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NELEISTINŲ ĮSINEŠTI IR TURĖTI LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE DAIKTŲ 

SĄRAŠAS 
  

1. Asmenims, atvykstantiems į pasimatymus su suimtaisiais (nuteistaisiais), neleidžiama įsinešti 

bet kokius daiktus, nešulius, ryšulius, rankines, išskyrus: 
1.1. higienos priemones; 
1.2. kambario avalynę bei vaikams (kūdikiams) skirtą maistą, jei į pasimatymą atvykstama su 

vaiku (kūdikiu); 
1.3. vaistus (ne daugiau kaip 5 vnt.), kurie yra gamintojo pakuotėje, turint gydytojo receptą, 

rekomendaciją, – tik su įstaigos administracijos leidimu (vaistus draudžiama įsinešti į pasimatymų 

patalpas, sudaromos sąlygos juos vartoti ne pasimatymų patalpose); 
1.4. mokėjimo kortelę, kai asmuo atvyksta į ilgalaikį pasimatymą ir pageidauja apsipirkti įstaigos 

teritorijoje veikiančioje parduotuvėje (mokėjimo kortelę įsinešti į pasimatymų patalpą draudžiama); 
1.5. kambario avalynę (šlepetes), miegui skirtus drabužius (1 vnt.), kai asmuo atvyksta į ilgalaikį 

pasimatymą. 
2. Įstaigų darbuotojams ir kitiems asmenims į laisvės atėmimo vietų įstaigas neleidžiama įsinešti 

ir turėti šiuos daiktus: 
2.1. visų rūšių šaunamuosius ir nešaunamuosius ginklus, šaudmenis bei sprogmenis, elektros 

šoko įtaisus, ginklų, šaudmenų ir sprogmenų aprašymus, dujų balionėlius ir kitas specialiąsias priemones; 
2.2. daiktus, kurių civilinė apyvarta uždrausta; 
2.3. narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas ir gaminius, kurių 

sudėtyje yra šių medžiagų (išskyrus tabako gaminius), bet kokios konsistencijos mieles; 
2.4. aštrius, bukus, smailius, aštriabriaunius daiktus ir įrankius, kurie gali sužeisti arba gali būti 

perdaryti taip, kad būtų galima sužeisti. Išskyrus įstaigų darbuotojams valgyti skirtus stalo įrankius; 
2.5. toksiškas, sprogstamąsias, degiąsias medžiagas ir preparatus (bet kokias sprogstamąsias ar 

labai lengvai užsidegančias medžiagas (išskyrus žiebtuvėlį, degtukus), galinčias kelti grėsmę asmenų 

sveikatai, įstaigos ir asmenų saugumui ir turtui); 
2.6. pinigus, vertybinius popierius, vertingus daiktus (išskyrus nešiojamus papuošalus, 

laikrodžius); 
2.7. garso, vaizdo įrašymo (fiksavimo) prietaisus, optinius prietaisus, bet kokias ryšio priemones 

(telefonus, jų dalis, priedus, SIM korteles, informacijos laikmenas ir pan.); 
2.8. elektros ir mechaninius prietaisus; 
2.9. asmeninius šaltkalvio, staliaus ar kitus įrankius; 
2.10. pornografinio ir smurtą propaguojančio turinio informaciją. 
3. Pataisos pareigūnams, įstaigos darbuotojams ir kitiems asmenims su įstaigos direktoriaus ar 

jo įgalioto pataisos pareigūno leidimu galima įsinešti ir turėti šiuos daiktus: 
3.1. vaistus (ne daugiau kaip 5 vnt.), kurie yra gamintojo pakuotėje, turint gydytojo receptą ar 

rekomendaciją (vaistų turėjimą budinčiosios pamainos pataisos pareigūnams kontroliuoja vyriausiasis 

specialistas budinčiajai pamainai ar jį pavaduojantis pataisos pareigūnas ir gali leisti su savimi turėti iki 5 

vnt. vaistų arba sudaro sąlygas juos vartoti); 
3.2. muzikos instrumentus, garso ir vaizdo aparatūrą, dekoracijas ir kitus reikmenis, reikalingus 

meno ar muzikos renginiams; 
3.3. tarnybai ar darbinei veiklai naudojamus daiktus ir reikmenis (kompiuterius jų priedus ir 

pan.); 
3.4. įstaigos teritorijoje (administraciniame kieme), tam skirtoje vietoje, šios įstaigos darbuotojai 

savo tarnybos (darbo) laiku gali laikyti dvirates transporto priemones. 
_______________________ 

 


