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Eit.
Nr.

Pavadinimas Apra5ymo turinys

I Administracines
paslaugos pavadinimas

Vienkartiniq leidimq [eiti asmenims i istaigos teritorij4
i5davimas

2. Teises aktai,
reguliuojantys
administracines
paslaugos teikim4

{ejimo i pataisos [staigas ir i5ejimo i5 jq taisykles,
patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003
m.balandLio 23 d. [sakymu Nr. 122 ,,Del [ejimo I pataisos

[staigas ir iSejimo i5 jq taisykliq patvirtin imo" 72in.2003,
Nr. 4l -1893 2005,Nr. 85-31 72: 2009.Nr. 140- 61 8i).

J. Informacija ir
dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

Vienkartiniai leidimai i5duodami tiesiogiai asmenim s atvykus
I istaig4 kuriems pagal veiklos pob[di butina patekti i [staigos
teritorij4 taip pat asmenq, laikomq [staigoje, giminaidiams ir
kitiems asmenims, atvykusiems i pasimatym4. Vienkartinis
leidimas [forminamas kiekvienam asmeniui atskirai
vienkartiniam iejimui I istaigq nurodant buvimo joje laik4,
kuriam pasibaigus leidimas negalioja. Sis leidimas galioja tik
pateikus asmens tapatybg patvirtinanti dokument4: pas4,
asmens identifikavimo kortelg, leidim4 nuolat gyventi
Lietuvoje, valstybes tarnautojo arba vairuotojo paZymejim4 ir
pan. Asmenims, kuriems [ [staigos teritorij4bltina patekti su
transporto priemone, iSduodami vienkartiniai leidimai,
kuriuose papildomai [ra5omas transporto priemones
pavadinimas ir jos valstybinis numeris. Sprendimqdel
vienkartinio leidimo iSdavimo priima istaigos direktorius arba
jo pavaduotojas, o jq nesant (poilsio ir Svendiq dienomis), -
istaigos direktoriaus budintysis padej ej as. Leidim4 pasiraSo
sprendim4 priemgs parei glnas. Vienkartini uose lei dimuo se

dedamas istaigos antspaudas. skirtas DaZymoms.

4. Inl'ormacija ir
dokumentai, kuriuos turi
gauti institucija
(pra5ym4 nagrinej antis
tarnautojas)

Papildomos informacijos ir dokumentq pateikti nereikia.

5. Administracines
paslaugos teikejas

Kauno nepilnamediq tardymo izoliatorius - pataisos namq
Admini stracij os reikalq skyrius.
ntia)takas.1r, Tel. (8-37\ 452 371, vidinis 351 .
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Pavadinimas Apra5ymo turinys

6. Administracines
paslaugos vadovas

Administracijos reikalq skyriaus vir5ininkas (8-37) 452 371;
arunas. imbraqas@nti:pn. lt

7. Administracines
paslaugos suteikimo
trukme

8. Administracines
paslaugos suteikimo
kaina (ei paslauga
teikiama atly gintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Adm ini stracij o s reikalq skyriaus vir5ininkas Arunas Imbrasas
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[staigos direktor,ius

[staigos direktorius arba
jo pavaduotojas,
Apsaugos ir prieZirlros
skyriaus direktoriaus
budintieji padejejai

Administracijos
reikalq skyrius


