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VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PATEKTI Į ĮSTAIGOS TERITORIJĄ IŠDAVIMAS 

ASMENIMS  

 

Paslaugos gavėjai: Fiziniai asmenys  

Paslaugos tipas: 

 

Ne el. būdu teikiama paslauga 

Aprašymas: Vienkartiniai leidimai išduodami asmeniui atvykus į instituciją, kuriam 

pagal veiklos pobūdį būtina patekti į Vilniaus pataisos namų teritoriją, taip 

pat nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, 

giminaičiams ir kitiems asmenims, atvykusiems į ilgalaikį ar trumpalaikį 

pasimatymą. Sprendžiant pasimatymų suteikimo klausimą reikalingas ir 

nuteistojo, su kuriuo norima pasimatyti sutikimas. Prašymą dėl vienkartinio 

leidimo į pataisos namus išdavimo asmuo gali pateikti tiesiogiai atvykęs į 

įstaigą, taip pat gali atsiųsti paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. 

Vienkartinis leidimas įforminamas kiekvienam asmeniui atskirai 

vienkartiniam įėjimui (įvažiavimui) į pataisos įstaigą, nurodant buvimo joje 

laiką, kuriam pasibaigus leidimas negalioja. Sprendimą dėl vienkartinio 

leidimo išdavimo priima direktorius, direktoriaus pavaduotojas arba 1-ojo 

saugumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas budinčiajai pamainai. 

Vienkartinį leidimą pasirašo sprendimą priėmęs pareigūnas. 

Teisės aktai: Įėjimo į pataisos įstaigas ir išėjimo iš jų taisyklės, įtvirtintos Pataisos įstaigų 

ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministro 2020-01-21 įsakymu Nr. 1R-25, XVIII 

skyriuje. 

Už paslaugos 

suteikimą 

atsakingi 

asmenys: 

 

Vilniaus pataisos namų 1-asis saugumo valdymo skyrius. 

Tel.: 852718440 

El. p.: apsauga@vilniauspn.lt arba ars@vilniauspn.lt  

Paslauga 

mokama: 

Ne. 

Iniciavimo forma: Prašymo dėl vienkartinio leidimo patekti į pataisos namus išdavimo forma 

yra laisva. 

 

Informacija ir 

dokumentai, 

kuriuos turi 

pateikti asmuo: 

1. Prašymą (prašymo forma laisva) dėl vienkartinio leidimo patekti į pataisos 

namus išdavimo asmuo gali pateikti tiesiogiai atvykęs į įstaigą, taip pat gali 

atsiųsti paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Nurodomas asmens 

vardas, pavardė, patekimo į pataisos įstaigą tikslas. 2. Asmuo turi pateikti 

vieną iš šių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų: pasą arba asmens 

kortelę, leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje, valstybės tarnautojo 

arba vairuotojo pažymėjimą. Atvykus į pasimatymą su nuteistuoju 

papildomai nurodomas asmens, su kuriuo norima pasimatyti vardas, 
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pavardė, giminystės ryšys, pasimatymo rūšis (ilgalaikis arba trumpalaikis). 

Ilgalaikio pasimatymo taip pat trumpalaikio pasimatymo, kurio metu 

nuteistasis neatskiriamas nuo lankytojų, atvejais pateikiamas santuokos 

liudijimas, gimimo liudijimas (giminystės ryšiui patvirtinti). 3. Norint 

patekti į įstaigos teritoriją su transporto priemone, nurodomas transporto 

priemonės pavadinimas, jos valstybinis numeris ir pateikiamas transporto 

priemonės registracijos pažymėjimas. Transporto kontrolės ir praleidimo 

punkte pateikiamas įvežamo krovinio važtaraštis. 

 

Paslaugos teikėjo 

veiksmų 

(neveikimo) 

apskundimo 

tvarka 

Asmuo turi teisę apskųsti paslaugos teikėjo veiksmus (neveikimą) savo 

pasirinkimu tam pačiam viešojo administravimo subjektui arba aukštesniam 

pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektui, arba administracinių 

ginčų komisijai, arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka per 

1 mėn. (pagrindiniai teisės aktai: Lietuvos Respublikos viešojo 

administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymas). 

Paslaugos 

suteikimo trukmė: 

Paslauga suteikiama iš karto 

 


