
LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL NUTEISTŲJŲ (SUIMTŲJŲ), ATLIEKANČIŲ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ

(SUĖMIMĄ) LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖJE IR ASMENŲ, ATVYKUSIŲ Į
PASIMATYMĄ SU NUTEISTUOJU (SUIMTUOJU), PASIMATYMŲ SUTEIKIMO IR JŲ

VYKDYMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO

2021 m.  balandžio      d. Nr. V-
                                                                  Pravieniškės

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 94 straipsniu, Pataisos
įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1R-25, V skyriumi ir Nuteistųjų (suimtųjų), atliekančių
laisvės  atėmimo  bausmę  (suėmimą)  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigose  ir  asmenų,  atvykusių  į
pasimatymą  su  nuteistuoju  (suimtuoju),  elgesio  per  pasimatymą  taisyklių,  patvirtintų  Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. gegužės 15 d.
įsakymu Nr. V-136, 14 punktu bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų
profilaktikos  ir  kontrolės  įstatymo  ir  kitų  sveikatos  priežiūrą  reglamentuojančių  teisės  aktų
nustatytus reikalavimus:

1. T v i r t i n u  Nuteistųjų (suimtųjų), atliekančių laisvės atėmimo bausmę (suėmimą)
Laisvės atėmimo vietų ligoninėje ir asmenų, atvykusių į pasimatymą su nuteistuoju (suimtuoju),
pasimatymų suteikimo ir jų vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u:
2.1. Veiklos organizavimo skyriui šį įsakymą paskelbti Laisvės atėmimo vietų ligoninės

interneto svetainėje ir su šiuo įsakymu DVS priemonėmis supažindinti įsakyme paminėtus asmenis;
2.2. Saugumo valdymo skyriaus viršininkui ir Resocializacijos viršininkui organizuoti šio

įsakymo paskelbimą pavaldiems  pareigūnams;
2.3. Saugumo valdymo skyriaus viršininkui organizuoti šio įsakymo paskelbimą piliečiams

informaciniame stende, esančiame pasimatymų patalpose;
2.4.  Resocializacijos  skyriaus  viršininkui  organizuoti  šio  įsakymo  paskelbimą

informaciniuose  stenduose  nuteistiesiems  (suimtiesiems)  atliekantiems  laisvės  atėmimo  bausmę
(suėmimą) Laisvės atėmimo vietų ligoninėje;

2.5.  direktoriaus  pavaduotojui  (kuruojančiam  Saugumo  valdymo  skyriaus  ir
Resocializacijos skyriaus veiklą) užtikrinti šio įsakymo vykdymo kontrolę.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios  Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2016 m.
gruodžio 29 d. įsakymą Nr. V-288 „Dėl pasimatymų suteikimo ir jų vykdymo Laisvės atėmimo
vietų ligoninėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Direktorius                                                                                                      Ramūnas Šilobritas



PATVIRTINTA
Laisvės atėmimo vietų ligoninės
direktoriaus 2021 m. balandžio        d.
įsakymu Nr. V-

NUTEISTŲJŲ (SUIMTŲJŲ), ATLIEKANČIŲ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ
(SUĖMIMĄ) LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖJE IR ASMENŲ, ATVYKUSIŲ Į

PASIMATYMĄ SU NUTEISTUOJU (SUIMTUOJU), PASIMATYMŲ SUTEIKIMO IR JŲ
VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Nuteistųjų  (suimtųjų),  atliekančių  laisvės  atėmimo  bausmę  (suėmimą)  Laisvės
atėmimo vietų  ligoninėje  (toliau  – Ligoninė)  ir  asmenų,  atvykusių į  pasimatymą su nuteistuoju
(suimtuoju),  pasimatymų  suteikimo  ir  jų  vykdymo  tvarkos  aprašas  (toliau  –  Aprašas)  nustato
Liginėje  laikomų  nuteistųjų  (suimtųjų)  ir  asmenų,  atvykusių  į  pasimatymą  su  nuteistuoju
(suimtuoju), pasimatymų suteikimo ir jų vykdymo tvarką.

2.  Pasimatymai  Ligoninės  nuteistiesiems  (suimtiesiems)  suteikiami  vadovaujantis
Lietuvos  Respublikos  bausmių  vykdymo  kodeksu,  Lietuvos  Respublikos  suėmimo  vykdymo
įstatymu,  Pataisos  įstaigų  ir  tardymo  izoliatorių  vidaus  tvarkos  taisyklėmis  bei  atsižvelgiant  į
Lietuvos  Respublikos  įstatymų ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių  sveikatos  (apsaugos)  sritį,
nuostatas.

3. Šio Aprašo nuostatos taikomos tiek, kiek nuteistųjų (suimtųjų) pasimatymų suteikimo
nereglamentuoja kiti teisės aktai.

II SKYRIUS
PASIMATYMŲ SUTEIKIMO (NESUTEIKIMO) TVARKA IR ELGESIO TAISYKLĖS

4.  Pasimatymo  suteikimo  (ar  galimo  nesuteikimo)  procedūra  pradedama  gavus
Ligoninėje  laikomo nuteistojo  (suimtojo)  arba  lankytojo  Prašymą dėl  pasimatymo suteikimo (1
priedas).  Prašymas  užregistruojamas  teisės  aktų  nustatyta  tvarka.  Ligoninėje  laikomi  nuteistieji
(suimtieji) prašymus įteikia Resocializacijos skyriaus specialistui.

5. Prašymas turi būti gautas ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki pageidaujamo pasimatymo
datos.

6. Prašymo lapo antroje pusėje daromi įrašai:
6.1. pasimatymo biuro darbuotojo įrašas, ar teisės aktų nustatyta tvarka nėra draudimo

ar apribojimo suteikti pasimatymą ir kita reikšminga informacija;
6.2.  gydančio  gydytojo  ar  kito  sveikatos  priežiūros  specialisto  įrašas,  jei  Ligoninėje

gydomam nuteistajam (suimtajam) dėl sveikatos būklės negali būti suteiktas pasimatymas;
6.3. Resocializacijos skyriaus specialisto įrašas, charakterizuojantis Ligoninėje laikomą

asmenį ir kita reikšminga informacija.
7. Leidimą suteikti pasimatymą ar du tos pačios rūšies pasimatymus (trumpalaikius arba

ilgalaikius) paeiliui suteikia  Ligoninės direktorius (jį pavaduojantis pareigūnas) arba direktoriaus
pavaduotojas, o poilsio ir švenčių dienomis – Saugumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
(budinčiajai pamainai).

8.  Du  tos  pačios  rūšies  pasimatymai  paeiliui  suteikiami,  atsižvelgus  į  Prašyme  dėl
papildomo  trumpalaikio  ar  ilgalaikio  pasimatymo  socialiniams  ryšiams  palaikyti  suteikimo  (3
priedas)  nurodytus  objektyvius  motyvus  dėl  kelių  pasimatymų  poreikio.  Jei  šie  motyvai
nenurodomi, prašymas netenkinamas.
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9. Su Ligoninėje laikomu suimtuoju leidžiama pasimatyti tik tuo atveju, kai nėra gautas
suimtojo ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje
yra byla, rašytinis nurodymas neleisti suimtajam pasimatyti.

10.  Siekiant išvengti apsikrėtimo ir susirgimo užkrečiamosiomis ligomis, išvengti šių
ligų  išplitimo  visuomenėje,  nuteistiesiems  (suimtiesiems),  sergantiems  atviros  formos  plaučių
tuberkulioze, kita pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga, pasimatymai suteikiami tik esant
gydančio  gydytojo  rekomendacijai  (sutikimui).  Gydantis  gydytojas  rekomendaciją  (sutikimą)
atžymi ant Prašymo dėl pasimatymo suteikimo.

11.  Ligoninėje laikomo nuteistojo (suimtojo) prašymas dėl papildomo trumpalaikio ar
ilgalaikio  pasimatymo  socialiniams  ryšiams  palaikyti  suteikimo,  svarstomas  Ligoninės
patariamojoje  komisijoje  (toliau  – komisija).  Prašymas su šios  komisijos  siūlymais  pateikiamas
Ligoninės  direktoriui,  kuris  priima  rezoliuciją  suteikti  arba  nesuteikti  papildomą  trumpalaikį  ar
ilgalaikį pasimatymą.

12. Tuo atveju, kai prašymus pasimatyti su Ligoninėje laikomu nuteistuoju (suimtuoju)
įteikia lankytojai, tuomet jie 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 Ligoninėje laikomu nuteistuoju (suimtuoju).

13.  Ligoninėje  laikomo  nuteistojo  (suimtojo)  sugyventinis,  kuris  yra  nurodytas
nuteistojo  (suimtojo)  asmens  anketoje,  atvykęs  į  ilgalaikį  pasimatymą  privalo  pateikti  asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įrodymus apie bendrą gyvenimą su nuteistuoju (suimtuoju) ne
mažiau  kaip  vienus  metus  neįregistravus  santuokos,  sugyventiniu  arba  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.

14.  Kilus  abejonėms  dėl  atvykusio  į  ilgalaikį  pasimatymą  asmens  tapatybės  ar
giminystės ryšio nustatymui, Saugumo valdymo skyriaus pareigūnas ar kitas darbuotojas patikrina
duomenis Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

15. Pasimatymai suteikiami pagal Ligoninės direktoriaus patvirtintą Pašto, perduodamų
siuntinių  priėmimo,  išdavimo  bei  pasimatymų  suteikimo  biuro  darbo  grafiką  (7  priedas).
Nuteistiesiems (suimtiesiems), sergantiems atviros formos plaučių tuberkulioze, kita pavojinga  ar
ypač pavojinga užkrečiamąja liga, pasimatymai suteikiami iš anksto suderinus tikslią pasimatymų
datą, bet ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki pageidaujamo pasimatymo datos.

16.  Pasimatymų  biuro  darbuotojas,  patikrinęs  lankytojų  pateiktus  dokumentus,
supažindina juos su Elgesio taisyklėmis trumpalaikio ir ilgalaikio pasimatymo metu (4 priedas).

17.  Prieš pasimatymą ir  po įvykusio pasimatymo atliekamos nuteistųjų  (suimtųjų)  ir
lankytojų apžiūros ir jų daiktų patikrinimai. Pirmi į pasimatymų patalpas įleidžiami lankytojai, o po
to  įleidžiami  nuteistieji  (suimtieji).  Po  įvykusio  pasimatymo  pirmi  iš  pasimatymo  patalpų
išleidžiami nuteistieji (suimtieji), o po to išleidžiami lankytojai.

18. Į ilgalaikį pasimatymą pasimatyme dalyvaujantiems asmenims leidžiama pasiimti
daiktus ir reikmenis nustatytus Leidžiamų pasiimti į ilgalaikį pasimatymą daiktų ir reikmenų sąraše
(5 priedas).

19.  Sunkiai  sergančio  nuteistojo  (suimtojo)  lankymas  Ligoninėje  ar  kitoje  asmens
sveikatos priežiūros įstaigoje užtikrinamas gavus nuteistojo (suimtojo) sutuoktinio,  sugyventinio,
artimų  giminaičių  Prašymą aplankyti  sunkiai  segantį  nuteistąjį  ar  suimtąjį  (6  priedas).  Išimties
atvejais, kai delsti negalima, prašymas gali būti pateikiamas ir po apsilankymo.

20. Pasimatymas nesuteikiamas:
20.1.  jei  pasimatymas  negali  įvykti  dėl  Ligoninėje  laikomo  nuteistojo  (suimtojo)

sveikatos būklės (pasimatymo data gali būti perkelta į kitą datą, kai pasimatymas taps galimas);
20.2. asmenims, nepateikusiems jų asmens tapatybę patvirtinančių bei kitų pasimatymų

įforminimui būtinų dokumentų;
20.3.  asmenims,  kuriems  ikiteisminiam  tyrimui  vadovaujančio  ar  jį  atliekančio

prokuroro  arba  teismo,  kurio  žinioje  yra  byla,  rašytiniu  nurodymu  neleidžiama  pasimatyti  su
suimtuoju;

20.4. asmenims, atsisakiusiems asmens apžiūros ir daiktų patikrinimo;
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20.5.  asmenims,  kurie yra apsvaigę nuo alkoholio,  narkotinių,  psichotropinių  ar kitų
psichiką veikiančių medžiagų.

21. Pasimatymų  biuro  darbuotojas,  prieš  įleisdamas  lankytojus  į  ilgalaikių  ar
trumpalaikių pasimatymų patalpas, o taip pat pasibaigus pasimatymui, apžiūri pasimatymų patalpas,
patikrina jų būklę, inventorių, apie pastebėtus trūkumus surašo tarnybinį pranešimą.

22.  Pasimatyme dalyvaujantys asmenys naudodamiesi pasimatymų patalpomis privalo
laikytis Elgesio taisyklių trumpalaikio ir ilgalaikio pasimatymo metu.

23.  Ilgalaikiui pasimatymui suteikiamas vienas kambarys.
24. Pasimatymuose dalyvaujantys asmenys, esant poreikiui, ilgalaikio pasimatymo metu

maistą gaminasi įrengtoje virtuvėje savarankiškai.
25.  Nuteistieji  (suimtieji)  pasimatymo metu  norintys  nusifotografuoti  su  artimaisiais

asmenimis,  prieš  pasimatymą,  Resocializacijos  skyriaus  specialistui  pateikia  prašymą  dėl
fotografavimo, kuriame nurodo motyvus ir pasimatymo datą. Gavus Ligoninės direktoriaus leidimą
fotografavimą užtikrina Pasimatymo biuro darbuotojas.

26.  Nuteistiesiems,  kuriems  suteikta  teisė  išvykti  be  sargybos  arba  be  palydos
gyvenantiems už Ligoninės  vidinė teritorijos  ribų,  pasimatymai suteikiami ir  vykdomi nustatyta
bendra tvarka. Minėtiems nuteistiesiems pasimatyti su artimaisiais giminaičiais gali būti leista kitoje
Ligoninės administracijos paskirtoje vietoje.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27.  Pasimatymo  metu  asmenims,  kuriems  būtina  vartoti  gydytojo  paskirtus  vaistus
(gamintojo pakuotėje) (turint gydytojo receptą, rekomendaciją – tik su Ligoninės administracijos
leidimu) sudaromos sąlygos vaistus vartoti ne pasimatymų patalpose.

28. Lankytojams, kuriems atvykus į ilgalaikį pasimatymą, reikalinga mokėjimo kortelė
apsipirkti  įstaigoje  veikiančioje  parduotuvėje,  sudaromos  sąlygos  pasinaudoti  mokėjimo  kortele
Kontrolės praleidimo punkte Nr. 1.

29. Aprašas ir jo priedai skelbiami Ligoninės interneto svetainėje. Lankytojai turi teisę
užpildytus, pasirašytus ir nuskaitytus (skenuotus) prašymus dėl pasimatymų ar sunkiai sergančio
nuteistojo aplankymo pateikti ir Ligoninės elektroniniu paštu ligonine@lavl.lt.

30. Pasimatymo metu asmenims sugadinus ar sunaikinus Ligoninei priklausantį turtą,
padaryta žala atlyginama teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________
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Nuteistųjų (suimtųjų), atliekančių laisvės
atėmimo  bausmę  (suėmimą)  Laisvės
atėmimo  vietų  ligoninėje  ir  asmenų,
atvykusių  į  pasimatymą  su  nuteistuoju
(suimtuoju),  pasimatymų suteikimo ir jų
vykdymo tvarkos aprašo 1 priedas

(Prašymo forma dėl pasimatymo suteikimo)

(prašančiojo pasimatyti arba Laisvės atėmimo vietų ligoninėje laikomo asmens vardas ir pavardė, gimimo data)

(Laisvės atėmimo vietų ligoninės gydomasis skyrius (būrys) arba prašančiojo pasimatyti asmens adresas)

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriui

PRAŠYMAS
DĖL PASIMATYMO SUTEIKIMO

20     -       -       Nr. 
Pravieniškės

Prašau suteikti pasimatymą 20       -        -        su:
(įrašyti trumpalaikį ar ilgalaikį)

Asmens statusas* Vardas ir pavardė, gimimo data Adresas

Kiti suaugę trumpalaikio pasimatymo dalyviai

Asmens statusas Vardas ir pavardė, gimimo data Adresas

Nepilnamečiai trumpalaikio pasimatymo dalyviai

Vardas ir pavardė Gimimo data

(parašas) (vardas ir pavardė)

*-  Asmens statusas: sutuoktinis,  sugyventinis,  artimasis giminaitis  (Civilinio kodekso 3.135 str.:
tėvas, vaikas, senelis, vaikaitis, brolis ir sesuo), asmuo, turintis bendrą vaiką, ar kitas asmuo.
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Nuteistųjų (suimtųjų), atliekančių laisvės
atėmimo  bausmę  (suėmimą)  Laisvės
atėmimo  vietų  ligoninėje  ir  asmenų,
atvykusių  į  pasimatymą  su  nuteistuoju
(suimtuoju),  pasimatymų suteikimo ir jų
vykdymo tvarkos aprašo 2 priedas

(Prašymo forma dėl dviejų pasimatymų paeiliui suteikimo)

(prašančiojo pasimatyti arba Laisvės atėmimo vietų ligoninėje laikomo asmens vardas ir pavardė, gimimo data)

(Laisvės atėmimo vietų ligoninės gydomasis skyrius (arba korpusas, būrys) arba prašančiojo pasimatyti asmens adresas)

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriui

PRAŠYMAS
DĖL DVIEJŲ PASIMATYMŲ PAEILIUI SUTEIKIMO

20      -        -        Nr. 
Pravieniškės

Prašau suteikti paeiliui du pasimatymus 20      -       -        su:
(įrašyti trumpalaikius ar ilgalaikius)

Asmens statusas* Vardas ir pavardė, gimimo data Adresas

Objektyvios priežastys (įrašyti būtina):

Kiti suaugę trumpalaikio pasimatymo dalyviai
Asmens statusas Vardas ir pavardė, gimimo data Adresas

Nepilnamečiai trumpalaikio pasimatymo dalyviai
Vardas ir pavardė Gimimo data

(parašas) (vardas ir pavardė)

*-  Asmens statusas: sutuoktinis,  sugyventinis,  artimasis giminaitis  (Civilinio kodekso 3.135 str.:
tėvas, vaikas, senelis, vaikaitis, brolis ir sesuo), asmuo, turintis bendrą vaiką, ar kitas asmuo.
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Nuteistųjų (suimtųjų), atliekančių laisvės
atėmimo  bausmę  (suėmimą)  Laisvės
atėmimo  vietų  ligoninėje  ir  asmenų,
atvykusių  į  pasimatymą  su  nuteistuoju
(suimtuoju),  pasimatymų suteikimo ir jų
vykdymo tvarkos aprašo 3 priedas

(Prašymo forma dėl papildomo trumpalaikio ar ilgalaikio pasimatymo socialiniams ryšiams
palaikyti suteikimo)

(Laisvės atėmimo vietų ligoninėje laikomo asmens vardas ir pavardė, gimimo data)

(Laisvės atėmimo vietų ligoninės gydomasis skyrius (korpusas) ar būrys)

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriui

PRAŠYMAS
DĖL PAPILDOMO TRUMPALAIKIO AR ILGALAIKIO PASIMATYMO

SOCIALINIAMS RYŠIAMS PALAIKYTI SUTEIKIMO

20     -       -       Nr. 
Pravieniškės

Prašau suteikti papildomą pasimatymą socialiniams ryšiams
(įrašyti trumpalaikį ar ilgalaikį)

palaikyti 20       -        -        su:

Asmens statusas* Vardas ir pavardė, gimimo data Adresas

Kiti suaugę trumpalaikio pasimatymo dalyviai

Asmens statusas Vardas ir pavardė, gimimo data Adresas

Nepilnamečiai trumpalaikio pasimatymo dalyviai

Vardas ir pavardė Gimimo data

(parašas) (vardas ir pavardė)

*-  Asmens statusas: sutuoktinis,  sugyventinis,  artimasis giminaitis  (Civilinio kodekso 3.135 str.:
tėvas, vaikas, senelis, vaikaitis, brolis ir sesuo), asmuo, turintis bendrą vaiką, ar kitas asmuo.
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Nuteistųjų (suimtųjų), atliekančių laisvės
atėmimo  bausmę  (suėmimą)  Laisvės
atėmimo  vietų  ligoninėje  ir  asmenų,
atvykusių  į  pasimatymą  su  nuteistuoju
(suimtuoju),  pasimatymų suteikimo ir jų
vykdymo tvarkos aprašo 4 priedas

ELGESIO TAISYKLĖS TRUMPALAIKIO IR ILGALAIKIO PASIMATYMO METU

20      -        -      Nr. 
Pravieniškės

1.  Asmenys,  atvykę  į  trumpalaikį  ir  ilgalaikį  pasimatymus,  bei  nuteistieji  (suimtieji)
pasimatymo metu privalo: 

1.1. vykdyti priešgaisrinės saugos, higienos taisyklių reikalavimus;
1.2. tausoti jiems suteiktas patalpas ir jose esantį inventorių bei įrenginius;
1.3.  apie  pasimatymų patalpose esančios įrangos,  inventoriaus  gedimus nedelsiant  pranešti

atsakingam už pasimatymų patalpas darbuotojui, jam nesant, kitam pareigūnui;
1.4. laikytis bendrųjų elgesio viešose vietose standartų, etiketo;
1.5.  ilgalaikio  pasimatymo  metu  visi  pasimatymo  dalyviai,  bendraudamas  su  pareigūnais

patikrinimo metu,  taip pat pristatant maistą į ilgalaikių pasimatymų patalpas,  turi būti apsirengę
viršutinius drabužius;

1.6.  ilgalaikio  pasimatymo  metu  gaminti  maistą  ir  valgyti  tik  tam  skirtoje  patalpoje
(virtuvėje);

1.7. vykdyti pareigūnų (Įstaigos darbuotojų), kontroliuojančių pasimatymų eigą, nurodymus;
1.8.  pasibaigus pasimatymui skirtam laikui,  palikti  tvarkingas  pasimatymų patalpas ir  jose

esantį inventorių;
1.9. pasiimti visus savo į pasimatymą atsineštus daiktus ir reikmenis.
2. Asmenims, atvykusiems į pasimatymą, ir nuteistiesiems (suimtiesiems), pasimatymo metu

leidžiama būti ir naudotis tik jiems skirtomis patalpomis ir inventoriumi.
3. Jei trumpalaikio pasimatymo metu dalyvauja nepilnamečiai, juos lydintys asmenys privalo

pasirūpinti jų saugumu ir priežiūra. Jeigu pasimatymo metu nepilnamečiai bet kokiu būdu sugadina
arba sunaikina įstaigai priklausantį turtą, už padarytą žalą atsako juos lydintys asmenys. 

4. Asmenys, atvykę į trumpalaikį pasimatymą ir nuteistieji (suimtieji), esant būtinumui, bet
kuriuo metu gali  kreiptis  į  atsakingą už pasimatymų patalpas  darbuotoją  arba kitą  pareigūną,  o
trumpalaikių pasimatymų, kurių metu asmenys, atvykę į trumpalaikį pasimatymą, neatskiriami nuo
nuteistųjų  ir  ilgalaikių  pasimatymų  metu  –  gali  iškviesti  atsakingą  už  pasimatymų  patalpas
darbuotoją arba kitą pareigūną naudodamiesi iškvietimo mygtuku ar kitomis ryšio priemonėmis bei
kreiptis į juos tiesiogiai. 

5. Asmenims, atvykusiems į pasimatymą ir nuteistiesiems (suimtiesiems) pasimatymo metu
draudžiama:

5.1. savavališkai išeiti iš pasimatymo patalpų;
5.2. rūkyti, išskyrus ilgalaikio pasimatymo metu tam skirtoje patalpoje (jei tokia yra įrengta);
5.3. šiukšlinti;
5.4. pasimatymams skirtose patalpose naudoti smurtą (fizinį, psichinį, seksualinį, ekonominį

ar kitą poveikį, dėl kurio patiriama fizinė, materialinė ar neturtinė žala), triukšmauti ar bet kokiu
būdu trukdyti kitiems asmenims;

5.5.  savavališkai  ardyti  pasimatymų  patalpose  esančius  įrenginius,  inventorių,  perstatinėti
baldus, išnešti inventorių iš pasimatymų patalpų ar juos gadinti;

5.6. bendrauti su kitais pasimatymuose esančiais nuteistaisiais (suimtaisiais); 
5.7. perduoti bet kokius reikmenis ar daiktus kitiems asmenims;
5.8.  nepadoriai  elgtis,  įžeidinėti  kitų  pasimatyme  dalyvaujančių  asmenų  garbę  ir  orumą,

demonstruoti  įžeidžiantį  elgesį  arba  kitais  būdais  nepaisyti  visuotinai  pripažintų  mandagumo ir
etiško elgesio taisyklių;
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5.9. trumpalaikio pasimatymo,  neatskiriant  nuteistojo (suimtojo) nuo lankytojo,  metu eiti  į
pareigūnų nestebimas patalpas (tualetą) daugiau nei po vieną suaugusį asmenį;

5.10. ilgalaikių pasimatymų bendro naudojimo patalpoje žiūrėti televizorių ir gaminti maistą
dienotvarkėje numatytu ramybės metu;

5.11. nuo 22.00 val. iki 6.00 val. palikti pasimatymui skirtą kambarį, išskyrus naudojimosi
tualetu ar kitus ypatingus atvejus;

5.11. pasibaigus pasimatymui išsinešti su savimi bet kokius reikmenis ar daiktus, kurie jiems
nepriklauso;

5.12. vykdyti kitus veiksmus, turinčius nusikalstamos veikos, administracinio nusižengimo ar
kitų teisės normų pažeidimų požymius.

6. Esu supažindintas (-a) ir įspėtas (-a) su:
6.1. Nuteistųjų (suimtųjų), atliekančių laisvės atėmimo bausmę (suėmimą) laisvės atėmimo

vietų  įstaigose  ir  asmenų,  atvykusių  į  pasimatymą  su  nuteistuoju  (suimtuoju),  elgesio  per
pasimatymą  taisyklėmis,  patvirtintomis  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-136;

6.2.  Neleistinų  įsinešti  ir  turėti  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigose  daiktų  sąrašu,  patvirtintu
Kalėjimų departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo ministerijos  direktoriaus  2020 m.
balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-88;

6.3. už draudžiamų turėti nuteistiesiems (suimtiesiems) daiktų, narkotinių ar psichotropinių
medžiagų  neteisėtą  perdavimą  nuteistiesiems  (suimtiesiems)  galiu  būti  patrauktas  (-a)
baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn pagal:

6.3.1. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso  260 straipsnio  (Neteisėtas disponavimas
narkotinėmis  ar  psichotropinėmis  medžiagomis  turint  tikslą  jas  platinti  arba  neteisėtas
disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu) 1 dalį (Tas, kas neteisėtai
gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas
tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines
medžiagas, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.);

6.3.2  Lietuvos  Respublikos  administracinių  teisės  pažeidimų  kodekso 226  straipsnį
(Neteisėtas daiktų ir reikmenų įnešimas, perdavimas ar bandymas juos perduoti laisvės atėmimo
vietose,  sulaikytųjų  sulaikymo vietose  laikomiems asmenims  arba neteisėtas  daiktų  ir  reikmenų
gavimas iš šių asmenų) 1 dalį   (Neteisėtas daiktų ir reikmenų įnešimas, perdavimas ar bandymas
juos perduoti  laisvės atėmimo vietose,  sulaikytųjų sulaikymo vietose laikomiems asmenims arba
neteisėtas  daiktų  ir  reikmenų  gavimas  iš  šių  asmenų, užtraukia  baudą  nuo  vieno  tūkstančio
iki trijų tūkstančių eurų.),  2  dalį (Už  šio  straipsnio  1  dalyje  numatytus  administracinius
nusižengimus privaloma skirti daikto, kuris buvo administracinio nusižengimo padarymo įrankis, ir
daiktų bei reikmenų konfiskavimą.).

7. Atsakingi už pasimatymų patalpas  darbuotojai  ar kiti pareigūnai, pasimatymų suteikimo
metu pastebėję,  kad pažeidžiamos Elgesio taisyklės trumpalaikio ir ilgalaikio pasimatymo metu,
apie tai įspėja jas pažeidusius asmenis, atvykusius į pasimatymą, bei nuteistuosius (suimtuosius).
Jeigu pažeidimas pasikartoja,  atsakingas už pasimatymų patalpas  darbuotojas ar kitas pareigūnas
nutraukia pasimatymą, apie tai nedelsdamas žodžiu informuoja savo tiesioginį viršininką, ne darbo
dienomis  vyriausiąjį  specialistą  (budinčiajai  pamainai),  jam  nesant  specialistą  (budinčiajai
pamainai)  ir  pateikia  rašytinį  tarnybinį  pranešimą  įstaigos  direktoriui.  Nutrauktas  pasimatymas
laikomas įvykusiu.

Susipažinau:
(parašas) (vardas ir pavardė)

__________________________________
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Nuteistųjų (suimtųjų), atliekančių laisvės
atėmimo  bausmę  (suėmimą)  Laisvės
atėmimo  vietų  ligoninėje  ir  asmenų,
atvykusių  į  pasimatymą  su  nuteistuoju
(suimtuoju),  pasimatymų suteikimo ir jų
vykdymo tvarkos aprašo 5 priedas

LEIDŽIAMŲ PASIIMTI Į ILGALAIKĮ PASIMATYMĄ DAIKTŲ IR REIKMENŲ
SĄRAŠAS

1.  Į  ilgalaikį  pasimatymą  leidžiama  įsinešti  (išskyrus  gaminius,  kuriuose  yra  etilo
alkoholio, ir aerozolinius gaminius):

1.1. Kūno priežiūros priemones (ne daugiau kaip po 1 vienetą): muilą, dušo želę, kempinę,
kūno dezodorantą arba antiperspirantą, skutimosi kremą arba putas, saugų vienkartinį skustuvą su
nekeičiamais peiliukais, rankšluostį;

1.2. Plaukų  priežiūros  priemones  (ne  daugiau  kaip  po  1  vienetą):  šampūną,  plaukų
kondicionierių arba balzamą, šukas arba plaukų šepetį (be metalinių dalių);

1.3. Burnos  priežiūros  priemones  (ne  daugiau  kaip  po  1  vienetą):  dantų  pastą,  dantų
šepetėlį, skalavimo skystį;

1.4. Moterims: intymios higienos reikmenis ir dekoratyvinę kosmetiką;
1.5. Viršutinius drabužius (ne daugiau kaip po 1 vienetą): vyrams – megztinį (džemperį),

kelnes arba šortus (vasaros sezonu), marškinėlius, moterims –  megztinį (džemperį)  arba chalatą,
kelnes arba sijoną, šortus, suknelę, palaidinę, marškinėlius, pižamą arba naktinukus;

1.6. Apatinius drabužius (ne daugiau kaip po 2 vienetus ar poras): apatinį trikotažą, kojines
(pėdkelnes);

1.7. Avalynę  (ne  daugiau  kaip  1  porą):  šlepetes  (kambario  avalynę),  dušo  šlepetes
(neperšlampamą apavą).

_____________________________________
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Nuteistųjų (suimtųjų), atliekančių laisvės
atėmimo  bausmę  (suėmimą)  Laisvės
atėmimo  vietų  ligoninėje  ir  asmenų,
atvykusių  į  pasimatymą  su  nuteistuoju
(suimtuoju),  pasimatymų suteikimo ir jų
vykdymo tvarkos aprašo 6 priedas

(Prašymo forma aplankyti sunkiai sergantį nuteistąjį ar suimtąjį)

(prašančiojo pasimatyti asmens vardas ir pavardė, gimimo data)

(prašančiojo pasimatyti asmens adresas)

Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriui

PRAŠYMAS
APLANKYTI SUNKIAI SERGANTĮ NUTEISTĄJĮ AR SUIMTĄJĮ

20      -        -        Nr. 
Pravieniškės 

Prašau
leisti

aplankyti sunkiai sergantį nuteistąjį ar suimtąjį:

(data)

Asmens statusas* Vardas ir pavardė, gimimo data

(parašas) (vardas ir pavardė)

*-  Asmens statusas: sutuoktinis,  sugyventinis,  artimasis giminaitis  (Civilinio kodekso 3.135 str.:
tėvas, vaikas, senelis, vaikaitis, brolis ir sesuo), asmuo, turintis bendrą vaiką, ar kitas asmuo.
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Nuteistųjų (suimtųjų), atliekančių laisvės
atėmimo  bausmę  (suėmimą)  Laisvės
atėmimo  vietų  ligoninėje  ir  asmenų,
atvykusių  į  pasimatymą  su  nuteistuoju
(suimtuoju),  pasimatymų suteikimo ir jų
vykdymo tvarkos aprašo 7 priedas

PAŠTO, PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ PRIĖMIMO, IŠDAVIMO BEI PASIMATYMŲ
SUTEIKIMO BIURO DARBO GRAFIKAS

 20      -        -      Nr. 
Pravieniškės

Savaitės dienos Į trumpalaikius ir ilgalaikius
pasimatymus lankytojai įleidžiami

Siuntiniai priimami

Antradieniais nuo 8.30 val. iki 14.00 val. nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Trečiadieniais nuo 8.30 val. iki 14.00 val. nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Ketvirtadieniais nuo 8.30 val. iki 14.00 val. nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Penktadieniais nuo 8.30 val. iki 14.00 val. nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Šeštadieniais nuo 8.30 val. iki 13.00 val. nuo 8.00 val. iki 14.30 val.

PASTABA. Iš pasimatymų asmenys išleidžiami: antradieniais – penktadieniais iki 16.00 val.,
šeštadieniais iki - 14.30 val. Sekmadieniais, pirmadieniais ir švenčių dienomis biuras nedirba.

1. Atsiradus nenumatytai situacijai (liga ar kt.), asmenys atvykę į ilgalaikį pasimatymą
gali būti išleidžiami bet kuriuo paros metu.

2. Nuteistieji (suteistieji), sergantys pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamomis
ligomis  (plintančiomis  oro lašeliniu  būdu),  į  trumpalaikius  pasimatymus  be  kontakto  įleidžiami
atskirai vieni su atvykusiu į pasimatymą asmeniu. Griežtai draudžiama vienu metu, kartu įleisti į
trumpalaikio  pasimatymo patalpas  nuteistuosius  (suimtuosius),  sergančius  pavojingomis  ar  ypač
pavojingomis  užkrečiamomis  ligomis  (plintančiomis  oro  lašeliniu  būdu),  su  nesergančiais
nuteistaisiais (suimtaisiais), išskyrus su atvykusiais pasimatyti asmenimis.

3. Nenumatytu laiku pasimatyti su nuteistuoju (suimtuoju) leidžiama tik esant Ligoninės
vadovybės leidimui.

4. Šiš grafikas gali būti keičiamas atskiru Ligoninės direktoriaus tvirtinimu.

______________________________________________________
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