomas išvykimo į darbą, dalyvauti socialinėje reabilitacijoje, užsiimti 

individualia darbine, kūrybine ir kitokia veikla, į bendrojo ugdymo ar į profesinę mokyklą tabelyje, 

kurį rengia pataisos įstaigos direktoriaus įgaliotas pareigūnas. Šį tabelį tvirtina pataisos įstaigos ar 

kardomojo kalinimo vietos direktorius arba jo pavaduotojas.  
Punkto pakeitimai: 
Nr. 1R-173, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 74-3862 (2012-06-29), i. k. 1122270ISAK001R-173 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4f5739f0471511e5a38cd6cdb94b0c51
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Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

286. Laisvu nuo darbo, socialinės reabilitacijos, užsiėmimo individualia darbine, kūrybine ir 

kitokia veikla, mokymosi laiku nuteistasis, kuriam suteikta teisė išvykti be sargybos arba be 

palydos, privalo būti pataisos įstaigos gyvenamojoje zonoje ar kardomojo kalinimo vietos 

režiminėje teritorijoje arba šioms įstaigoms priklausančiose patalpose, kuriose gyvena nuteistieji, 

turintys teisę išvykti be sargybos arba be palydos, esančiose šalia pataisos įstaigos ar kardomojo 

kalinimo vietos, ir laikytis bausmės atlikimo režimo reikalavimų ir nuteistiesiems nustatytų elgesio 

taisyklių.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-173, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 74-3862 (2012-06-29), i. k. 1122270ISAK001R-173 

 

287. Nuteistasis, kuriam suteikta teisė išvykti be sargybos arba be palydos, privalo: 

287.1. būti tvarkingas, dėvėti sezoninius drabužius; 

287.2. laikytis nustatyto maršruto ir viešosios tvarkos taisyklių; 

287.3. po darbo, socialinės reabilitacijos, užsiėmimo individualia darbine, kūrybine ir 

kitokia veikla ar mokymosi grįžti į pataisos įstaigos gyvenamąją zoną ar kardomojo kalinimo vietos 

režiminę teritoriją arba šioms įstaigoms priklausančias patalpas, kuriose gyvena nuteistieji, turintys 

teisę išvykti be sargybos arba be palydos, esančias šalia pataisos įstaigos ar kardomojo kalinimo 

vietos;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-173, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 74-3862 (2012-06-29), i. k. 1122270ISAK001R-173 

 

287.4. pataisos įstaigos ar kardomojo kalinimo vietos pareigūnui pareikalavus, pateikti 

pažymėjimą, o grįžtant į pataisos įstaigos gyvenamąją zoną ar kardomojo kalinimo vietos režiminę 

teritoriją, atiduoti jį kontrolės ir praleidimo punkto sargybiniui. Nuteistasis, grįžęs į pataisos įstaigai 

ar kardomojo kalinimo vietai priklausančias patalpas, kuriose gyvena nuteistieji, turintys teisę 

išvykti be sargybos arba be palydos, esančias šalia pataisos įstaigos ar kardomojo kalinimo vietos, 

leidimą atiduoda nuteistuosius šiose patalpose prižiūrinčiam pareigūnui. 

288. Nuteistajam, kuriam suteikta teisė išvykti be sargybos arba be palydos, draudžiama: 

288.1. išvykti už pataisos įstaigos ar kardomojo kalinimo vietos teritorijos ribų tabelyje 

nenustatytu laiku; 

288.2. savavališkai palikti darbo, socialinės reabilitacijos, užsiėmimo individualia darbine, 

kūrybine ir kitokia veikla ar mokymosi vietą;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-173, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 74-3862 (2012-06-29), i. k. 1122270ISAK001R-173 

 

288.3. lankytis privačių asmenų butuose; 

288.4. siųsti iš kitų nuteistųjų paimtus laiškus, perduoti kitokius jų rankraščius arba vykdyti 

kitus jų pavedimus; 

288.5. atiduoti pažymėjimą kitam nuteistajam. 

289. Nuteistajam, kuris pažeidė jam nustatyto režimo reikalavimus arba elgesio taisykles, 

pataisos įstaigos ar kardomojo kalinimo vietos direktoriaus nutarimu (52 priedas) gali būti atimta 

teisė išvykti be sargybos arba be palydos. 

 

XLVII SKYRIUS 

 NUTEISTOJO TRUMPALAIKĖS IŠVYKOS UŽ PATAISOS ĮSTAIGOS TERITORIJOS 

RIBŲ DĖL SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO AR ARTIMOJO GIMINAIČIO MIRTIES 

AR SUNKIOS LIGOS, TAIP PAT DĖL GAIVALINĖS NELAIMĖS, PADARIUSIOS 

DIDELĖS MATERIALINĖS ŽALOS NUTEISTAJAM AR JO SUTUOKTINIUI, 

SUGYVENTINIUI ARBA ARTIMIESIEMS GIMINAIČIAMS, SUTEIKIMO TVARKA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 
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290. Nuteistajam gali būti leista išvykti už pataisos įstaigos teritorijos ribų, jeigu yra 

pateikta: 

290.1. pareiškimas apie nuteistojo sutuoktinio, sugyventinio ar artimojo giminaičio mirtį ar 

medicininis mirties liudijimas arba jo kopija, taip pat mirties liudijimas arba jo kopija, jei mirusiojo 

asmens duomenys nėra tvarkomi Lietuvos Respublikos gyventojų registre;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

290.2. valstybės ar savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos išvada 

(pažyma) dėl nuteistojo sutuoktinio, sugyventinio ar artimojo giminaičio sunkios ligos, gresiančios 

ligonio gyvybei, patvirtinta šios įstaigos vadovo arba jį pavaduojančio asmens parašu ir valstybės ar 

savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos antspaudu;  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-376, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20422 

 

290.3. savivaldybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis 

gaivalinės nelaimės, padariusios didelės materialinės žalos nuteistajam ar jo sutuoktiniui, 

sugyventiniui arba artimiesiems giminaičiams, faktą. 

291. Pataisos įstaigos administracija, gavusi dokumentus, privalo nedelsdama apie tai 

pranešti nuteistajam. Nuteistojo rašytinį prašymą suteikti išvykti už pataisos įstaigos teritorijos ribų 

pataisos įstaigos administracija turi išnagrinėti per vieną dieną. 

292. Pataisos įstaigos direktorius, prieš priimdamas sprendimą leisti nuteistajam išvykti už 

pataisos įstaigos teritorijos ribų, privalo įvertinti nuteistojo asmenybę ir šias aplinkybes:  

292.1. ar valstybės ar savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos išvadoje 

(pažymoje) dėl nuteistojo sutuoktinio, sugyventinio ar artimojo giminaičio sunkios ligos yra 

pažymėta, kad ši liga yra sunki ir gresia ligonio gyvybei; 

292.2. ar sutuoktinis ar sugyventinis arba artimieji giminaičiai, kuriems gaivalinė nelaimė 

padarė didelės materialinės žalos, palaiko socialinius ryšius su nuteistuoju; 

292.3. kokią teismo paskirtosios bausmės dalį atliko nuteistasis; 

292.4. kaip nuteistasis elgėsi per visą kardomojo kalinimo (suėmimo) taikymo ir bausmės 

atlikimo laiką; 

292.5. už kokias nusikalstamas veikas buvo anksčiau teistas nuteistasis. 

293. Priimdamas sprendimą leisti nuteistajam išvykti už pataisos įstaigos teritorijos ribų, 

pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas sprendžia dėl elektroninio stebėjimo 

priemonių panaudojimo nuteistojo išvykos metu, taip pat – ar šiam nuteistajam reikalingas šios 

įstaigos palydovas arba kelių pareigūnų palyda. Nuteistieji nepilnamečiai vyksta tik su palyda.  

Pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas privalo nuspręsti, ar suaugusį 

nuteistąjį trumpalaikės išvykos metu lydėti su uždėtais antrankiais, ar be jų.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

294. Suaugusiam nuteistajam, kuriam leista išvykti už pataisos įstaigos teritorijos ribų, 

privalomai skiriamas palydovas arba kelių pareigūnų palyda, jeigu nuteistasis: 

294.1. atlieka bausmę už bent vieną iš nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos 

baudžiamojo kodekso 99–104, 114–117, 119, 121, 129, 131, 135, 145 straipsniuose, 149 straipsnio 

3 ir 4 dalyse, 150 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 151 straipsnio 2 dalyje, 156 straipsnio 1 dalyje, 180 

straipsnio 3 dalyje, 181 straipsnio 2 dalyje, 239–242, 249–252, 254 straipsniuose, 260 straipsnio 2 ir 

3 dalyse, 263 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 283 straipsnio 2 dalyje ir 323 straipsnyje; 

294.2. atlieka bausmę už tyčinį nusikaltimą, padarytą areštinėje, pataisos įstaigoje ar 

kardomojo kalinimo vietoje; 
Punkto pakeitimai: 
Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 
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294.3. yra pavojingas recidyvistas; 

294.4. įrašytas į linkusiųjų pabėgti įskaitą; 
294.5. Neteko galios nuo 2010-04-30 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-85, 2010-04-26, Žin. 2010, Nr. 49-2408 (2010-04-29), i. k. 1102270ISAK0001R-85 

 

295. Nusprendus leisti nuteistajam išvykti už pataisos įstaigos teritorijos ribų, pataisos 

įstaigos administracija įformina šiuos dokumentus: 

295.1. išvadą (53 priedas), kurioje nurodomi nuteistojo biografiniai, teisminiai (ankstesnieji 

teistumai, Baudžiamojo kodekso straipsniai, dalys ir punktai, pagal kuriuos nuteistas asmuo šiuo 

metu atlieka bausmę, šios bausmės vykdymo pradžia ir pabaiga) duomenys ir jo charakteristika, 

aplinkybės, dėl kurių leidžiama trumpalaikė išvyka, ir jas patvirtinantys dokumentai, įvertintos 

aplinkybės, nurodytos šių taisyklių 292 punkte, kurioje motyvuojamas palydovo (palydos) skyrimas 

arba neskyrimas, nurodomas sprendimas išvykstantį nuteistąjį lydėti su uždėtais antrankiais arba be 

jų, trumpalaikės išvykos trukmė (parų skaičius). Išvadą pasirašo pataisos įstaigos direktoriaus 

pavaduotojas; 

295.2. įsakymą dėl leidimo nuteistajam išvykti už pataisos įstaigos teritorijos ribų; 

295.3. pažymėjimą apie leidimą nuteistajam išvykti už pataisos įstaigos teritorijos ribų (54 

priedas). 

296. Pataisos įstaigos direktorius, jį pavaduojantis pareigūnas arba jo pavaduotojas 

instruktuoja išvykstantį nuteistąjį apie elgesio taisykles už pataisos įstaigos teritorijos ribų, įspėja 

dėl atsakomybės už nesugrįžimą nustatytu laiku ir paima iš nuteistojo rašytinį pasižadėjimą (55 

priedas). 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

297. Nuteistajam, kuris buvo išvykęs už pataisos įstaigos teritorijos ribų nuobaudos atlikimo 

kamerų tipo patalpose metu, išvykos laikas įskaitomas į nuobaudos atlikimo laiką. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

298. Pataisos įstaigos direktoriui arba jį pavaduojančiam pareigūnui atsisakius leisti 

nuteistajam išvykti už pataisos įstaigos teritorijos ribų, direktorius, jį pavaduojantis pareigūnas  arba 

jo pavaduotojas per dieną nuo dokumentų, nurodytų šių taisyklių 290 punkte, pateikimo privalo 

asmeniškai ir pasirašytinai supažindinti nuteistąjį su išvada dėl atsisakymo leisti nuteistajam išvykti 

už pataisos įstaigos teritorijos ribų (56 priedas). 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

299. Jeigu nuteistasis išvykos už pataisos įstaigos ribų metu pabėgo, palydos arba 

elektroninio stebėjimo priemone stebėję nuteistąjį pareigūnai privalo nedelsdami apie tai pranešti 

tos vietovės, kurioje pabėgo nuteistasis, ir tos vietovės, į kurią jis turėjo vykti, teritorinei policijos 

įstaigai ir pataisos įstaigos, iš kurios buvo išleistas nuteistasis, vadovybei.  
Punkto pakeitimai: 
Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

300. Nuteistųjų, kuriems leista išvykti už pataisos įstaigos teritorijos ribų, įskaitą Nuteistųjų 

trumpalaikių išvykų apskaitos žurnale (57 priedas) arba elektroninėje apskaitos (registracijos) 

sistemoje atlieka įskaitos tarnyba, o sugrįžimą kontroliuoja pataisos įstaigos direktoriaus budintysis 

padėjėjas. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 
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301. Jeigu nuteistasis, kuriam buvo leista išvykti už pataisos įstaigos teritorijos ribų be 

palydovo ar palydos, dėl ligos, meteorologinių arba kitų svarbių priežasčių negali nustatytu laiku 

sugrįžti į pataisos įstaigą, jis privalo nedelsdamas apie tai pranešti telefonu šios įstaigos 

administracijai, kuri apie tokį nuteistąjį faksimilinio ryšio arba elektroninio pašto priemonėmis (o 

jei tokių nėra, – telefonu) privalo tuoj pat pranešti toms teritorinėms policijos įstaigoms, į kurių 

veiklos teritorijas išvyko nuteistasis. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

302. Jei trumpalaikės išvykos metu nuteistasis susirgo ir buvo hospitalizuotas valstybės ar 

savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešojoje įstaigoje, pataisos įstaigos administracija, gavusi 

valstybės ir savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešosios administracijos leidimą, privalo šį 

nuteistąjį etapuoti į laisvės atėmimo vietų ligoninę (išskyrus nuteistąjį, kuriam paskirta bausmę 

atlikti atviroje kolonijoje). 

303. Apie nuteistąjį, nustatytu laiku be pateisinamos priežasties nesugrįžusį į bausmės 

atlikimo vietą, pataisos įstaigos administracija raštu informuoja teritorinę policijos įstaigą, kurios 

veiklos teritorijoje yra ši įstaiga, ir tos vietovės, į kurią išvyko nuteistasis, teritorinę policijos įstaigą.  
Punkto pakeitimai: 
Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

304. Dokumentai arba patvirtintos jų kopijos apie nuteistųjų trumpalaikes išvykas už 

pataisos įstaigos teritorijos ribų įsiuvami į jų asmens bylas. 

 

XLVIII SKYRIUS 

 NUTEISTŲJŲ TRUMPALAIKIŲ IŠVYKŲ TRIMS PAROMS Į NAMUS TVARKA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

305. Pataisos įstaigos direktorius, gavęs nuteistojo prašymą leisti išvykti trims paroms į 

namus, paveda pareigūnui parengti išvadą (58 priedas). Išvadą pasirašo ją parengęs pareigūnas. Ji 

suderinama su pataisos įstaigos direktoriaus pavaduotoju.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

306. Nuteistajam, kurio prašymas dėl parvykimo į namus patenkintas, pataisos įstaigos 

administracija išduoda nustatyto pavyzdžio pažymėjimą (54 priedas). 

307. Nuteistųjų, kuriems leista trims paroms parvykti į namus, įskaitą Nuteistųjų 

trumpalaikių išvykų apskaitos žurnale (57 priedas) arba elektroninėje apskaitos (registracijos) 

sistemoje atlieka įskaitos tarnyba, o sugrįžimą kontroliuoja pataisos įstaigos direktoriaus budintysis 

padėjėjas. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

308. Jeigu nuteistasis dėl ligos, meteorologinių arba kitų svarbių priežasčių negali nustatytu 

laiku sugrįžti į pataisos įstaigą, jis privalo nedelsdamas apie tai pranešti telefonu šios įstaigos 

administracijai, kuri apie tokį nuteistąjį faksimilinio ryšio arba elektroninio pašto priemonėmis (o 

jei tokių nėra, – telefonu) privalo tuoj pat pranešti toms teritorinėms policijos įstaigoms, į kurių 

veiklos teritorijas išvyko nuteistasis. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

309. Jei trumpalaikės išvykos metu nuteistasis susirgo ir buvo hospitalizuotas valstybės ar 

savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešojoje įstaigoje, pataisos įstaigos administracija, gavusi 
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valstybės ir savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešosios administracijos leidimą, privalo šį 

nuteistąjį etapuoti į laisvės atėmimo vietų ligoninę. 

310. Apie nuteistąjį, nustatytu laiku be pateisinamos priežasties nesugrįžusį į bausmės 

atlikimo vietą, pataisos įstaigos administracija raštu informuoja teritorinę policijos įstaigą, kurios 

veiklos teritorijoje yra ši įstaiga, ir tos vietovės, į kurią išvyko nuteistasis, teritorinę policijos įstaigą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

311. Dokumentai arba patvirtintos jų kopijos apie nuteistųjų parvykimą trims paroms į 

namus įsiuvami į jų asmens bylas. 

 

XLIX SKYRIUS 

 NUTEISTŲJŲ IŠVYKIMO UŽ ATVIROS KOLONIJOS TERITORIJOS RIBŲ IR IŠVYKŲ 

Į NAMUS TVARKA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 
Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

312. Atviros kolonijos administracija gali nagrinėti galimybę leisti nuteistiesiems išvykti už 

kolonijos teritorijos ribų arba į namus šiais atvejais: 

312.1. atviros kolonijos direktorius sudaryto su juridiniais arba fiziniais asmenimis sutartis 

dėl nuteistųjų įdarbinimo ir darbdaviai patvirtina nuteistųjų darbo dienų grafikus, – kai galima leisti 

nuteistiesiems išvykti už atviros kolonijos teritorijos ribų dėl jų dirbamo darbo pobūdžio; 

312.2. pateikiamas mokymo įstaigų rašytinis iškvietimas ar kitas nuteistojo mokymąsi 

(studijas) mokymo įstaigoje liudijantis dokumentas, patvirtintas tų mokymo įstaigų antspaudais, ir 

nuteistųjų prašymai, – kai galima leisti nuteistiesiems išvykti už atviros kolonijos teritorijos ribų dėl 

jų mokymosi;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

312.3. pateikiami valstybės ar savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos, 

kurios veiklos teritorijoje veikia atviroji kolonija, medicinos specialistų rašytiniai siuntimai, kai 

nuteistiesiems dėl sveikatos būklės yra būtina specializuota medicinos pagalba arba stacionarinis 

gydymas, jeigu šių negali suteikti asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, – kai galima leisti 

nuteistiesiems išvykti už atviros kolonijos teritorijos ribų dėl jų gydymosi; 

312.4. nuteistieji pateikia rašytinius prašymus, – kai galima leisti jiems kartą per savaitę iki 

dviejų parų ne darbo metu arba kasmetinių atostogų metu parvykti į namus; 

312.5. nuteistieji, nurodyti šių taisyklių 138 punkte, pateikia rašytinius prašymus, – kai 

galima leisti šiems nuteistiesiems be priežiūros išvykti už atviros kolonijos teritorijos ribų, bet tik 

Lietuvos Respublikos teritorijoje, dėl jų individualios darbinės, kūrybinės ar kitokios veiklos 

pobūdžio.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-173, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 74-3862 (2012-06-29), i. k. 1122270ISAK001R-173 

 
312.6. Neteko galios nuo 2012-07-01 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-173, 2012-06-27, Žin. 2012, Nr. 74-3862 (2012-06-29), i. k. 1122270ISAK001R-173 

 

313. Atviros kolonijos administracija kiekvienam nuteistajam išduoda nustatyto pavyzdžio 

pažymėjimą (59 priedas). 

314. Leidimas nuteistajam išvykti už atviros kolonijos teritorijos ribų šių taisyklių 312.1, 

312.2, 312.3, 312.5 ir 312.6 papunkčiuose nurodytais atvejais įforminamas kolonijos direktoriaus 

įsakymu ir nuteistajam išduodamas nustatyto pavyzdžio leidimas (62 priedas).  
Punkto pakeitimai: 
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Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

315. Atvirose kolonijose nuteistieji, kurie neturi galiojančių nuobaudų, kasmetinių atostogų 

metu gali parvykti į namus. Ši išvyka leidžiama atviros kolonijos direktoriaus įsakymu, kuriame 

nustatomas ir šio parvykimo terminas (kalendorinių dienų skaičius), ir nuteistajam išduodamas 

nustatyto pavyzdžio pažymėjimas (54 priedas).  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

316. Atvirose kolonijose nuteistieji, kurie neturi galiojančių nuobaudų, kartą per savaitę gali 

iki dviejų parų ne darbo metu parvykti į namus. Šios išvykos leidžiamos atviros kolonijos 

direktoriaus įsakymu ir nuteistajam išduodamas nustatyto pavyzdžio pažymėjimas (54 priedas).  

317. Nuteistasis, kuriam pirmą kartą leidžiama išvykti už atviros kolonijos teritorijos ribų 

arba parvykti į namus, instruktuojamas apie elgesio taisykles už kolonijos teritorijos ribų, įspėjamas 

dėl atsakomybės už nesugrįžimą nustatytu laiku ir iš jo paimamas rašytinis pasižadėjimas (55 

priedas). 

Antrą ir paskesnius kartus išleidžiamas išvykti už atviros kolonijos teritorijos ribų arba 

parvykti į namus nuteistasis gali būti neinstruktuojamas. 

318. Leidus nuteistajam, atliekančiam nuobaudą kamerų tipo patalpose, išvykti už atvirosios 

kolonijos teritorijos ribų, jeigu to reikia dėl jo gydymosi, išvykos laikas įskaitomas į nuobaudos 

atlikimo laiką. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

319. Nuteistųjų, kuriems leista išvykti už atvirosios kolonijos ribų arba išvykti į namus 

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 91 straipsnio 1 dalies 7 ir 8 punktuose nustatytais 

atvejais, įskaitą Nuteistųjų trumpalaikių išvykų apskaitos žurnale (57 priedas) arba elektroninėje 

apskaitos (registracijos) sistemoje atlieka įskaitos tarnyba, o sugrįžimą kontroliuoja pataisos įstaigos 

direktoriaus budintysis padėjėjas. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

320. Jeigu nuteistasis dėl ligos, meteorologinių arba kitų svarbių priežasčių negali nustatytu 

laiku sugrįžti į pataisos įstaigą, jis privalo nedelsdamas apie tai pranešti telefonu šios įstaigos 

administracijai, kuri apie tokį nuteistąjį faksimilinio ryšio arba elektroninio pašto priemonėmis (o 

jei tokių nėra, – telefonu) privalo tuoj pat pranešti toms teritorinėms policijos įstaigoms, į kurių 

veiklos teritorijas išvyko nuteistasis. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

321. Apie nuteistąjį, nustatytu laiku be pateisinamos priežasties nesugrįžusį į bausmės 

atlikimo vietą, pataisos įstaigos administracija raštu informuoja teritorinę policijos įstaigą, kurios 

veiklos teritorijoje yra ši įstaiga, ir tos vietovės, į kurią išvyko nuteistasis, teritorinę policijos įstaigą. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

322. Dokumentai arba patvirtintos jų kopijos apie nuteistųjų išvykas už atviros kolonijos 

teritorijos ribų arba išvykas į namus įsiuvami į jų asmens bylas. 

 

L SKYRIUS 

 ASMENŲ PALEIDIMO IŠ PATAISOS ĮSTAIGŲ YPATUMAI  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 
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323. Pataisos įstaigų personalas privalo: 

323.1. glaudžiai bendradarbiauti su socialinėmis tarnybomis, padedančiomis paleistiems iš 

pataisos įstaigų asmenims iš naujo įsitvirtinti visuomenėje, ypatingą dėmesį skiriant šeimai ir 

darbinei veiklai; 

323.2. užtikrinti, kad paleidžiami iš pataisos įstaigų asmenys būtų aprūpinti reikiamais 

dokumentais ir asmens liudijimais, viešojo transporto bilietais kelionei iki paleidžiamo asmens 

gyvenamosios vietos ir, jei reikia, klimato ir sezono reikalavimus atitinkančia apranga ir avalyne, 

konsultuoti gyvenamosios vietos ir darbo paieškos klausimais;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

323.3. socialinių tarnybų darbuotojams leisti patekti į pataisos įstaigą ir bendrauti su 

nuteistaisiais, kad parengtų juos išėjimui į laisvę ir realizuotų pagalbos, teikiamos po paleidimo, 

programą. 
324. Neteko galios nuo 2015-09-01 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-173, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 74-3862 (2012-06-29), i. k. 1122270ISAK001R-173 

 
325. Neteko galios nuo 2015-09-01 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-173, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 74-3862 (2012-06-29), i. k. 1122270ISAK001R-173 

 

325
1
. Prašymai lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos pateikiami pataisos įstaigos 

administracijai.  
Papildyta punktu: 

Nr. 1R-173, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 74-3862 (2012-06-29), i. k. 1122270ISAK001R-173 

 
325

2
. Neteko galios nuo 2015-09-01 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

Papildyta punktu: 

Nr. 1R-173, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 74-3862 (2012-06-29), i. k. 1122270ISAK001R-173 

 

325
3
. Pataisos įstaiga per 10 darbo dienų nuo šių taisyklių 325

1
 punkte nurodyto prašymo 

priėmimo pateikia jį ir socialinio tyrimo išvadą Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai.  
Papildyta punktu: 

Nr. 1R-173, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 74-3862 (2012-06-29), i. k. 1122270ISAK001R-173 

 

325
4
. Nuteistųjų rašytiniai atsisakymai dėl šių taisyklių 325

1
 punkte nurodyto prašymo 

nagrinėjimo pateikiami pataisos įstaigos administracijai, kuri nedelsdama, bet ne vėliau kaip kitą 

darbo dieną juos pateikia Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai arba teismui.  
Papildyta punktu: 

Nr. 1R-173, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 74-3862 (2012-06-29), i. k. 1122270ISAK001R-173 

 

326. Pataisos įstaigos direktoriaus įgalioti darbuotojai paima iš nuteistųjų, kuriuos 

rengiamasi paleisti, rašytinius prašymus ir jų pagrindu bei atsižvelgdami į nuteistųjų asmens bylos 

dokumentus išsiunčia į tos vietovės, kurioje nuteistasis gyveno iki nuteisimo laisvės atėmimu arba į 

kurią jis vyks po paleidimo iš pataisos įstaigos, savivaldybę raštą su prašymu padėti nuteistajam 

apsirūpinti gyvenamąja patalpa ir įsidarbinti. 
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327. Pataisos įstaigos personalas privalo supažindinti asmenis, paleidžiamus iš pataisos 

įstaigos, su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės 

paramos teikimą asmenims, grįžusiems iš pataisos įstaigų, ir šių asmenų įdarbinimo tvarką. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

328. Asmens dokumentus, pinigus, viešojo transporto bilietus kelionei iki paleidžiamo 

asmens gyvenamosios vietos ir, jei reikia, drabužius ir avalynę paleidžiamas asmuo gauna paleidimo 

iš pataisos įstaigos dieną.  
Punkto pakeitimai: 
Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

329. Paleidžiamam iš pataisos įstaigos asmeniui išduodamas Pažymėjimas apie paleidimą 

(61 priedas), kurio kopija įsiuvama į paleidžiamojo asmens bylą. 

330. Apie kiekvieną neteisėtą nuteistojo paleidimą iš pataisos įstaigos jos direktorius privalo 

nedelsdamas pranešti Kalėjimų departamento direktoriui. Kiekvienu iš šių atvejų Kalėjimų 

departamentas atlieka tarnybinį tyrimą. 

331. Nuteistųjų, atlikusių bausmę, asmens bylos saugomos ir naikinamos teisės aktų 

nustatyta tvarka. Saugojimo terminas skaičiuojamas nuo nuosprendyje nustatyto bausmės laiko 

pabaigos, neatsižvelgiant į faktinį teisėto nuteistojo atleidimo nuo bausmės terminą. 

332. Atlikusių bausmę nuteistųjų, kuriems pataisos įstaigoje ar kardomojo kalinimo vietoje 

buvo padarytos gamybinės traumos ir kurie dėl to tapo neįgalūs, taip pat mirusių nuteistųjų asmens 

bylos perduodamos nuolat saugoti į Kalėjimų departamento archyvą. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-376, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20422 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

LI SKYRIUS 

 NUTEISTOJO MIRTIES ĮFORMINIMO IR PALAIKŲ LAIDOJIMO ARBA ATIDAVIMO 

PRAŠANTIEMS ASMENIMS TVARKA  

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 
Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

333. Nuteistajam mirus, pataisos įstaigos administracija privalo: 

333.1. nedelsdama apie tai pranešti pataisos įstaigos buvimo vietos prokurorui, o mirus 

nuteistajam laisvės atėmimu iki gyvos galvos, – ir Kalėjimų departamento direktoriui arba jį 

pavaduojančiam pareigūnui; 

333.2. nedelsdama telefonu ar kitais įmanomais būdais apie tai pranešti nuteistojo 

sutuoktiniui ar sugyventiniui arba artimiesiems giminaičiams ir informuoti, kokioje civilinės būklės 

aktus registruojančioje įstaigoje jie galės gauti mirties liudijimą; 

333.3. per tris dienas raštu pranešti apie tai pataisos įstaigos vietos civilinės būklės aktus 

registruojančiai įstaigai;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

333.4. per tris darbo dienas išsiųsti raštą nuosprendį priėmusiam pirmosios instancijos 

teismui ir prie šio teismo esančiai teritorinei prokuratūrai. 

334. Nuteistojo palaikai laidojami kapinėse arba nuteistojo sutuoktinio, sugyventinio arba 

artimųjų giminaičių rašytiniu prašymu ir pataisos įstaigos direktoriaus arba jį pavaduojančio 

pareigūno leidimu atiduodami mirusiojo sutuoktiniui, sugyventiniui arba artimiesiems 

giminaičiams. 

335. Į mirusio nuteistojo asmens bylą įsiuvama: 

335.1. pranešimo civilinės būklės aktus registruojančiai įstaigai kopija; 
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335.2. pranešimo nuosprendį priėmusiam pirmosios instancijos teismui ir prie šio teismo 

esančiai teritorinei prokuratūrai kopija; 

335.3. medicinos dokumento, patvirtinančio mirtį, kopija; 

335.4. nelaimingo atsitikimo aktas (jeigu mirties priežastis – nelaimingas atsitikimas); 

335.5. tarnybinio tyrimo išvada (jeigu mirtis smurtinė arba savižudybė); 

335.6. teismo medicinos ekspertizės aktas; 

335.7. Asmens sveikatos istorija; 

335.8. nuteistojo palaikų laidojimo arba atidavimo mirusiojo sutuoktiniui, sugyventiniui 

arba artimiesiems giminaičiams aktas; 

335.9. mirusio nuteistojo pinigų, daiktų, asmens ir kitų dokumentų atidavimo jo 

sutuoktiniui, sugyventiniui arba artimiesiems giminaičiams kvitai ir aktai. 

 

SUDERINTA 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktorius 

Vytautas Gailius 

2003 06 30 

______________ 

 



Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

1 priedas 

 

___________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

 

PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ 

K N Y G A 

 
Eil. 

Nr. 

Data Tikrinančio pareigūno pareigos, vardas ir 

pavardė, parašas 

Pastabos ir 

pasiūlymai 

Įvykdymo 

terminas 

Atliktos 

priemonės 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

PASTABOS: 

 

1. Pastabų ir pasiūlymų knygą pataisos įstaigai išduoda Kalėjimų departamentas. 

2. Knygos lapus sunumeruoja, antspauduoja ir apskaito Kalėjimų departamento tarnyba, 

atsakinga už raštvedybos tvarkymą. 

3. Pastabų ir pasiūlymų knyga saugoma pataisos įstaigos raštinėje arba pas šios įstaigos 

direktorių. 

4. Įvykdžius pasiūlymus, pataisos įstaigos direktorius apie tai per 10 dienų raštu praneša 

tikrinusiam pareigūnui. 

5. Užbaigta arba netinkama tolesniam naudojimui Pastabų ir pasiūlymų knyga grąžinama 

Kalėjimų departamentui. 

______________ 

 
2 priedas. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Priedo naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F


Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

3 priedas 

 

NUTEISTOJO PASIMATYMŲ, GAUTŲ PAŠTO BEI PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ IR 

SMULKIŲJŲ PAKETŲ SU SPAUDA APSKAITOS KORTELĖ 

 

201__ – ____ – ____ 

_____________ 

(vietovė) 

 

Asmens bylos Nr.__________ 

 

Vardas ______________________ Pavardė _________________ Gimimo data __________ 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnis, dalis, punktas __________________  

Bausmės vykdymo pradžia_________________ Bausmės vykdymo pabaiga ____________  

 

 _________________________________   _________   _________________________  

 (pataisos įstaigos įskaitos tarnybos viršininkas) (parašas) (vardas ir pavardė)  

 

I SKYRIUS 

PAGAL ĮSTATYMĄ PRIKLAUSANTYS PASIMATYMAI IR SIUNTINIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Ilgalaikiai 

pasimatymai 

Trumpalaikiai 

pasimatymai 

Siuntiniai Įskaitos arba socialinės reabilitacijos 

tarnybos darbuotojo vardas ir pavardė, 

parašas 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

II SKYRIUS 

DUOMENYS APIE NUTEISTOJO PRISKYRIMĄ GRUPEI 

 

Eil. 

Nr. 

Įsakymo (nutarimo) 

data ir Nr. 

Įrašas apie 

priskyrimą grupei 

Įskaitos arba socialinės reabilitacijos tarnybos 

darbuotojo vardas ir pavardė, parašas 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

III SKYRIUS  

NUTEISTOJO GIMINAIČIAI 

 

Eil. Nr. Vardas ir pavardė Giminystės ryšys Namų adresas 

1 2 3 4 

    

    



    

    

 

IV SKYRIUS  

PASIMATYMŲ APSKAITA 

 

Eil. 

Nr. 

Pasimatymo 

data 

Su kuo įvyko 

pasimatymas 

Pasimatymo 

rūšis 

Pasimatymo 

trukmė (paros, 

valandos, minutės) 

Pasimatymą 

suteikusio darbuotojo 

vardas ir pavardė, 

parašas 

Giminystės 

ryšys 

Vardas ir 

pavardė 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

V SKYRIUS  

PAŠTO BEI PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ IR SMULKIŲJŲ PAKETŲ APSKAITA 

 

Eil. 

Nr. 

Priėmimo 

data 

Kas priimta 

(siuntinys, 

smulkusis 

paketas) 

Iš ko priimta 

(vardas ir 

pavardė) 

Siuntinį, smulkųjį 

paketą gavusio 

nuteistojo parašas ir 

data 

Siuntinį, smulkųjį paketą 

įteikusio darbuotojo 

vardas ir pavardė, parašas 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

VI SKYRIUS  

DUOMENYS APIE TEISĖS GAUTI PAPILDOMUS PASIMATYMUS, SIUNTINIUS 

SUTEIKIMĄ IR ATĖMIMĄ 

 

Eil. Nr. Įsakymo (nutarimo) data ir 

Nr. 

Į ką suteikta teisė (į siuntinį ar į 

pasimatymą) 

Į ką atimta teisė 

1 2 3 4 

    

    

 

VII SKYRIUS  

ELEKTROS PRIETAISŲ IR KITŲ DAIKTŲ APSKAITA 

 

Priėmimo 

data 

Elektros prietaiso ar kito 

daikto pavadinimas, 

gamyklinis Nr. 

Elektros prietaisą ar 

kitą daiktą įteikusio 

nuteistajam 

darbuotojo vardas ir 

pavardė, parašas 

Elektros prietaiso 

ar kito daikto 

įteikimo data 

Nuteistojo, gavusio 

elektros prietaisą ar 

kitą daiktą, parašas 

ir data 

1 2 3 4 5 

     

     

______________ 



Priedo pakeitimai: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 
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Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

4 priedas 

 

NUTEISTOJO TELEFONINIŲ POKALBIŲ 

APSKAITOS KORTELĖ 

 

200__ – ____ – ____ 

_____________ 
(vietovė) 

 

Asmens bylos Nr. __________ 

Būrio Nr. _____ 

 

 _________________________________________________________________________  
 (nuteistojo vardas ir pavardė, gimimo data) 

 

I. DUOMENYS APIE NUTEISTOJO PRISKYRIMĄ GRUPEI 

 
Eil. 

Nr. 

Įsakymo (nutarimo) 

data ir Nr. 

Įrašas apie priskyrimą 

grupei 

Įskaitos arba socialinės reabilitacijos tarnybos darbuotojo 

vardas ir pavardė, parašas 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

II. TELEFONINIŲ POKALBIŲ APSKAITA 

 
Eil. 
Nr. 

Data Miesto (rajono) kodas, abonento 
telefono Nr., vardas ir pavardė 

Priežastys, dėl kurių 
telefoninis pokalbis buvo 

nutrauktas 

Darbuotojo, leidusio 
paskambinti, vardas ir pavardė, 

parašas 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

______________ 

 



Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

5 priedas 

 

____________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

 

NUTEISTOJO ASMENS KRATOS 

PROTOKOLAS 

 

200__ – ____ – ____ Nr.______ 

________________ 
(vietovė) 

 

Nuteistajam ________________________________________________________________, 
 (vardas ir pavardė, gimimo metai, būrio Nr.) 

200___m.___________ ____d. atvykusiam į  ___________________________________________  
 (pataisos įstaigos pavadinimas) 

 ________________________________________ , padaryta asmens krata ir jo daiktų patikrinimas. 

Asmens kratos ir daiktų patikrinimo metu paimta: __________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Asmens kratos ir daiktų patikrinimo metu nuteistasis _______________________________  

 ___________________________________________________________  pareiškė šias pretenzijas: 
 (vardas ir pavardė) 

 _______________________________________________________________________________  
 (jeigu pretenzijų buvo, tai aprašoma jų esmė, jeigu pretenzijų 

 _______________________________________________________________________________  
nebuvo, tai įrašomi žodžiai „Pretenzijų nebuvo“) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________. 

 

Visi iš manęs paimti daiktai į protokolą įrašyti. Padarytų įrašų teisingumą patvirtinu savo 

parašu. 

Nuteistasis   ______________________ __________________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

Asmens kratą darė ir daiktus patikrino: 

 

 ____________________   __________________   _____________________________  
 (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 ____________________   __________________   _____________________________  
 (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 ____________________   __________________   _____________________________  
 (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

______________ 

 



Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

6 priedas 

 

___________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

 

PAIMTŲ IŠ NUTEISTŲJŲ PINIGŲ BEI DAIKTŲ APSKAITOS 

ŽURNALAS 

 
Eil. 

Nr. 

Nuteistojo 

vardas ir 

pavardė 

Paimtų 

pinigų 

suma 

(kiekvienos 

kupiūros 

vertė, 

serija, 

numeris) ir 

paimtų 
daiktų 

aprašymas 

Paėmimo 

data 

Paėmusio 

iš 

nuteistojo 

pinigus 

arba 

daiktus 

darbuotojo 

pareigos 

vardas ir 
pavardė, 

parašas, 

data 

Budėtojo, 

gavusio 

paimtus 

pinigus, 

daiktus ir 

įformintą 

medžiagą 

dėl 

paėmimo, 
vardas ir 

pavardė, 

parašas, 

data 

Buhalterijos, 

įskaitos 

tarnybos, 

sandėlio 

darbuotojo, 

gavusio 

pinigus arba 

daiktus, 

pareigos, 
vardas ir 

pavardė, 

parašas, data 

Priežiūros 

tarnybos 

darbuotojo, 

gavusio 

įformintą 

medžiagą, 

pareigos, 

vardas ir 

pavardė, 
parašas, 

data 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

 

 ____________________   __________________   _____________________________  
 (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

PASTABA. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale. 

______________ 

 

  



Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

7 priedas 

 
___________________________________________________________ 

(pataisos įstaigos pavadinimas) 

DIREKTORIUS 

 

NUTARIMAS DĖL PAIMTŲ IŠ NUTEISTOJO PINIGŲ IR VERTINGŲ DAIKTŲ 

PERDAVIMO Į PATAISOS ĮSTAIGOS SOCIALINĖS PARAMOS NUTEISTIESIEMS 

FONDĄ 

 

201__ m. ______________ ___d. Nr._______ 

________________ 
(vietovė) 

 

Asmens bylos Nr._________ 

 

Aš, ______________________________________________________________  direktorius 
 (pataisos įstaigos pavadinimas) 

 _____________________________________ , išnagrinėjęs medžiagą dėl pinigų ir vertingų daiktų 
 (vardas ir pavardė) 

paėmimo iš nuteistojo  _____________________________________________________________, 
 (vardas ir pavardė, gimimo metai) 

n u s t a č i a u , kad 201__m.____________ ___d. pas nuteistąjį  _____________________  
 (vardas ir pavardė) 

buvo rasti ir iš jo paimti pinigai – _____________________________________________________, 
 (pinigų suma nurodoma skaitmenimis ir žodžiais) 

ir vertingi daiktai – ________________________________________________________________. 
 (daiktai aprašomi) 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 112 straipsniu, 

n u t a r i u  pinigus –  ______________________________________________ , ir vertingus 
 (pinigų suma nurodoma skaitmenimis ir žodžiais) 

daiktus – _______________________________________________________________ , paimtus iš 
 (daiktai išvardijami) 

nuteistojo  _______________________________________________________________________, 
 (vardas ir pavardė) 

perduoti į  _______________________________________________________________  socialinės 
 (pataisos įstaigos pavadinimas) 

paramos nuteistiesiems fondą. 

 

Direktorius   ____________________   _______________________  
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

Nutarimas man paskelbtas 

________________________________ 
(nuteistojo parašas) 

________________________________ 
(vardas ir pavardė) 

201__ – ____ – ____ 

______________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7b1a5480f59a11e58a059f41f96fc264


 

  



Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

8 priedas 

 

 
_____________________________________________________________ 

(pataisos įstaigos pavadinimas) 

_________________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos duomenys) 

 

_______________________________________ 
 (nuteistojo artimojo vardas ir pavardė) 

_______________________________________ 
 (adresas) 

 

PRANEŠIMAS APIE NUTEISTOJO ATVYKIMĄ Į BAUSMĖS ATLIKIMO VIETĄ IR JO 

KAI KURIAS TEISES 

 

201___ – _____ – _____ Nr._____ 

 

Pranešame, kad Jūsų _________________________________________________________  
 (giminystės ryšys, nuteistojo vardas ir pavardė) 

nuo 201__m. ____________________  ____d. atlieka laisvės atėmimo bausmę _________________ 

 _______________________________________________________________________________. 
 (pataisos įstaigos pavadinimas) 

Nuteistasis turi teisę: 

1. Siųsti ir gauti neribotą kiekį laiškų. Voke su laišku negali būti kitų objektų, išskyrus 

laišką, nuotraukas, atvirukus, pašto ženklus, vokus ir dokumentus, kuriuos leidžiama turėti 

nuteistajam. 

2. Gauti pinigines perlaidas ir siųsti jas sutuoktiniams, sugyventiniams bei artimiesiems 

giminaičiams ir pataisos įstaigos direktoriaus arba jį pavaduojančio pareigūno leidimu – kitiems 

asmenims. 

3. Gauti neribotą kiekį smulkiųjų paketų. Šiuose paketuose gali būti siunčiama tik spauda, 

vokai, pašto ženklai ir rašymo popierius. 

4. Per šešis mėnesius gauti vieną pašto arba perduodamą siuntinį. Siuntiniu gali būti 

perduoti šie daiktai: drabužiai, avalynė, patalynė (išskyrus antklodę, čiužinį ir pagalvę), 

informacijos laikmena, rankinis arba stalinis laikrodis, taksofono kortelė, spauda, vokai, pašto 

ženklai ir rašymo popierius. Paštu siunčiamas siuntinys negali sverti daugiau kaip 10 kilogramų, o 

perduodamas siuntinys – daugiau kaip 15 kilogramų.  

5. Gauti šiuos trumpalaikius ir ilgalaikius pasimatymus: 

_______________________________________________________________________________, 
(pasimatymo rūšis, kiekis ir periodiškumas) 

Trumpalaikiai pasimatymai iki 3 valandų suteikiami su sutuoktiniu, sugyventiniu, artimaisiais 

giminaičiais ir kitais asmenimis. Ilgalaikiai pasimatymai iki vienos paros suteikiami tiktai 

susitikimams su sutuoktiniu, sugyventiniu arba asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei 

nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokę su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas 

yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į 

pasimatymą atvykusio asmens vaikas. Su nuteistojo sugyventiniu ilgalaikis pasimatymas 

suteikiamas, jei sugyventinis yra nurodytas suimtojo (nuteistojo) asmens anketoje ir pateikė 

įrodymus dėl bendro gyvenimo su nuteistuoju ne mažiau kaip vienus metus neįregistravus 

santuokos. Už naudojimąsi pasimatymų patalpomis mokestis neimamas. Asmenys, atvykę į 

pasimatymą su nuteistuoju, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o asmenys, 



kurių duomenys nėra tvarkomi Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kartu turi pateikti gimimo 

liudijimą, – kai reikia nustatyti tėvystės (motinystės) ryšį, santuokos liudijimą, – kai reikia nustatyti 

atvykusio asmens šeimos teisinį santykį su nuteistuoju.  

Ilgalaikio pasimatymo metu maisto produktų bus galima įsigyti pataisos įstaigos 

parduotuvėje arba, esant galimybėms, asmenys bus maitinami nemokamai. 

6. Paskambinti telefonu _____________________________________________________. 
(skambinimo telefonu kiekis ir periodiškumas) 

7. Gauti šiuos elektros prietaisus: televizorius, nešiojamasis kompiuteris arba kompiuterinių 

žaidimų aparatas, vaizdo leistuvas, radijo imtuvas arba garso grotuvas, barzdaskutė, plaukų 

džiovintuvas, elektrinis virdulys, skrudintuvas arba sumuštinių keptuvė, ausinės. Elektros prietaisai gali 

būti perduodami ____________________________________________________________________ 
(nurodoma elektros prietaisų perdavimo tvarka) 

_________________________________________________________________________________. 

 

 

Direktorius   ____________________   _______________________  
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

______________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 1R-415, 2005-12-23, Žin., 2005, Nr. 151-5557 (2005-12-29), i. k. 1052270ISAK001R-415 

Nr. 1R-490, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-97 (2007-01-06), i. k. 1062270ISAK001R-490 

Nr. 1R-401, 2008-10-21, Žin., 2008, Nr. 125-4756 (2008-10-30), i. k. 1082270ISAK001R-401 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.9C49E9193F49
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.D4C51AB13109
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.451E4F72B4B7
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4f5739f0471511e5a38cd6cdb94b0c51
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7b1a5480f59a11e58a059f41f96fc264


Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

9 priedas 

 

(Lietuvos valstybės herbas) 

_____________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

DIREKTORIUS 

 

NUTARIMAS DĖL NUTEISTOJO PASKATINIMO PERKELIANT JĮ IŠ VIENOS 

GRUPĖS Į KITĄ 

 

200 _ m. ______________ ___d. Nr._______ 

________________ 
(vietovė) 

 

Asmens bylos Nr. _____________ 

______________________________ 
 grupės pavadinimas) 

 

Atsižvelgdamas į tai, kad nuteistasis ____________________________________________  
 (vardas ir pavardė, gimimo metai, būrio Nr.) 

atliko ne mažiau kaip ___________________________________________ , nepriekaištingai elgėsi, 
 (atliktos bausmės dalis) 

 _______________________________________________________________________________  
 (kiti skatinimo motyvai) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________, 

bei vadovaudamasis Bausmių vykdymo kodekso 140 straipsnio 1 dalies 10 punktu ir 141 straipsnio 

9 dalimi, 

n u t a r i u  nuteistąjį  _____________________________  perkelti iš __________________ 
 (vardas ir pavardė) (grupės pavadinimas) 

grupės į __________________ grupę. 
 (grupės pavadinimas) 

 

Direktorius  ___________________ _________________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

_______________________________ 
 (tarpininkaujančio darbuotojo pareigos) 

_______________________________ 
 (parašas) 

_______________________________ 
 (vardas ir pavardė) 

200__ – ____ – ____ 

 

Nutarimas man paskelbtas 

___________________________ 
 (nuteistojo parašas) 

___________________________ 
 (vardas ir pavardė) 

200__ – ____ – ____ 

 

Paskatinimo priemonę įregistravo: 

1.  __________________   __________________   _____________________________  
 (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 



2.  __________________   __________________   _____________________________  
 (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

3.  __________________   __________________   _____________________________  
 (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

______________ 

 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 1R-415, 2005-12-23, Žin., 2005, Nr. 151-5557 (2005-12-29), i. k. 1052270ISAK001R-415 

 
10 priedas. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Priedo naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 
11 priedas. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Priedo naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.9C49E9193F49
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F


Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

12 priedas 

 

__________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

DRAUSMĖS KOMISIJA 

 

TEIKIMAS 

DĖL NUTEISTOJO NUBAUDIMO 

 

200 _ m. ____________ ___d. Nr._____ 

__________________ 
(vietovė) 

 

Asmens bylos Nr. __________ 

___________________________ 
 (grupės pavadinimas) 

 

Drausmės komisija, išnagrinėjusi _______________________________________________  
 (pateikusio medžiagą pareigūno pareigos, vardas ir pavardė) 

pateiktą medžiagą dėl nuteistojo ______________________________________________________  
 (vardas ir pavardė, gimimo metai, 

 ________________________________________________________________________________  
 būrio Nr., padarytų bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimų 

 ________________________________________________________________________________  
 aprašymas ir kokios buvo taikytos poveikio priemonės) 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________ , 

bei vadovaudamasi Bausmių vykdymo kodekso 143 straipsnio 7 dalimi ar Pataisos įstaigų vidaus 

tvarkos taisyklių 240 punktu, 

s i ū l o  pataisos įstaigos direktoriui nuteistajam  ___________________________________  
 (vardas ir pavardė) 

skirti nuobaudą 

________________________________________________________________. 
 (nuobaudos rūšis) 

 

Drausmės komisijos pirmininkas  ___________________   ________________________  
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

______________ 

 
13 priedas. Neteko galios nuo 2015-09-01 

Priedo naikinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 
14 priedas. Neteko galios nuo 2015-09-01 

Priedo naikinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 
15 priedas. Neteko galios nuo 2015-09-01 

Priedo naikinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 
16 priedas. Neteko galios nuo 2010-01-27 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4f5739f0471511e5a38cd6cdb94b0c51
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4f5739f0471511e5a38cd6cdb94b0c51
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4f5739f0471511e5a38cd6cdb94b0c51


Priedo naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 
17 priedas. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Priedo naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F


Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

18 priedas 
 

NUTEISTIESIEMS LEIDŽIAMŲ ĮSIGYTI IR TURĖTI MAISTO PRODUKTŲ, 

BŪTINIAUSIŲ REIKMENŲ IR KITŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS 

  

Eil. 

Nr. 

Daikto pavadinimas Pastabos 

1. Maisto produktai: 

1.1. Duonos gaminiai 

Gamintojo pakuotėse 

1.2. Pieno produktai 

1.3. Termiškai apdoroti, rūkyti, sūdyti mėsos 

gaminiai 

1.4. Termiškai apdorota, rūkyta, sūdyta 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, sintetiniai saldikliai 

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 

Išskyrus karinę ir kitokią uniformą ar 

uniformos elementus 

2.2. Apatiniai drabužiai 

2.3. Viršutiniai drabužiai (įskaitant sportinę 

aprangą) 

2.4. Chalatai 



2.5. Paltai, striukės 

2.6. Kojinės, pėdkelnės 

2.7. Avalynė (įskaitant šlepetes ir sportinę 

avalynę) 

2.8. Vaikų drabužiai ir avalynė 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 

Išskyrus gaminius, kuriuose yra etilo 

alkoholio, ir aerozolinius gaminius 

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 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 

  

3.11. Manikiūro priemonės (žirklutės, nagų 

žnyplės ir nemetalinė dildė) 

  

3.12. Ausų krapštukai ir (arba) kištukai   

3.13. Sauskelnės   

3.14. Vaikų higienos reikmenys Nuteistosioms, auginančioms vaikus iki 4 

metų 

4. Kiti daiktai ir reikmenys: 

4.1. Taksofono kortelės   

4.2. 

  

Vokai, pašto ženklai, proginiai atvirukai, 

nuotraukos, asmeniniai užrašai ir kiti 

smulkūs asmeniniai daiktai, religinė 

simbolika, kalendoriai, knygos, laiškai, 

žurnalai, laikraščiai ir kiti periodiniai 

Išskyrus smurtą ar žiaurumą 

propaguojančius, taip pat pornografinius 

leidinius 



leidiniai, rašymo popierius, sąsiuviniai ir 

rašymo reikmenys  

4.3. Administracinės, civilinės ir (ar) 

baudžiamosios bylos medžiaga, 

nuosprendžių, nutarčių ir nutarimų nuorašai 

ar kopijos, valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų, visuomeninių 

organizacijų bei tarptautinių institucijų 

atsakymai, kvitai, teisės aktų ir kreipimųsi 

kopijos 

  

4.4. Reikmenys, skirti užsiimti individualia 

kūrybine veikla  

Nuteistiesiems, gavusiems pataisos įstaigos 

direktoriaus leidimą 

4.5. Muzikos instrumentai 

4.6. Plastikiniai arba mediniai stalo indai (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. Vienkartiniai žiebtuvėliai, degtukai 

4.9. Rankinis, stalinis laikrodžiai   

4.10. Dekoratyvinės kosmetikos gaminiai Išskyrus gaminius, kuriuose yra etilo 

alkoholio, ir aerozolinius gaminius 

4.11. Rankšluosčiai   

4.12. Patalynė (paklodė, užvalkalai pagalvei ir 

antklodei) 

2 komplektai 

(nuteistosioms, auginančioms vaikus iki 4 

metų, patalynės komplektų skaičius 

neribojamas) 

4.13. Lagaminai, krepšiai, kuprinės   

4.14. Stalo žaidimai Išskyrus pornografinio ar smurtinio 

pobūdžio stalo žaidimus 

4.15. Akiniai, kontaktiniai lęšiai, jiems skirtos 

dėtuvės ir kontaktinių lęšių priežiūros 

priemonės 

Tamsinti akiniai tik rekomendavus 

gydytojui 

4.16. Informacijos laikmenos  Be smurtą ar žiaurumą propaguojančių, taip 

pat pornografinių įrašų 

 

Bendra nuteistųjų turimų informacijos 

laikmenų talpa negali viršyti 35 GB 

4.17. Šepetys (be metalinių dalių) drabužiams ir 

batams, batų tepalas 

  

4.18. LED skaitymo lempa (su baterijomis)  



4.19. Kiti daiktai ir reikmenys, būtini šio priedo 

4.5, 4.9, 4.18 papunkčiuose ir 5 punkte 

nurodytiems daiktams, reikmenims ir 

elektros prietaisams eksploatuoti 

  

5. Elektros prietaisai: 

5.1. Televizorius  Leidžiama turėti televizoriaus priedėlius 

antžeminei televizijai, jeigu nuteistieji juos 

įsigijo iki 2016 m. balandžio 1 d. 

5.2.  Nešiojamasis kompiuteris arba 

kompiuterinių žaidimų aparatas  

Leidžiama turėti stacionarius kompiuterius, 

jeigu nuteistieji juos įsigijo iki 2016 m. 

balandžio 1 d. 

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   

______________ 

Priedo pakeitimai: 

Nr. 1R-206, 2016-07-01, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18196 

Nr. 1R-323, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29450 

 
19 priedas. Neteko galios nuo 2016-04-01 

Priedo naikinimas: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=444fa0303f8811e6a8ae9e1795984391
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=38d660f0c90211e69dec860c1f4a5372
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7b1a5480f59a11e58a059f41f96fc264


Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

20 priedas 

____________________________________________ 
(nuteistojo vardas ir pavardė,  

____________________________________________ 
gimimo metai, kameros Nr.) 

 

 

____________________________________ direktoriui 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

 

PRAŠYMAS 

APSIPIRKTI PATAISOS ĮSTAIGOS PARDUOTUVĖJE 

 

201__ – ____ – ____ 

______________ 
(vietovė) 

 

Prašau leisti pirkti už negrynuosius pinigus šių maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų 

daiktų: 

 

Eil. 

Nr. 

Prekės pavadinimas Prašomas 

kiekis 

(vnt., kg) 

Parduota 

Kiekis 

(vnt., kg) 

Kaina 

Eur ct 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 Iš viso:     

 

 

__________________________ 
  (nuteistojo parašas) 

 

Nuteistojo ___________________________ asmeninėje sąskaitoje yra ________Eur____ct 
  (vardas ir pavardė) 

 

___________________________ ______________  __________________________ 
(buhalterijos darbuotojo pareigos)  (parašas)   (vardas ir pavardė) 

 

201__ – ____ – ____ 

 

Prekių už ______________________________________________________ Eur ______ct  
 (pinigų suma žodžiais) 

nusipirkau. Šią pinigų sumą prašau nurašyti iš mano asmeninės sąskaitos. 

 

__________________________ 
  (nuteistojo parašas) 

PASTABA. Nuteistasis užpildo tiktai lentelės 2 ir 3 skiltis. 

 

__________________ 
Priedo pakeitimai: 



Nr. 1R-251, 2014-08-11, paskelbta TAR 2014-08-11, i. k. 2014-10978 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bdf55630215011e4b542dec0b12e28b0
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7b1a5480f59a11e58a059f41f96fc264


Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

21 priedas 

 

____________________________________ 
(asmens, perduodančio siuntinį, vardas ir pavardė, 

____________________________________ 
gimimo metai, namų adresas, telefonas) 

 

_________________________ direktoriui 
     (pataisos įstaigos pavadinimas) 

 

PRAŠYMAS 

LEISTI PERDUOTI NUTEISTAJAM SIUNTINĮ AR SMULKŲJĮ PAKETĄ  

 

201__ – ____ – ____ 

 

Prašau perduoti nuteistajam ____________________________________________________  
 (vardas ir pavardė, gimimo metai, 

 _____________________________________________________________________ šiuos daiktus: 
giminystės ryšys) 

 

Eil. Nr. Daiktų pavadinimas Kiekis (vnt.) Pastabos 

    

    

    

    

 

Perduodamo siuntinio ar smulkiojo paketo svoris __________ kg. 

 

____________________ 
(parašas) 

 

 

Priėmė perduodamą siuntinį ar smulkųjį paketą  

___________________________ 
            (pareigų pavadinimas) 

___________________________ 
                      (parašas) 

___________________________ 
              (vardas ir pavardė) 

 

 

 

Gavo perduodamą siuntinį ar smulkųjį paketą nuteistasis 

___________________________ 
                         (parašas) 

___________________________ 
                (vardas ir pavardė) 

201__ – ____ – ____ 

________________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4f5739f0471511e5a38cd6cdb94b0c51


  



Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

22 priedas 

 

_____________________________________________________________ 

(pataisos įstaigos pavadinimas) 

 

PAŠTO BEI PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ IR SMULKIŲJŲ PAKETŲ APSKAITOS 

ŽURNALAS 

 

Eil. 

Nr. 

Nuteistojo 

vardas ir 

pavardė 

Siuntinio 

(smulkiojo 

paketo) 

priėmimo 

data 

Siuntinyje 

(smulkiajame 

pakete) esamų 

daiktų 

patikrinimo 

data bei 

patikrinusio 

darbuotojo 

vardas ir 

pavardė, 

parašas 

Siuntinio 

(smulkiojo 

paketo) 

svoris bei 

jame 

esamų 

daiktų 

aprašas 

Siuntinio 

(smulkiojo 

paketo) 

įteikimo 

data ir jį 

gavusio 

nuteistojo 

parašas 

Daiktų, 

neįteiktų 

nuteistajam, 

pavadinimai 

ir 

sprendimas 

dėl jų likimo 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

 

 _____________________   _________________   ______________________________  

           (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

PASTABA. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale. 

______________ 

 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4f5739f0471511e5a38cd6cdb94b0c51


Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

23 priedas 

 

(Nutarimo dėl nuteistojo gaunamų ir siunčiamų laiškų tikrinimo forma) 
 

(Lietuvos valstybės herbas) 

 

___________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

DIREKTORIUS 

 

NUTARIMAS  

DĖL NUTEISTOJO GAUNAMŲ IR SIUNČIAMŲ LAIŠKŲ TIKRINIMO 

 

20 __ m. ___________ ___d. Nr.____ 

________________ 
(sudarymo vieta) 

 

Asmens bylos Nr. __________ 

 

_________________________ 
(grupės pavadinimas) 

 

Atsižvelgdamas į tai, kad nuteistasis _________________________________________  
(vardas ir pavardė, gimimo metai, būrio Nr.) 

_ __________________________________________________________________________  
(pagrindai ir kitos aplinkybės, dėl kurių būtina tikrinti nuteistojo gaunamus ir siunčiamus laiškus) 

_ __________________________________________________________________________  
(tikrinimo trukmė, būdas)  

_ __________________________________________________________________________  
(asmenys, kurių nuteistajam siunčiami ar iš kurių nuteistojo gaunami laiškai bus tikrinami) 

_ __________________________________________________________________________  

_ _________________________________________________________________________ , 

bei vadovaudamasis Bausmių vykdymo kodekso 99 straipsnio 5 dalimi, 

n u t a r i u  tikrinti nuteistojo  ______________________________________________  
(vardas ir pavardė) 

gaunamus ir siunčiamus laiškus. 

 

 

Direktorius ____________ __________________ 
(parašas) (vardas ir pavardė) 

 

Nutarimą gavęs darbuotojas, 

kuris tikrins nuteistojo laiškus 

_____________________________ 
(pareigos) 

_____________________________ 
(parašas) 

_____________________________ 
(vardas ir pavardė) 

20__ - ____ - ____ 

 

_________________ 



Priedo pakeitimai: 

Nr. 1R-85, 2010-04-26, Žin., 2010, Nr. 49-2408 (2010-04-29), i. k. 1102270ISAK0001R-85 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.A5D60036EF41


Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

24 priedas 

 

(Lietuvos valstybės herbas) 

_____________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

DIREKTORIUS 

 

NUTARIMAS 

DĖL PAPILDOMO PASIMATYMO SUTEIKIMO NUTEISTAJAM SOCIALINIAMS 

RYŠIAMS PALAIKYTI 

 

200__m.__________ ___d. Nr._____ 

_________________ 
(vietovė) 

 

Asmens bylos Nr. __________ 

___________________________ 
 (grupės pavadinimas) 

 

Vadovaudamasis Bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnio 7 dalimi, 

n u t a r i u  nuteistajam _______________________________________________________  
 (vardas ir pavardė, gimimo metai, būrio Nr.) 

suteikti papildomą  _________________________ pasimatymą ____________________________ 
 (pasimatymo rūšis) (parų arba valandų skaičius) 

socialiniams ryšiams su  ____________________________________________________  palaikyti. 
 (giminystės ryšys, vardas ir pavardė, gimimo metai) 

 

Direktorius  ________________ _____________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

Nutarimas man paskelbtas 

___________________________ 
 (nuteistojo parašas) 

___________________________ 
 (vardas ir pavardė) 

200__ – ____ – ____ 

 

Susipažinau 

Pasimatymų biuro darbuotojas 

___________________________ 
 (parašas) 

___________________________ 
 (vardas ir pavardė) 

200__ – ____ – ____ 

______________ 

 
25 priedas. Neteko galios nuo 2016-04-01 

Priedo naikinimas: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7b1a5480f59a11e58a059f41f96fc264


Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

26 priedas 

 

(Nuteistojo gaunamų ir siunčiamų laiškų apskaitos kortelės forma) 

 

NUTEISTOJO GAUNAMŲ IR SIUNČIAMŲ LAIŠKŲ 

APSKAITOS KORTELĖ 

 

Asmens bylos Nr. ___________ 

 

Nuteistasis  _____________________________________________________________  
(vardas ir pavardė, gimimo metai) 

 

Eil. Nr. 

Su kuo susirašinėja 
Darbuotojo, tikrinusio laišką, vardas 

ir pavardė, parašas, data 
Gavėjo (siuntėjo) 
vardas ir pavardė 

Gavėjo (siuntėjo) 
adresas 

1 2 3 4 

 

 

   

 
 

   

 

 

   

 
 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Nuteistojo gaunami ir siunčiami laiškai tikrinami pagal teismo (teisėjo)  

_ _____________________________________________________________________  
(vardas ir pavardė ar teismo pavadinimas) 

20___ m. _________  ___d. nutartį Nr. ____, __________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

direktoriaus 20___m. __________ ___d. nutarimą Nr. __ 

 

Pastaba. Apskaitos kortelės 4 skiltis pildoma esant teismo (teisėjo) nutarčiai arba pataisos 

įstaigos direktoriaus nutarimui dėl nuteistojo siunčiamų ir gaunamų laiškų tikrinimo.  

 

_________________ 

 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 1R-85, 2010-04-26, Žin., 2010, Nr. 49-2408 (2010-04-29), i. k. 1102270ISAK0001R-85 

 
27 priedas. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Priedo naikinimas: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.A5D60036EF41


Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 
28 priedas. Neteko galios nuo 2016-04-01 

Priedo naikinimas: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

Priedo pakeitimai: 

Nr. 1R-85, 2010-04-26, Žin., 2010, Nr. 49-2408 (2010-04-29), i. k. 1102270ISAK0001R-85 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7b1a5480f59a11e58a059f41f96fc264
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.A5D60036EF41


Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

29 priedas 

 

_____________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

 

NUTEISTŲJŲ PRIĖMIMO ASMENINIAIS KLAUSIMAIS APSKAITOS ŽURNALAS 

 
Eil. 

Nr. 

Priimančiojo vardas ir 

pavardė, priėmimo ar 

pareiškimo (skundo) gavimo 
data 

Nuteistojo vardas 

ir pavardė, būrio 

Nr., parašas 

Klausimo ar 

pareiškimo 

(skundo) turinys 

Priimto sprendimo 

(duoto atsakymo) 

turinys 

Įrašas apie 

įvykdymą 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

_____________________  ________________ _______________________ 
 (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

PASTABA. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale. 

______________ 

 

  



Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

30 priedas 

 

___________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

 

NUTEISTŲJŲ RAŠYTINIŲ PASIŪLYMŲ, PRAŠYMŲ (PAREIŠKIMŲ), PETICIJŲ IR 

SKUNDŲ APSKAITOS ŽURNALAS_______________________ 
                  (identifikavimo žymuo) 

 

Reg. 

Nr. 

Įteikimo 

(registravimo) 

data 

Būrio 

(kameros) 

Nr. 

Įteikusio rašytinį 

pasiūlymą, 

prašymą 

(pareiškimą), 

peticiją ar skundą 

nuteistojo vardas 

ir pavardė, parašas 

Adresatas Raštinės 

darbuotojo, gavusio 

išsiųsti rašytinį 

pasiūlymą, prašymą 

(pareiškimą), 

peticiją ar skundą, 

vardas ir pavardė, 

parašas, data 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

 

 _____________________   _________________   ______________________________  
 (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

PASTABA. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale. 

______________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7b1a5480f59a11e58a059f41f96fc264


Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

31 priedas 

 

___________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

 

PROTOKOLAS 

DĖL NUTEISTOJO ATSISAKYMO PASIAIŠKINTI RAŠTU 

 

200__ – ____ – ____ Nr.____ 

________________ 
(vietovė) 

 

Nuteistasis  _________________________________________________________________  
 (vardas ir pavardė, gimimo metai, būrio Nr.) 

 __________________________  200___m. _________________ ____d. pažeidė bausmės atlikimo 

režimo reikalavimus ir atsisakė pasiaiškinti raštu, tačiau žodžiu paaiškino: _____________________  

 ________________________________________________________________________________  
 (paaiškinimo žodžiu turinys) 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________ . 

 

_____________________________ ____________ _________________________ 
(pareigūno surašiusio, protokolą pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

______________ 

 
32 priedas. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Priedo naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F


Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

33 priedas 

 

 
 

___________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

DIREKTORIAUS BUDINTYSIS PADĖJĖJAS 

 

NUTARIMAS 

DĖL NUTEISTOJO LAIKINO IZOLIAVIMO, KOL NĖRA PATAISOS ĮSTAIGOS 

DIREKTORIAUS 

 

201__m.___________ ____d. Nr.____ 

__________________ 
(vietovė) 

 

Asmens bylos Nr.___________ 

___________________________ 
 (grupės pavadinimas) 

 

Atsižvelgdamas į tai, kad nuteistasis  ____________________________________________  
 (vardas ir pavardė, gimimo metai, būrio Nr.) 

201__m.___________ ____d. padarė šiurkštų teisėtvarkos pažeidimą –  ______________________  

 ________________________________________________________________________________  
 (pažeidimo padarymo laikas, vieta, aplinkybės, pobūdis)  

 ________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________ ,  

ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 144 straipsniu, 

n u t a r i u  nuteistąjį  ________________________________________________________   
 (vardas ir pavardė) 

perkelti į kamerų tipo patalpas, kol nėra pataisos įstaigos direktoriaus. 

 

 

 

Direktoriaus budintysis padėjėjas  ____________   ____________________________  
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 

Nuteistasis _________________________________________________________________   

 (vardas ir pavardė) 

perkeltas į kamerų tipo patalpas 201__ m. _______________________________  ___d._______val. 

 

Kratos metu iš nuteistojo paimta: _______________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________ . 

 

Prižiūrėtojas   _____________________   ________________________  
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 



Nuobauda – perkelti į kamerų tipo patalpas neskirta, todėl nuteistasis 

________________________________________________________________________________ 
(vardas ir pavardė) 

iš kameros išleistas 201__m. __________  ___d._____val., dalyvaujant pataisos įstaigos direktoriaus  

budinčiajam padėjėjui ir prižiūrėtojui. 

 

Direktoriaus  

budintysis padėjėjas  _____________________   ________________________  
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

Prižiūrėtojas   _____________________   ________________________  
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

Paimtus daiktus gavau 

 

Nuteistasis______________________ 
 (parašas) 

201__-___-___ 

______________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 
34 priedas. Neteko galios nuo 2016-04-01 

Priedo naikinimas: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7b1a5480f59a11e58a059f41f96fc264
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7b1a5480f59a11e58a059f41f96fc264


Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

35 priedas 

 

___________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

 

PAREIGŪNŲ LANKYMOSI KAMERŲ TIPO PATALPOSE APSKAITOS ŽURNALAS 

 

Eil. 

Nr. 

Data, 

trukmė 

Besilankančio pareigūno 

pareigos, vardas ir pavardė, 

parašas 

Lankymosi 

tikslas ir 

pastabos 

Kokių imtasi 

priemonių 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

 

 

 __________________________   _____________   _________________________  
 (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

PASTABA. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale. 

______________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7b1a5480f59a11e58a059f41f96fc264


Pataisos įstaigų 

vidaus tvarkos taisyklių 

36 priedas 

______________________________ 

(pataisos įstaigos pavadinimas) 

 

NUTEISTŲJŲ PERKĖLIMO Į DRAUSMĖS GRUPĘ AR KAMERŲ TIPO PATALPAS APSKAITOS ŽURNALAS 

 

Eil.

Nr. 

Nuteistojo vardas ir 

pavardė 

Būri

o Nr. 

Nuteistojo 

perkėlimo data ir 

laikas 

Pareigūnų, perkėlusių 

nuteistąjį, pareigos, vardai 

ir pavardės, parašai 

Kamer

os Nr. 

Nuteistojo 

išleidimo data ir 

laikas 

Pareigūnų, išleidusių 

nuteistąjį, pareigos, vardai ir 

pavardės, parašai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

_________________ 

(pareigos) 

_____________ 

(parašas) 

_________________ 

(vardas ir pavardė) 

PASTABA. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale. 

_________________ 

 

 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F


 



 

 

Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

37 priedas 

 

(Lietuvos valstybės herbas) 

_____________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

DIREKTORIUS 

 

NUTARIMAS 

DĖL NUTEISTOJO SKATINIMO 

 

200__m.____________ ___d. Nr.___ 

__________________ 
(vietovė) 

 

Asmens bylos Nr.___________ 

___________________________ 
 (grupės pavadinimas) 

 

Atsižvelgdamas į tai, kad nuteistasis  ____________________________________________  
 (vardas ir pavardė, 

 _______________________________________________________________________________  
gimimo metai, būrio Nr., skatinimo motyvai) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________, 

bei vadovaudamasis Bausmių vykdymo kodekso 141 straipsniu, 

n u t a r i u  nuteistajam  ______________________________________________________  
 (vardas ir pavardė) 

skirti  ___________________________________________________________________________   
(paskatinimo priemonė) 

 _______________________________________________________________________________. 

 

Direktorius  ________________ _______________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 
 

_______________________________ 
 (tarpininkaujančio darbuotojo pareigos) 

_______________________________ 
 (parašas) 

_______________________________ 
 (vardas ir pavardė) 

200__ – ____ – ____ 

 

Nutarimas man paskelbtas 

___________________________ 
 (nuteistojo parašas) 

___________________________ 
 (vardas ir pavardė) 

200__ – ____ – ____ 

 

Paskatinimo priemonę įregistravo: 

1.  __________________   __________________   _____________________________  
 (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

200__ – ____ – ____ 
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2.  __________________   __________________   _____________________________  

200__ – ____ – ____ 

______________ 
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Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

38 priedas 

 

 
__________________________________________________ 

(pataisos įstaigos pavadinimas) 

DIREKTORIUS 

 

NUTARIMAS 

DĖL NUTEISTOJO NUBAUDIMO 

 

201__ m. _____________ ____ d. Nr. ____ 

 ______________________________  
(sudarymo vieta) 

 

Asmens bylos Nr.  __________________  

Atsižvelgdamas į tai, kad nuteistasis  ____________________________________________  
 (vardas ir pavardė, gimimo metai) 

__________ 201__ m.  ________  ____d. padarė bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimą –  

 _______________________________________________________________________________  
(pažeidimo padarymo laikas, vieta, aplinkybės, pobūdis) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________, 

taip pat į nuteistojo rašytinį pasiaiškinimą ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmių 

vykdymo kodekso 142 ir 143 straipsniais, 

n u t a r i u  nuteistajam  ______________________________________________________  
 (vardas ir pavardė) 

skirti  ___________________________________________________________________________. 
(nuobaudos rūšis) 

 

Nuobauda per vieną mėnesį nuo jos paskyrimo gali būti skundžiama Lietuvos Respublikos 

bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnyje nustatyta tvarka. 

 

Direktorius _____________ 

(parašas) 

_______________________ 

(vardas ir pavardė) 

 

Nutarimo kopiją gavau 

 _______________________________  
(nuteistojo parašas) 

 _______________________________  
(nuteistojo vardas ir pavardė) 

201__ – ____ – ____ 
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Nuteistasis perkeltas į kamerų tipo patalpas, drausmės grupę (reikalingą pabraukti) 201__ m. 

________ ___ d. _______ val. 

 

_____________ 

(pareigos) 

_____________ 

(parašas) 

_________________________ 

(vardas ir pavardė) 

 

Nuteistasis iš kamerų tipo patalpų išleistas arba grąžintas į paprastąją grupę (reikalingą 

pabraukti) 201__ m. ___________ ____ d. _______ val. 

 

_____________ 

(pareigos) 

_____________ 

(parašas) 

_______________________ 

(vardas ir pavardė) 

 

______________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

Nr. 1R-85, 2010-04-26, Žin., 2010, Nr. 49-2408 (2010-04-29), i. k. 1102270ISAK0001R-85 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.A5D60036EF41
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7b1a5480f59a11e58a059f41f96fc264


 

 

Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

39 priedas 

 

___________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

 

TARNYBINIŲ PRANEŠIMŲ APIE NUTEISTŲJŲ PADARYTUS BAUSMĖS ATLIKIMO REŽIMO REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS 

REGISTRAS ____________________ 
(identifikavimo žymuo) 

 

Reg. 

Nr. 

Registracijos 

data 

Pažeidėjo 

vardas ir 

pavardė 

Būrio, 

kameros Nr. 

Pažeidimo 

padarymo 

data, laikas 

Padaryto 

pažeidimo 

pobūdis 

Darbuotojo, 

surašiusio 

tarnybinį 

pranešimą 

(protokolą, 

aktą), vardas ir 

pavardė 

Darbuotojo, 

gavusio 

medžiagą 

pažeidimui 

patikrinti, 

vardas ir 

pavardė, parašas 

Kada ir 

kokios 

poveikio 

priemonės 

taikytos 

pažeidėjui 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

 

__________________________     __________________________   ______________________ 
(pareigos)     (parašas)    (vardas ir pavardė) 

 

PASTABA. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale. 

______________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7b1a5480f59a11e58a059f41f96fc264


 

 

Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

40 priedas 

 

___________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

 

NUTARIMŲ IR ĮSAKYMŲ KOPIJŲ (IŠRAŠŲ) DĖL NUOBAUDŲ SKYRIMO 

NUTEISTIESIEMS APSKAITOS ŽURNALAS___________________ 

                                       (identifikavimo žymuo) 

 

Reg. 

Nr. 

Rašytinio 

pranešimo apie 

režimo pažeidimą 

registracijos 

budėtojo žurnale 

numeris ir data 

Nuteistojo, 

padariusio 

režimo 

pažeidimą, 

vardas ir 

pavardė, būrio 

Nr. 

Nuteistojo 

padaryto 

režimo 

pažeidimo 

pobūdis 

Nuteistajam 

skirtos 

nuobaudos 

rūšys 

Įskaitos tarnybos 

darbuotojo, priėmusio 

nutarimo ar įsakymo 

kopiją (išrašą) dėl 

nuobaudos skyrimo ir 

medžiagą apie režimo 

pažeidimą, vardas ir 

pavardė, parašas, data 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

 _________________________   _____________   _________________________  

 (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

PASTABA. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale. 

______________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7b1a5480f59a11e58a059f41f96fc264
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Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

41 priedas 

 

___________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

 

NUTEISTŲJŲ AMBULATORINIO PRIĖMIMO 

REGISTRACIJOS ŽURNALAS 

 
Eil

. 

Nr. 

Nuteistoj

o vardas 

ir 

pavardė 

Kameros

, būrio 

Nr. 

Registracijo

s data ir 

laikas 

Registracijo

s priežastis 

Apžiūrą 

atlikusio 

medicino

s 

specialist

o 

pareigos, 

vardas ir 

pavardė, 
parašas; 

apžiūros 

data ir 

laikas 

Medicino

s 

specialist

o išvada 

Medicinos 

specialisto 

rekomendacijo

s pacientui 

Medicinos 

specialisto 

rekomendacijo

s 

psichologinės, 

socialinės 

reabilitacijos, 

priežiūros 

tarnybų 
darbuotojams 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

 

 

________________________ _________________ ______________________ 
 (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

PASTABA. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale. 

______________ 
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Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

42 priedas 

 

NUTEISTŲJŲ REGISTRAVIMO Į AMBULATORINĮ PRIĖMIMĄ TAISYKLĖS 

 

1. Registravimo į ambulatorinį priėmimą tikslas – nuteistiesiems, bausmę atliekantiems 

pataisos įstaigose, kuriose patekimas į asmens sveikatos priežiūros įstaigas yra ribojamas, sudaryti 

galimybę iš anksto registruotis dėl medicinos pagalbos, taip pat sureguliuoti nuteistųjų ir priežiūros, 

socialinės reabilitacijos (auklėjamojo darbo) bei sveikatos priežiūros personalo santykius, 

kontroliuoti, kad medicinos pagalba būtų suteikta laiku. 

2. Šios taisyklės netaikomos staigaus sveikatos sutrikimo atvejais, kai medicinos pagalba 

turi būti suteikta nedelsiant. 

3. Nuteistiesiems registruoti į ambulatorinį priėmimą pataisos įstaigos padaliniuose 

pildomas Nuteistųjų ambulatorinio priėmimo registracijos žurnalas. Žurnalo puslapiai iš anksto 

sunumeruojami, pacientai registruojami chronologine tvarka. 1 skiltyje numeracija pateikiama 

kalendoriniams metams. 

4. Žurnalą saugo ir pildo kiekvienas pataisos įstaigos būrys, kamerų tipo patalpa, kalėjimo 

korpusas (korpuso aukštas), izoliuotas tuberkuliozės skyrius ir karceris. 

5. Pataisos įstaigos būrio žurnalą saugo ir 1–5 skiltis pildo už socialinę reabilitaciją 

(auklėjamąjį darbą) atsakingas pareigūnas arba jo įgaliotas asmuo. 

Kamerų tipo patalpų ir izoliuoto tuberkuliozės skyriaus žurnalą saugo ir 1–5 skiltis pildo 

korpuso (korpuso aukšto) skyriaus vyresnysis arba jo paskirtas budintis priežiūros pareigūnas. 

Žurnalo 6–9 skiltis pildo medicinos specialistai. Jie 9 skiltyje įrašo asmens sveikatai 

sugrąžinti ir išsaugoti reikalingas organizacines priemones, priklausančias psichologinės, socialinės 

reabilitacijos ir priežiūros tarnybų kompetencijai. 

6. Pacientai registruojami kasdien. Užbaigus registravimą, žurnalas pristatomas į asmens 

sveikatos priežiūros tarnybą jos darbo dienos pradžioje. 

Už visų registruotų pacientų susitikimą su medicinos specialistais atsako juos užregistravę 

pareigūnai. 

7. Į asmens sveikatos priežiūros tarnybą pacientai atvyksta patys arba juos palydi 

prižiūrėtojai pataisos įstaigoje nustatyta tvarka. 

Pataisos įstaigų kamerose laikomus asmenis medicinos specialistas lanko pats. Jis reguliariai 

susitinka su įrašytaisiais į žurnalą ir nusprendžia dėl medicinos pagalbos teikimo kiekvienam iš jų.  

8. Į žurnalą neįrašomi tik tie pacientai, kuriems medicinos specialistai nustatė pakartotinių 

apsilankymų tvarką ir apie tai informavo socialinės reabilitacijos ir priežiūros tarnybų pareigūnus. 

9. Kai asmuo dėl ambulatorinio priėmimo kreipiasi su rašytiniu prašymu, jis 

užregistruojamas žurnale, prašymas pridedamas. 

10. Užbaigus ambulatorinį priėmimą, žurnalas grąžinamas į reikiamą padalinį. Už padalinio 

nuteistųjų psichologinę terapiją, socialinę reabilitaciją ir priežiūrą atsakingi pareigūnai susipažįsta 

su medicinos specialistų įrašais žurnalo 9 skiltyje ir įgyvendina jų kompetencijai priklausančias 

organizacines priemones. 

11. Užbaigtą pildyti žurnalą saugo pataisos įstaigos asmens sveikatos priežiūros tarnyba 

vienus metus nuo paskutinio įrašo jame datos. 

______________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7b1a5480f59a11e58a059f41f96fc264
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Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

43 priedas 

 

(Lietuvos valstybės herbas) 

_____________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

DIREKTORIUS 

 

NUTARIMAS 

DĖL SĄMONINGAI BADAUJANČIO NUTEISTOJO 

ATSKIRO LAIKYMO 

 

200__m. __________ ____d. Nr.____ 

_________________ 
(vietovė) 

 

Asmens bylos Nr.___________ 

___________________________ 
 (grupės pavadinimas) 

 

Atsižvelgdamas į tai, kad nuteistasis  ____________________________________________  
 (vardas ir pavardė, gimimo metai) 

 ___________________  200__m. ______ ____ d. rašytiniu pareiškimu paskelbė apie badavimą dėl 

šių priežasčių: ____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________  
(priežasčių apibūdinimas) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________, 

bei vadovaudamasis Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 266 punktu, 

n u t a r i u  nuteistąjį  ________________________________________________________  
 (vardas ir pavardė) 

laikyti atskirai nuo kitų nuteistųjų ir uždaryti į  __________________________________________. 
 (nurodoma konkreti patalpa) 

 

Direktorius  _______________ _____________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

Nutarimas man paskelbtas 

___________________________ 
 (nuteistojo parašas) 

___________________________ 
 (vardas ir pavardė) 

200__ – ____ – ____ 

______________ 

 
44 priedas. Neteko galios nuo 2010-01-27 

Priedo naikinimas: 

Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F
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Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

45 priedas 

 

____________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

 

PAGAMINTO MAISTO KOKYBĖS ĮVERTINIMO 

ŽURNALAS 

 
Data Maitinimas 

(pusryčiai, 

pietūs, 

vakarienė) 

Patiekalų 

pavadinimas 

Maistą 

pagaminusio 

virėjo vardas ir 

pavardė, 

parašas 

Gydytojo (slaugos 

specialisto) išvada 

apie maisto kokybę, 

valgyklos higieninę 

būklę, vardas ir 

pavardė, parašas 

Pataisos 

įstaigos 

budėtojo, 

leidusio 

išduoti maistą, 

vardas ir 

pavardė, 

parašas 

Maisto kokybės 

įvertinimas, 

tikrinusio 

asmens vardas ir 

pavardė, parašas 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

 

 

_____________________ _______________ _____________________ 
 (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

PASTABA. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale. 

______________ 
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Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

46 priedas 

 

(Lietuvos valstybės herbas) 

_____________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

DIREKTORIUS 

 

NUTARIMAS 

DĖL LEIDIMO NUTEISTAJAI 

GYVENTI NE PATAISOS NAMŲ TERITORIJOJE 

 

200__m.___________ ____d. Nr._____ 

_________________ 
(vietovė) 

 

Asmens bylos Nr.___________ 

___________________________ 
 (grupės pavadinimas) 

 

Atsižvelgdamas į tai, kad nuteistoji laisvės atėmimu  _______________________________  
 (vardas ir pavardė, gimimo metai) 

laikosi bausmės atlikimo režimo reikalavimų, ir vadovaudamasis Bausmių vykdymo kodekso 152 

straipsnio 1 dalimi, 

n u t a r i u  nuteistajai  ____________________________  nėštumo ir gimdymo laikotarpiu, 
 (vardas ir pavardė) 

taip pat tol, kol vaikui sueis treji metai, leisti gyventi ne pataisos namų teritorijoje nuo 

200__m. ________________ _____ d. iki 200__m. _______________ _____ d. imtinai. 

 

Direktorius  ________________ _____________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

_______________________________ 
 (tarpininkaujančio darbuotojo pareigos) 

_______________________________ 
 (parašas) 

_______________________________ 
 (vardas ir pavardė) 

200__ – ____ – ____ 

 

Nutarimas man paskelbtas 

___________________________ 
 (nuteistojo parašas) 

___________________________ 
 (vardas ir pavardė) 

200__ – ____ – ____ 

______________ 
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Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

47 priedas 

 

(Nuteistosios, kuriai leista 

gyventi ne pataisos namų teritorijoje, 

pažymėjimo formos pavyzdys) 

 

(Pažymėjimo 1-oji pusė) 

 

____________________________________________________________ 
(pataisos namų pavadinimas) 

 

PAŽYMĖJIMAS Nr._________ 

 

(Pažymėjimo 2-oji pusė) 

 

 

 

 

Nuteistoji  ___________________  

 _________________________________  
 (vardas ir pavardė, asmens kodas) 

 

 

 

Fotonuotraukos 

vieta 

 

 

 

 

 ________________________  
 (nuteistosios parašas) 

 

 

atlieka laisvės atėmimo bausmę ir yra  _________________________________________________  
 (pataisos namų pavadinimas) 

įskaitoje. 

 

 

Jai, vadovaujantis Bausmių vykdymo kodekso 152 straipsnio 1 dalimi, yra leista 

gyventi šių pataisos namų buvimo vietos  ______________________________________________. 
 (gatvė, namo Nr., miestas, gyvenvietė) 

 

Pažymėjimas išduotas 200___m. ____________ ___d. 

Pažymėjimas galioja iki 200___m. ____________ ___d. 

 

Direktorius  _________________ _______________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

______________ 
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Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

48 priedas 

 

 
__________________________________________________ 

(pataisos įstaigos pavadinimas) 

DIREKTORIUS 

 

NUTARIMAS  

DĖL TEISĖS PANAIKINIMO NUTEISTAJAI GYVENTI NE PATAISOS NAMŲ 

TERITORIJOJE 

 

201__m._____________ ____d. Nr.____ 

__________________ 
(vietovė) 

 

Asmens bylos Nr.___________ 

___________________________ 
 (grupės pavadinimas) 

 

Atsižvelgdamas į tai, kad nuteistoji  _____________________________________________  
 (vardas ir pavardė, gimimo metai, būrio Nr., 

 _______________________________________________________________________________  
sistemingų arba piktybiškų pažeidimų padarymo datos, pobūdis, taikytos poveikio priemonės) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________, 

taip pat į nuteistosios rašytinį pasiaiškinimą ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmių 

vykdymo kodekso 152 straipsnio 6 dalimi, 

n u t a r i u  nuteistajai  _______________________________________________________  
 (vardas ir pavardė) 

panaikinti teisę gyventi ne pataisos namų teritorijoje. 

 

Direktorius   ____________________   _______________________  
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

_______________________________ 
(tarpininkaujančio darbuotojo pareigos) 

_______________________________ 
(parašas) 

_______________________________ 
(vardas ir pavardė) 

201__ – ____ – ____ 

 

Nutarimas man paskelbtas 

___________________________ 
(nuteistosios parašas) 

___________________________ 
(vardas ir pavardė) 

201__ – ____ – ____ 

______________ 
Priedo pakeitimai: 
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Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7b1a5480f59a11e58a059f41f96fc264
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Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

49 priedas 

 

 
_____________________________________________________________ 

(pataisos įstaigos pavadinimas) 

DIREKTORIUS 

 

NUTARIMAS  

DĖL TEISĖS SUTEIKIMO NUTEISTAJAM IŠVYKTI BE SARGYBOS ARBA BE 

PALYDOS 

 

201 _ m. ____________ ____ d. Nr.____ 

___________________ 
(vietovė) 

 

Asmens bylos Nr.___________ 

___________________________ 
 (grupės pavadinimas) 

 

Atsižvelgdamas į tai, kad nuteistasis  ____________________________________________, 
 (vardas ir pavardė, gimimo metai, būrio Nr.) 

nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso  __ ____________________________ 
 (straipsniai ir jų dalys) 

________________________ laisvės atėmimu, atliko  ____________________________________, 
 (bausmės laikas) (atlikto bausmės laiko dalis) 

 

ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 154 straipsniu ir 155 

straipsnio 1 dalimi bei Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos 

taisyklių patvirtinimo“, 281 punktu, 

1. S u t e i k i u  nuteistajam __________________________________________________  
(vardas ir pavardė) 

teisę išvykti be sargybos arba be palydos už pataisos įstaigos (kardomojo kalinimo vietos) teritorijos 

ribų____________________________________________________________________________. 
 (išvykos tikslas) 

2. N u s t a t a u, kad išvykti be sargybos arba be palydos nuteistasis gali nuo _________ val. 

iki ______ val. šiuo maršrutu _______________________________________________________. 

 

Direktorius   ____________________   _______________________  
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

_______________________________  Nutarimas man paskelbtas 
(tarpininkaujančio darbuotojo pareigos) 

_______________________________  ___________________________ 
(parašas)                                                                                          (nuteistojo parašas) 

_______________________________  ___________________________ 
(vardas ir pavardė)                                                                          (vardas ir pavardė) 

 

201__ – ____ – ____                                                     201__ – ____ – ____ 

______________ 
Priedo pakeitimai: 
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Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4f5739f0471511e5a38cd6cdb94b0c51
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7b1a5480f59a11e58a059f41f96fc264
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Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

50 priedas 

 

(Nuteistojo, kuriam suteikta teisė išvykti be sargybos arba be 

palydos, leidimo formos pavyzdys) 

 

(Leidimo viršelio 1-oji pusė) 

 

__________________________________________________ 
(įstaigos pavadinimas) 

 

NUTEISTOJO LEIDIMAS Nr. ________ 

 

(Leidimo viršelio 2-oji pusė) 

 

 

Vardas  _________________________________________  

Pavardė  ________________________________________  

Asmens kodas  ___________________________________  

Darbo, mokymosi ar veiklos vieta  ____________________  

Kuo dirba, ką mokosi arba kokia veikla užsiima  _________  

 

 

 

Fotonuotraukos 

vietas 

Maršrutas________________________________  A. V. 

Buvimo laikas: nuo ___________________ val. 

iki ___________________ val. 

 

Leidimas išduotas 200 __ m. ________________ _____ d. 

Leidimas galioja iki 200 __ m. _______________ _____d. 

 

Direktorius  ________________ _____________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

Leidimas pratęstas iki 200 __ m. ________________ _____d. 

 

Direktorius  ________________ _____________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 A. V. 

 

(Leidimo apatinio viršelio vidinė pusė) 

 

Naudojimosi leidimu taisyklės: 

1. Leidimas galioja tiktai nustatyto maršruto ribose. 

2. Už leidimo perdavimą kitam nuteistajam, maršruto nesilaikymą, nesugrįžimą į pataisos 

įstaigą (kardomojo kalinimo vietą) ar neatvykimą į šios įstaigos kontrolės ir  praleidimo punktą 

leidime nurodytu laiku nuteistasis traukiamas drausminėn arba baudžiamojon atsakomybėn. 

 

Naudojimosi leidimu tvarka man išaiškinta 

 

____________________ 
 (nuteistojo parašas) 

 

200__ – ____ – ____ 
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PASTABA. Pasikeitus darbo, mokymosi ar veiklos vietai arba maršrutui, leidimas turi būti 

pakeistas. 

______________ 
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Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

51 priedas 

 

(Talono 1-oji pusė) 

 

NUTEISTOJO, KURIAM SUTEIKTA TEISĖ IŠVYKTI 

BE SARGYBOS ARBA BE PALYDOS, 

KONTROLINIS TALONAS 

 

Nuteistojo leidimo Nr. ________ 

 

Vardas  _________________________________________  

Pavardė  ________________________________________  

Gimimo data arba asmens kodas  _____________________  

BK straipsnis  ____________________________________  

Bausmės laikas  __________________________________  

Bausmės vykdymo pradžia  _________________________  

Kuo dirba, ką mokosi, kokia veikla užsiima  ____________  

 _______________________________________________  

Būrio Nr.  _______________________________________  

Maršrutas  _______________________________________  

 _______________________________________________  

 

Buvimo laikas: nuo ______________ val. 

iki ______________ val. 

 

Leidimas išduotas 200 __ m. _________________ _____ d. 

 

Pataisos įstaigos (kardomojo kalinimo vietos) 

direktorius  _______________ ____________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 A. V. 

 

(Talono 2-oji pusė) 

 

Leidimas pratęstas iki 200 __ m. _______________ _____ d. 

 

Pataisos įstaigos (kardomojo kalinimo vietos) 

direktorius  _________________ ____________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 A. V. 

 

Leidimas pratęstas iki 200 __ m. ________________ _____ d. 

 

Pataisos įstaigos (kardomojo kalinimo vietos) 

direktorius  _________________ ___________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 A. V. 

 

PASTABA. Talonas saugomas kontrolės ir praleidimo punkte. 

______________ 
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Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

52 priedas 

 

(Lietuvos valstybės herbas) 

_____________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

DIREKTORIUS 

 

NUTARIMAS 

DĖL TEISĖS ATĖMIMO NUTEISTAJAM 

IŠVYKTI BE SARGYBOS ARBA BE PALYDOS 

 

200 _ m. ___________ ____ d. Nr.____ 

__________________ 
(vietovė) 

 

Asmens bylos Nr.___________ 

___________________________ 
 (grupės pavadinimas) 

 

Atsižvelgdamas į tai, kad nuteistasis  ____________________________________________  
 (vardas ir pavardė, gimimo metai, būrio Nr.) 

 _______________________________________________________________________________  

200__ m. __________ ___ d. pažeidė drausmę –  ________________________________________  
 (pažeidimo padarymo data, laikas, vieta, aplinkybės, pobūdis) 
 _______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________ ,- 

taip pat į nuteistojo rašytinį pasiaiškinimą bei vadovaudamasis Bausmių vykdymo kodekso 155 

straipsnio 3 dalimi, 

n u t a r i u  nuteistajam  ______________________________________________________  

(vardas ir pavardė) 

atimti teisę išvykti be sargybos arba be palydos už pataisos įstaigos (kardomojo kalinimo vietos) 

teritorijos ribų. 

 

Direktorius  ________________ _____________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

_______________________________ 
 (tarpininkaujančio darbuotojo pareigos) 

_______________________________ 
 (parašas) 

_______________________________ 
 (vardas ir pavardė) 

200__ – ____ – ____ 

 

Nutarimas man paskelbtas 

___________________________ 
 (nuteistojo parašas) 

___________________________ 
 (vardas ir pavardė) 

200__ – ____ – ____ 

______________ 

 

  



 

 

101 

Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

53 priedas 

 

___________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

 

IŠVADA 

DĖL TRUMPALAIKĖS IŠVYKOS UŽ PATAISOS ĮSTAIGOS TERITORIJOS RIBŲ 

SUTEIKIMO NUTEISTAJAM 

 

201__ m.____________ ____d. Nr.____ 

__________________ 
(vietovė) 

 

Asmens bylos Nr.___________ 

___________________________ 
 (grupės pavadinimas) 

 

201__m. ____________ ____d.  _____________________________________________________  
 (pataisos įstaigos pareigūno pareigos, vardas ir pavardė) 

 _______________________________________________________________________________, 

išnagrinėjęs nuteistojo  _____________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________  
                                    (vardas ir pavardė, biografiniai, teisminiai duomenys ir charakteristika) 

 _______________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  rašytinį prašymą 

suteikti trumpalaikę išvyką už pataisos įstaigos teritorijos ribų dėl  __________________________, 
 (išvykimo priežastis) 
NUSTATĖ: 

 _______________________________________________________________________________  
(nurodoma priežastis, dėl kurios suteikiama trumpalaikė išvyka, ir ją patvirtinantys dokumentai bei 

 _______________________________________________________________________________  
įvertintos aplinkybės) 

 _______________________________________________________________________________. 

SIŪLO: 

Nuteistajam  ___________________________  suteikti trumpalaikę išvyką į ____________ 
 (vardas ir pavardė) (nurodomas vietovės 

 _______________________________________________________________________________  
pavadinimas, išvykos trukmė (parų skaičius), taip pat ar tikslinga naudoti elektroninio stebėjimo priemones, skirti 

palydovą (palydą), uždėti antrankius) 

 

Direktoriaus pavaduotojas   ____________________   _______________________  
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

______________ 
Priedo pakeitimai: 
Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7b1a5480f59a11e58a059f41f96fc264
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Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

54 priedas 

 

____________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

 

PAŽYMĖJIMAS APIE LEIDIMĄ NUTEISTAJAM IŠVYKTI Į TRUMPALAIKĘ IŠVYKĄ 

UŽ PATAISOS ĮSTAIGOS TERITORIJOS RIBŲ 

DĖL____________________________________ 
(nurodyti išvykimo priežastį) 

 

200__ – _____ – _____ Nr._____ 

________________ 
(vietovė) 

 

 

Vardas  ________________________  

Pavardė  _______________________  

Asmens kodas  __________________  

Gimimo data ____________________  

Gimimo vieta  ___________________  

 

 

 

Fotonuotraukos 

vietas 

 

 

 

 __________________  
(nuteistojo (-osios) parašas) 

Asmens byla Nr. ________ 

A. V. 

Gyvenamoji vieta (namų adresas) iki nuteisimo  _________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Nuteisimo data ir teismo pavadinimas _________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Baudžiamojo kodekso straipsniai, pagal kuriuos nuteistas (-a) ______________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Bausmės vykdymo pradžia  ___________________  Bausmės vykdymo pabaiga _______________ 

Nuteistasis (-oji)  _________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________  
(trumpalaikės išvykos už pataisos įstaigos teritorijos ribų pagrindas) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Išvyksta už  ______________________________________________________________________  

______________________________________________________teritorijos ribų ______________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

Trumpalaikės išvykos trukmė  _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________  
(parų (dienų)) skaičius žodžiais) 

Išvyksta į  _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________  
(nesutrumpintas adresas) 

Sugrįžta į  _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________  
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

200__ m. _________________  ______________________________________________________  
 (diena įrašoma žodžiais) 

 

Direktorius  _________________ _____________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 
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PASTABA. Trumpalaikių išvykų pažymėjimai kiekvienais kalendoriniais metais pradedami 

numeruoti iš naujo. 

______________ 
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Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

55 priedas 

 

___________________________________________________ 
(nuteistojo vardas ir pavardė, gimimo metai) 

___________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

 

PASIŽADĖJIMAS 

SUGRĮŽTI NUSTATYTU LAIKU Į PATAISOS ĮSTAIGĄ 

 

200__m.______________ _____d. 

__________________ 
(vietovė) 

 

Pasižadu man nustatytu laiku, t. y. 200__m.________ ____d., sugrįžti į ________________  
 (pataisos įstaigos pavadinimas) 

 ________________________  iš trumpalaikės išvykos už jos teritorijos ribų, nedelsdamas pranešti 

telefonu pataisos įstaigos administracijai, jeigu nenumatytos priežastys sutrukdytų man laiku 

sugrįžti į laisvės atėmimo vietą, o sugrįžęs pateikti pavėlavimo priežastį patvirtinančius 

dokumentus. 

Pasižadu nepažeisti viešosios tvarkos ir trumpalaikės išvykos metu laikytis pataisos įstaigos 

administracijos nustatytų elgesio taisyklių, su kuriomis buvau supažindintas prieš išvykstant iš 

laisvės atėmimo vietos. 

Esu įspėtas dėl atsakomybės už nesugrįžimą į laisvės atėmimo vietą nustatytu laiku. 

 

Nuteistasis  _________________ ____________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

Instruktavo ir rašytinį pasižadėjimą priėmė: 

__________________________________ 
 (pareigos) 

__________________________________ 
 (parašas) 

__________________________________ 
 (vardas ir pavardė) 

200__-____-____ 

______________ 
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Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

56 priedas 

 

___________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

 

TVIRTINU 

Direktorius 

 _______________________  
 (parašas) 

 _______________________  
 (vardas ir pavardė) 

 

IŠVADA 

DĖL ATSISAKYMO SUTEIKTI NUTEISTAJAM TRUMPALAIKĘ IŠVYKĄ UŽ 

PATAISOS ĮSTAIGOS TERITORIJOS RIBŲ 

 

200__ m.___________ ____d. Nr.____ 

_________________ 
(vietovė) 

 

Asmens bylos Nr.___________ 

___________________________ 
 (grupės pavadinimas) 

 

200__m. ____________ ____d. ________________________________________________  
 (pataisos įstaigos pareigūno pareigos, 

 _______________________________________________________________________________, 
vardas ir pavardė) 

išnagrinėjęs nuteistojo______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________  
(vardas ir pavardė, biografiniai, teisminiai duomenys ir charakteristika) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  rašytinį prašymą 

suteikti trumpalaikę išvyką už pataisos įstaigos teritorijos ribų dėl ___________________________  
 (priežastis) 

 _______________________________________________________________________________, 

 

NUSTATĖ:  

 _______________________________________________________________________________  
(nurodomi priežastį, dėl kurios nuteistasis prašė trumpalaikės išvykos, patvirtinantys dokumentai bei 

 _______________________________________________________________________________  
įvertintos aplinkybės, nurodytos Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 292 punkte) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________, 

 

SIŪLO: 

atsisakyti suteikti nuteistajam  _________________________________  trumpalaikę išvyką 
(vardas ir pavardė) 

už pataisos įstaigos teritorijos ribų į  __________________________________________________  
 (nurodomas vietovės pavadinimas) 

dėl to, kad _______________________________________________________________________  
(nurodomi atsisakymo motyvai) 
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 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________. 

 

Direktorius  _________________ _______________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

Susipažinau, apskundimo tvarka man išaiškinta 

___________________________ 
 (nuteistojo parašas) 

___________________________ 
 (vardas ir pavardė) 

200__ – ____ – ____ 

______________ 
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Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

57 priedas 

 

___________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

 

NUTEISTŲJŲ TRUMPALAIKIŲ IŠVYKŲ APSKAITOS 

ŽURNALAS 

 
Trumpalaikės 

išvykos 

pažymėjimo 

numeris 

Nuteistojo 

vardas ir 

pavardė 

Pataisos įstaigos 

direktoriaus 

įsakymo data ir 

numeris 

Vietovė, į 

kurią 

vykstama 

Išvykimo 

data, laikas 

Sugrįžimo 

data, laikas 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

 

_____________________ ______________ ____________________ 
 (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

PASTABA. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale. 

______________ 
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Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

58 priedas 

 

 

________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

 

IŠVADA 

DĖL TRUMPALAIKĖS IŠVYKOS TRIMS PAROMS UŽ PATAISOS ĮSTAIGOS 

TERITORIJOS RIBŲ SUTEIKIMO NUTEISTAJAM 

 

200 _ m. ___________ ____ d. Nr.____ 

__________________ 

(vietovė) 

 

Asmens bylos Nr.___________ 

___________________________ 
 (grupės pavadinimas) 

 

200__m._____________ ___d. ________________________________________________  
(pataisos įstaigos pareigūno pareigos, vardas ir pavardė) 

 _______________________________________________________________________________  

_____________________________________, išnagrinėjęs nuteistojo _______________________ 
(vardas ir pavardė, biografiniai, 

 _______________________________________________________________________________  
 teisminiai ir elgesį charakterizuojantys duomenys, atliktos bausmės laiko dalis) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

rašytinį prašymą leisti  ________________________________________  paroms parvykti į namus, 
 (parų skaičius žodžiais) 

 

SIŪLO: 

nuteistajam  ________________________________ suteikti trumpalaikę išvyką ________________ 
 (vardas ir pavardė) (parų skaičius žodžiais) 

paroms už pataisos įstaigos teritorijos  ribų į  ___________________________________________  
 (nurodomas nuteistojo namų adresas)  

 _______________________________________________________________________________  

 

Direktorius   _______________ ____________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

Direktoriaus pavaduotojas 

________________________________ 
 (parašas) 

________________________________ 
 (vardas ir pavardė) 

200__ – ____ – ____ 

______________ 
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Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

59 priedas 

 

(Nuteistojo, atliekančio bausmę atviroje kolonijoje, 

pažymėjimo formos pavyzdys) 

 

 

(Pažymėjimo 1-oji pusė) 

 

____________________________________________________________ 
(atviros kolonijos pavadinimas) 

 

PAŽYMĖJIMAS Nr._______ 

 

(Pažymėjimo 2-oji pusė) 

 

 

 

 

Nuteistasis  _____________________  

 ______________________________  
(vardas ir pavardė, asmens kodas) 

 

 

Fotonuotraukos 

vietas 

 

 

 

 __________________  
(nuteistojo parašas) 

A. V. 

 

atlieka laisvės atėmimo bausmę ir yra _________________________________________  įskaitoje. 
 (atviros kolonijos pavadinimas) 

Nuteistajam leista būti atviros kolonijos teritorijoje, bet ne toliau nei  __________________  
 (skaičius įrašomas žodžiu) 

kilometrai nuo jos buveinės centro. 

Pažymėjimas išduotas 200___m._______________ _____d. 

Pažymėjimas galioja iki 200___m._______________ _____d. 

 

Direktorius  __________________ _____________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

______________ 

 
60 priedas. Neteko galios nuo 2015-09-01 

Priedo naikinimas: 

Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 

Priedo pakeitimai: 
Nr. 1R-173, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 74-3862 (2012-06-29), i. k. 1122270ISAK001R-173 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4f5739f0471511e5a38cd6cdb94b0c51
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.03FA760671DB
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Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

61 priedas 

 

(Pažymėjimo 1-oji pusė) 

 

____________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos pavadinimas) 

 

PAŽYMĖJIMAS APIE PALEIDIMĄ 

 

200__ – _____ – _____ Nr._____ 

________________ 
(vietovė) 

 

 

Vardas  ________________________  

Pavardė  _______________________  

Asmens kodas  __________________  

Paso Nr. ______ serija  ____________  

 

 

 

Fotonuotraukos 

vietas 

 

 

 

 __________________  
(nuteistojo (-osios) parašas) 

Asmens byla Nr. ________ 

A. V. 

Pasas išduotas  ___________________________________________________________________  

Pilietybė  _________________________________________  Šeiminė padėtis _________________ 

 _______________________________________________________________________________  

Gimimo data _______________ Gimimo vieta  _________________________________________  

Gyvenamoji vieta (namų adresas) iki suėmimo __________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Nuteisimo data ir teismo pavadinimas _________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Baudžiamojo kodekso straipsniai, pagal kuriuos nuteistas (-a) ______________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Nuosprendžio pakeitimai  ___________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Ankstesni teistumai________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Bausmės vykdymo pradžia ____________________________ Bausmės vykdymo pabaiga________ 

Paleidžiamas (-a) _________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________  
(paleidimo pagrindas) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Direktorius  ___________________ _____________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

Įskaitos tarnybos viršininkas  ___________________  ____________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

(Pažymėjimo 2-oji pusė) 

 

Vyksta į gyvenamąją vietą  ____________________________________________________  
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Išduotas bilietas (-ai) važiuoti į  ________________________________________________  
 (nurodoma gyvenamoji vieta) 

arba išmokėti pinigai ______________________________________________ bilietui (-ams) pirkti 
(pinigų suma nurodoma žodžiais) 

Išduoti maisto produktai ______________________________________________________  

arba išmokėti maistpinigiai  _________________________________________________________  
 (maistpinigių suma nurodoma žodžiais) 

Vaikams iki 3 metų skirti maistpinigiai __________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________  
(maistpinigių suma nurodoma žodžiais) 

arba greitai negendantys maisto produktai ______________________________________________  

Palikta apranga ir avalynė _____________________________________________________  

arba išduota nauja apranga ir avalynė pagal sezoną  ______________________________________  

Vaikams iki 3 metų išduotas vienas drabužių ir avalynės komplektas pagal sezoną ________  

 _______________________________________________________________________________  

Išmokėta iki vieno minimalaus gyvenimo lygio dydžio vienkartinė pašalpa ______________ 

 _______________________________________________________________________________  
(pinigų suma nurodoma žodžiais) 

Išmokėta iki 2 minimalių gyvenimo lygių dydžio vienkartinė pašalpa  __________________ 

 _______________________________________________________________________________  
(pinigų suma nurodoma žodžiais) 

Kitos išmokos  _____________________________________________________________  

Žinios apie vykdomuosius raštus  _______________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________  
(nurodomas išdavęs vykdomąjį raštą teismas, išdavimo pagrindas, 

 _______________________________________________________________________________  
ieškovas, ieškinio dydis, neišieškotos dalies dydis) 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Vykdomieji raštai išsiųsti  ____________________________________________________  
(nurodyti, kam) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Vyriausiasis buhalteris  _______________ ______________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

______________ 

 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 1R-459, 2006-12-18, Žin., 2006, Nr. 145-5557 (2006-12-30), i. k. 1062270ISAK001R-459 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.103EA92706E6
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62 priedas 

 

(Nuteistojo, kuriam leidžiama išvykti už atviros kolonijos 

teritorijos ribų, leidimo formos pavyzdys) 

 

(Leidimo viršelio 1-oji pusė) 

 

__________________________________________________ 
(įstaigos pavadinimas) 

 

NUTEISTOJO LEIDIMAS Nr. ________ 

 

(Leidimo viršelio 2-oji pusė) 

 

 

Vardas  _________________________________________  

Pavardė  ________________________________________  

Asmens kodas  ___________________________________  

Darbo, mokymosi ar veiklos vieta  ____________________  

Kuo dirba, ką mokosi arba kokia veikla užsiima arba kokia 

 

 

Fotonuotraukos 

vietas 

liga serga ar įtariamas sergant  _______________________   A. V. 

Maršrutas  _______________________________________  

 

 

Leidimas išduotas 200 __ m. ________________ _____d. 

Leidimas galioja iki 200 __ m. _______________ _____d. 

 

Direktorius  __________________ _____________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

Leidimas pratęstas iki 200 __ m. ________________ _____d. 

 

Direktorius  __________________ ______________________ 

 A. V. (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 

(Leidimo apatinio viršelio vidinė pusė) 

 

Naudojimosi leidimu taisyklės: 

1. Leidimas galioja tiktai nustatyto maršruto ribose. 

2. Už leidimo perdavimą kitam nuteistajam, maršruto nesilaikymą, nesugrįžimą į atvirą 

koloniją nustatytu laiku nuteistasis traukiamas teisinėn atsakomybėn. 

 

Naudojimosi leidimu tvarka man išaiškinta 

 

____________________ 
 (nuteistojo parašas) 

 

200__ – ____ – ____ 

 

PASTABA. Pasikeitus darbo, mokymosi, veiklos ar gydymosi vietai arba maršrutui, 

leidimas turi būti pakeistas. 
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______________ 

 

 

 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas 
Nr. 1R-148, 2004-06-22, Žin., 2004, Nr. 98-3648 (2004-06-24), i. k. 1042270ISAK001R-148 
Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo 
 

2. 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas 
Nr. 1R-279, 2005-09-06, Žin., 2005, Nr. 110-4022 (2005-09-10), i. k. 1052270ISAK001R-279 
Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo 
 

3. 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas 
Nr. 1R-415, 2005-12-23, Žin., 2005, Nr. 151-5557 (2005-12-29), i. k. 1052270ISAK001R-415 
Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo 
 

4. 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas 
Nr. 1R-459, 2006-12-18, Žin., 2006, Nr. 145-5557 (2006-12-30), i. k. 1062270ISAK001R-459 
Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo 
 

5. 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas 
Nr. 1R-490, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-97 (2007-01-06), i. k. 1062270ISAK001R-490 
Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo 
 

6. 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas 
Nr. 1R-213, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 63-2437 (2007-06-06), i. k. 1072270ISAK001R-213 
Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
 

7. 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas 
Nr. 1R-401, 2008-10-21, Žin., 2008, Nr. 125-4756 (2008-10-30), i. k. 1082270ISAK001R-401 
Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo 
 

8. 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas 
Nr. 1R-22, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 10-494 (2010-01-26), i. k. 1102270ISAK0001R-22 
Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 "Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

patvirtinimo" pakeitimo 
 

9. 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas 
Nr. 1R-85, 2010-04-26, Žin., 2010, Nr. 49-2408 (2010-04-29), i. k. 1102270ISAK0001R-85 
Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 "Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

patvirtinimo" pakeitimo 
 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.93441C563993
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.947BA109A396
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.9C49E9193F49
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.103EA92706E6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.D4C51AB13109
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.11686475300B
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.451E4F72B4B7
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E5D24D48C84F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.A5D60036EF41
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10. 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas 
Nr. 1R-33, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 19-939 (2011-02-14), i. k. 1112270ISAK0001R-33 
Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo 
 

11. 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Sprendimas 
2011-12-27, Žin., 2012, Nr. 1-4 (2012-01-04), i. k. 111502VSPRERG110004                 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 27 d. sprendimas (Administracinė byla Nr. I-143-

22/2011. Teisminio proceso Nr. 3-62-3-00472-2009-8. Procesinio sprendimo kategorija 17.1) 
 

12. 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas 
Nr. 1R-68, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 31-1444 (2012-03-13), i. k. 1122270ISAK0001R-68 
Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 "Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

patvirtinimo" pakeitimo 
 

13. 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas 
Nr. 1R-173, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 74-3862 (2012-06-29), i. k. 1122270ISAK001R-173 
Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo 
 

14. 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas 
Nr. 1R-115, 2014-04-07, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04178 
Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo 
 

15. 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas 
Nr. 1R-376, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20422 
Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo 
 

16. 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas 
Nr. 1R-251, 2014-08-11, paskelbta TAR 2014-08-11, i. k. 2014-10978 
Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo 
 

17. 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas 
Nr. 1R-238, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12451 
Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo 
 

18. 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas 
Nr. 1R-107, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06412 
Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo 
 

19. 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas 
Nr. 1R-206, 2016-07-01, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18196 
Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo 
 

20. 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas 
Nr. 1R-323, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29450 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F8214DAC46DC
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.A8CDF904AB6A
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.03FA760671DB
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=96dea8f0be0711e38766a859941f6073
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=60640f0089df11e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bdf55630215011e4b542dec0b12e28b0
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4f5739f0471511e5a38cd6cdb94b0c51
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7b1a5480f59a11e58a059f41f96fc264
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=444fa0303f8811e6a8ae9e1795984391
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=38d660f0c90211e69dec860c1f4a5372
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Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo 
 

21. 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas 
Nr. 1R-268, 2016-10-03, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24381 
Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4d37a530892011e6b969d7ae07280e89

