
 

LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖS  
DIREKTORIUS 

 
 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL NUTEISTŲJŲ IR SUIMTŲJŲ PASIMATYMŲ SU GIMINAIČIAIS IR KITAIS 

ASMENIMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 
 

2014 m. gruodžio 29 d. Nr. V-258 
Vilnius 

 
 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 94 ir 95 straipsniais, 
Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių XIII, XV, XVI ir XVIII skirsniais bei Tardymo izoliatorių 
vidaus tvarkos taisyklių X ir XI skirsniais, 

1. T v i r t i n u Nuteistųjų ir suimtųjų pasimatymų su giminaičiais ir kitais asmenimis 
taisykles (pridedama). 

2. P r ip a ž į s t u netekusiu galios Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2012 m. 
balandžio 30 įsakymą Nr. V-82 „Dėl nuteistųjų ir suimtųjų pasimatymų su giminaičiais ir kitais 
asmenimis suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

N u s t a t a u :  
2.1. šios taisyklės taikomos Laisvės atėmimo vietų ligoninėje (toliau – LAVL) esantiems 

nuteistiesiems ir suimtiesiems bei asmenims atvykusiems į pasimatymą; 
3.  P a v e d u :  
3.1. Vilniaus apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininkui Rimantui Marčiukaičiui kontroliuoti 

šio įsakymo vykdymą Vilniaus padalinyje; 
3.2. Pravieniškių apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininkui Dainiui Stepanavičiui 

kontroliuoti šio įsakymo vykdymą Pravieniškių padalinyje; 
3.3. Administracijos reikalų skyriui su šiuo įsakymu supažindinti įstaigos pareigūnus; 
3.4. Socialinės reabilitacijos skyriaus viršininkui Mindaugui Juozui Adviloniui su šiuo 

įsakymu supažindinti Pravieniškių padalinyje esančius nuteistuosius ir suimtuosius; 
3.5. Socialinės reabilitacijos skyriaus būrio viršininkui Roman Galkovskij su šiuo įsakymu 

supažindinti Vilniaus padalinyje esančius nuteistuosius ir suimtuosius. 
 
 
 
Direktorius                      Andrius Dubinas 
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PATVIRTINTA 
Laisvės atėmimo vietų ligoninės 
direktoriaus 2014 m. gruodžio 29 d. 
įsakymu Nr. V-258 

 
 
 
NUTEISTŲJŲ PASIMATYMŲ SU GIMINAIČIAIS IR KITAIS ASMENIMIS TAISYKLĖS 
 
 
 

I. BENDROJI DALIS 
 

1. Nuteistųjų pasimatymų su giminaičiais ir kitais asmenimis taisyklės (toliau - 
Taisyklės) nustato Laisvės atėmimo vietų ligoninės pašto, perduodamų siuntinių ir smulkiųjų 
paketų su spauda priėmimo, išdavimo bei pasimatymų suteikimo biuro darbo laiką ir nuteistųjų 
pasimatymų su giminaičiais ir kitais asmenimis realizavimo tvarką tiek, kiek jos nereglamentuoja 
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas (toliau – BVK), Pataisos įstaigų vidaus tvarkos 
taisyklės (toliau – VTT) bei kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai. 

2. Šios Taisyklės yra bendros nuteistiesiems bei suimtiesiems (toliau – nuteistieji) ir į 
pasimatymą su jais atvykusiems asmenims. 
 

II. ELGESIO PASIMATYMŲ METU TAISYKLĖS 
 

3. Asmenys, atvykusius į pasimatymą, priima pašto, siuntinių ir smulkiųjų paketų su 
spauda priėmimo, išdavimo bei pasimatymų suteikimo biuro darbuotojas (toliau – pasimatymų 
biuro darbuotojas), kuris supažindina juos su elgesio pasimatymų metu taisyklių (toliau – Taisyklių) 
nustatytais reikalavimais. 

4. BVK, Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos 
Administracinių teisės pažeidimų kodekso str. nuteistųjų pasimatymų su giminaičiais ir kitais 
asmenimis taisyklės skelbiamos įstaigos pašto, perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų su spauda 
priėmimo, išdavimo bei pasimatymų suteikimo biuro priėmimo patalpose informacinėje skelbimų 
lentoje.  

5. Asmenims leidžiama perduoti daiktus ar pasimatymas suteikiamas tik po to, kai asmuo 
pasirašo nustatytos formos įspėjimą (priedas Nr. 1), kuriame patvirtina, kad jis yra: 

5.1. informuotas apie elgesį pasimatymo metu ir naudojimosi pasimatymų patalpomis, į 
pasimatymą su nuteistuoju atvykusių asmenų daiktų ir drabužių patikrinimo tvarkomis, bei 
informuotas, apie atsisakymo atlikti daiktų apžiūrą, pasekmes; 

5.2.  informuotas apie Daiktų ir reikmenų, kuriuos draudžiama turėti nuteistiesiems ir 
sąrašu; 

5.3. įspėtas ir yra informuotas apie galimybę nutraukti pasimatymą dėl nustatytos tvarkos 
pažeidimo ir apie įstatymų nustatytą atsakomybę už bandymą perduoti nuteistiesiems (perdavimą) 
daiktų ir reikmenų, kuriuos draudžiama įsinešti į pasimatymus; 

5.4. įspėtas apie baudžiamąją ar administracinę atsakomybę dėl narkotinių, psichotropinių 
ar kitų draudžiamų daiktų perdavimo nuteistiesiems. 

6. Pasirašyti įspėjimai nurodyti Taisyklių 3 punkte saugomi pašto, siuntinių ir smulkiųjų 
paketų su spauda priėmimo, išdavimo bei pasimatymų suteikimo biure. 

7. Asmenys, atvykę į pasimatymą (ilgalaikį ar trumpalaikį) su nuteistuoju, turi teise: 
7.1.  atsisakyti nuo jų daiktų ir drabužių patikrinimo. Atsisakius nuo daiktų ir drabužių 

patikrinimo, pasimatymas su nuteistuoju nesuteikiamas ir laikomas neįvykusiu. Dėl to nuteistasis 
teisės į pasimatymą, kuris neįvyko, nepraranda; 
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7.2.  nepažeidžiant šių Taisyklių nustatytos tvarkos, naudotis trumpalaikių ir ilgalaikių 
pasimatymų patalpomis bei inventoriumi; 

7.3. vaišinti nuteistuosius leistinais maisto produktais, atneštais į pasimatymą (išskyrus 
trumpalaikį pasimatymą). 

8. Nuteistiesiems ir asmenims, atvykusiems į pasimatymą, draudžiama: 
8.1.  įsinešti į pasimatymų patalpas (trumpalaikių pasimatymų salę ar ilgalaikių 

pasimatymų kambarius) daiktus ir reikmenis, nurodytus BVK 1 priede, elektros ir elektronikos 
prietaisus bei daiktus ir reikmenis, kuriuos draudžiama įsinešti į pasimatymų patalpas, kurį nustato 
Kalėjimų departamento direktorius; 

8.2. perduoti bei gauti bet kokius dokumentus, užrašus, brėžinius ir pan. Esant būtinumui 
dokumentai perduodami per siuntinių, perdavimų ir banderolių išdavimo ir priėmimo bei 
pasimatymų suteikimo biuro darbuotoją; 

8.3. atvykti apsvaigusiems, vartoti alkoholinius gėrimus ar jų surogatus, narkotines, 
psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, vartoti be gydytojo leidimo medikamentus, 
naudoti toksines medžiagas; 

8.4. rūkyti ne tam skirtoje vietoje; 
8.5. naudoti fizinį ar psichinį smurtą prieš kitus asmenis; 
8.6. triukšmauti; 
8.7. kalbėti necenzūrinius žodžius; 
8.8. šiukšlinti; 
8.9. gadinti įstaigos turtą; 
8.10. pasimatymų patalpose ant sienų klijuoti plakatus, kabinti paveikslus, perstatinėti 

baldus, gadinti arba ardyti inventorių ir įrenginius; 
8.11. be pareigūno leidimo keisti ilgalaikių pasimatymų kambarį; 
8.12. savavališkai pasišalinti iš ilgalaikių pasimatymų patalpų ar trumpalaikių pasimatymų 

salės; 
8.13. netinkamu elgesiu trikdyti kitus asmenis. 
9. Nuteistieji ir asmenys atvykusieji į pasimatymą (trumpalaikį ar ilgalaikį) su jais 

privalo: 
9.1.  laikytis elgesio pasimatymo ir naudojimosi trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų 

patalpomis nustatytos tvarkos; 
9.2. atvykti tvarkingai apsirengusiems pagal tuo metu esamas gamtines sąlygas; 
9.3. elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio normas;  
9.4. tausoti įstaigos turtą. 
9.5. griežtai laikytis higienos ir priešgaisrinių saugos taisyklių; 
9.6. ilgalaikio pasimatymo metu palaikyti švarą ir tvarką kambaryje, kuriame yra 

apgyvendinti; 
9.7. sanitariniuose mazguose laikytis higieninių reikalavimų ir taupiai naudotis elektra, 

vandeniu. 
9.8. pasibaigus pasimatymui išnešti iš įstaigos visus likusius daiktus ir maisto produktus, o 

norėdami po pasimatymo (trumpalaikio ar ilgalaikio) perduoti nuteistiesiems daiktus, laikytis 
bendros VTT XIII skyriuje pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų su spauda priėmimo 
ir įteikimo nuteistiesiems nustatytos tvarkos. 

9.9. po pasimatymo palikti tvarkingą patalpą. 
10. Už nepilnamečių vaikų elgesį atsako jų tėvai. 
11. Asmenys, atvykę į pasimatymą (ilgalaikį ar trumpalaikį) su nuteistuoju, turi taip pat ir 

kitas įstatymuose ir šiuose Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas. 
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III. PAŠTO, PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ IR SMULKIŲJŲ PAKETŲ SU SPAUDA 
PRIĖMIMO, IŠDAVIMO BEI PASIMATYMŲ SUTEIKIMO BIURO VILNIAUS 

PADALINYJE DARBO LAIKAS 
 

12. Pašto, perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų su spauda priėmimo, išdavimo bei 
pasimatymų suteikimo biuras dirba antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
nuo 8.30 val. iki 16.00 val., o šeštadieniais nuo 8.30 val. iki 15.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 
val. iki 12.30 val. 

13. Nuteistiesiems perduodami siuntiniai ir smulkūs paketai su spauda priimami: 
13.1. antradieniais – nuo 8.30 val. iki 16.00 val.; 
13.2. trečiadieniais – nuo 8.30 val. iki 16.00 val.; 
13.3. ketvirtadieniais – nuo 8.30 val. iki 16.00 val.; 
13.4. penktadieniais – nuo 8.30 val. iki 16.00 val.; 
13.5. šeštadieniais – nuo 8.30 val. iki 15.00 val. 
14. Į trumpalaikius pasimatymus su nuteistaisiais lankytojai:  
14.1. antradieniais įleidžiami – nuo 8.30 val. iki 15.00 val., išleidžiami – iki 16.00 val.; 
14.2. trečiadieniais įleidžiami – nuo 8.30 val. iki 15.00 val., išleidžiami – iki 16.00 val.; 
14.3. ketvirtadieniais įleidžiami – nuo 8.30 val. iki 15.00 val., išleidžiami – iki 16.00 val.; 
14.4. penktadieniais įleidžiami – nuo 8.30 val. iki 15.00 val., išleidžiami – iki 16.00 val.; 
14.5. šeštadieniais įleidžiami – nuo 8.30 val. iki 14.00 val., išleidžiami – iki 15.00 val. 
15. Sekmadieniais, pirmadieniais ir švenčių dienomis asmenys, atvykę į pasimatymą su 

nuteistaisiais, į pasimatymų patalpas neįleidžiami.  
16. Nuteistieji, sergantys atvira tuberkuliozės forma, įleidžiami į pasimatymus paskutiniai. 
17. Pasimatyti su nuteistuoju šiame skyriuje nenumatytu laiku leidžiama tik esant įstaigos 

vadovybės leidimui. 
 

IV. PAŠTO, PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ IR SMULKIŲJŲ PAKETŲ SU SPAUDA 
PRIĖMIMO, IŠDAVIMO BEI PASIMATYMŲ SUTEIKIMO BIURO PRAVIENIŠKIŲ 

PADALINYJE DARBO LAIKAS 
 

18. Pašto, perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų su spauda priėmimo, išdavimo bei 
pasimatymų suteikimo biuras dirba pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 
8.30 val. iki 16.00 val., penktadieniais nuo 8.30 val. iki 15.00 val., o šeštadieniais nuo 8.30 val. iki 
14.30 val.  

19. Nuteistiesiems perduodami siuntiniai ir smulkūs paketai su spauda priimami: 
19.1. pirmadieniais – nuo 8.30 val. iki 16.00 val.; 
19.2. antradieniais – nuo 8.30 val. iki 16.00 val.; 
19.3. trečiadieniais – nuo 8.30 val. iki 16.00 val.; 
19.4. ketvirtadieniais – nuo 8.30 val. iki 16.00 val.; 
19.5. penktadieniais – nuo 8.30 val. iki 15.00 val.; 
19.6. šeštadieniais – nuo 8.30 val. iki 14.00 val. 
20. Į trumpalaikius pasimatymus su nuteistaisiais lankytojai:  
20.1. pirmadieniais įleidžiami – nuo 8.30 val. iki 14.00 val., išleidžiami – iki 16.00 val.; 
20.2. antradieniais įleidžiami – nuo 8.30 val. iki 14.00 val., išleidžiami – iki 16.00 val.; 
20.3. trečiadieniais įleidžiami – nuo 8.30 val. iki 14.00 val., išleidžiami – iki 16.00 val.; 
20.4. ketvirtadieniais įleidžiami- nuo 8.30 val. iki 14.00 val., išleidžiami- iki 16.00 val.; 
20.5. penktadieniais įleidžiami- nuo 8.30 val. iki 14.00 val., išleidžiami - iki 15.00 val.; 
20.6. šeštadieniais įleidžiami – nuo 8.30 val. iki 13.00 val., išleidžiami – iki 14.00 val. 
21. Į ilgalaikius pasimatymus su nuteistaisiais lankytojai: 
21.1. pirmadieniais įleidžiami – nuo 8.30 val. iki 14.00 val., išleidžiami – iki 10.00 val.; 
21.2. antradieniais: įleidžiami – nuo 8.30 val. iki 14.00 val., išleidžiami – iki 10.00 val.; 
21.3. trečiadieniais įleidžiami – nuo 8.30 val. iki 14.00 val., išleidžiami – iki 10.00 val.; 
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21.4. ketvirtadieniais įleidžiami – nuo 8.30 val. iki 14.00 val., išleidžiami – iki 10.00 val. 
(tik iki 1 paros). 

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

23. Nuteistieji, sergantys atvira tuberkuliozės forma, įleidžiami į pasimatymus kiekvieno 
mėnesio 1 – 7 dienomis, o kitų būrių – nuo 8 dienos. 

24. Sekmadieniais ir švenčių dienomis asmenys, atvykę į pasimatymą su nuteistaisiais, į 
pasimatymų patalpas neįleidžiami. 

25. Pasimatyti su nuteistuoju šiame skyriuje nenumatytu laiku leidžiama tik esant įstaigos 
vadovybės leidimui. 
 
V. Į PASIMATYMĄ SU NUTEISTUOJU ATVYKUSIŲ ASMENŲ DAIKTŲ IR DRABUŽIŲ 

PATIKRINIMO TVARKA 
 

26. Į pasimatymą su nuteistuoju atvykusių asmenų daiktų ir drabužių patikrinimas 
atliekamas vadovaujantis BVK 115 str. 2 d., Įėjimo į pataisos įstaigas ir išėjimo iš jų taisyklėmis, 
VTT ir šiomis Taisyklėmis. 

27. Asmenų, įeinančių (išeinančių) į įstaigą, apžiūrą ir daiktų patikrinimą atlieka  
Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Statuto 22 
straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti įstaigos pareigūnai.  

28. Atvykusieji į pasimatymą asmenys, iki jų daiktų ir drabužių patikrinimo, privalo 
atiduoti saugojimui pasimatymų biuro darbuotojui su savimi turimus daiktus, kuriuos įsinešti į 
pasimatymų patalpas draudžiama. Šie daiktai, pasirašant Pasimatymų metu priimtų saugoti pinigų ir 
vertingų daiktų apskaitos žurnale, saugomi įtaigos pašto, perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų 
su spauda priėmimo, išdavimo bei pasimatymų suteikimo biure arba pasideda į spintelę Kontrolinio 
praleidimo punkte Nr.1. 

29. Prieš pradedant daiktų ir drabužių patikrinimą atvykusysis pasirašytinai 
informuojamas, kad pasimatymas jam bus suteiktas tiktai po to, kai bus patikrinti jo daiktai ir 
drabužiai, jam pasiūloma atiduoti su savimi turimus daiktus, kuriuos draudžiama įsinešti į 
pasimatymų patalpas, taip pat kitus daiktus ir reikmenis, kurių sąrašą nustato Kalėjimų 
departamento direktorius. Iki daiktų ir drabužių patikrinimo atiduoti daiktai registruojami Taisyklių 
28 punkte nustatyta tvarka. 

30. Atvykusių į pasimatymą su nuteistuoju asmenų apžiūrą ir jų daiktų patikrinimas 
atliekamas dalyvaujant daiktų savininkui. Pradedant asmens apžiūrą, jam pakartotinai pasiūloma 
pateikti daiktus ir reikmenis, kuriuos draudžiama įsinešti į pasimatymų patalpas. Asmuo apžiūrimas 
ir jo daiktai tikrinami įtaigos pašto, perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų su spauda priėmimo, 
išdavimo bei pasimatymų suteikimo biure patalpose arba kitose patalpose. Asmens apžiūrą atlieka 
tos pačios lyties pareigūnai kaip ir tikrinamieji. Draudžiama vienoje patalpoje tuo pačiu metu atlikti 
kelių asmenų (nuteistojo ir atvykusių į pasimatymą asmenų) apžiūrą ir jo daiktų patikrinimą. 

31. Atvykusių į pasimatymą asmenų apžiūros ir jų daiktų patikrinimo metu gali būti 
naudojamos techninės ir specialiosios priemonės, apčiupinėjami šių asmenų drabužiai, tikrinama, ar 
drabužių rankovėse, apykaklėse, pamušale, kelnėse (sijonuose ir suknelėse) neslepiami daiktai, 
kuriuos draudžiama įsinešti į pasimatymų patalpas, bei kruopščiai apžiūrimi asmeniniai daiktai. Po 
asmenų ir jų daiktų apžiūros surašomas „Asmenų, įeinančių (išeinančių) į (iš) laisvės atėmimo 
vietas, apžiūros bei daiktų patikrinimo protokolas“ (tvarkos priedas Nr. 2). Protokolą pasirašo 2 
pareigūnai, o jei aptinkami draudžiami daiktai – ir tikrinamas asmuo. 

32. Pareigūnai, atliekantys asmens apžiūrą ir jo daiktų patikrinimą, privalo būti mandagūs 
ir korektiški tikrinamų asmenų atžvilgiu, nežeminti jų orumo ir negadinti šių asmenų daiktų. 

33. Po pasimatymo ir pasimatymo su nuteistuoju metu, įstaigos administracija turi teisę, o 
esant įtarimui arba šių Taisyklių pažeidimui - privalo, apžiūrėti asmenis atvykusius į pasimatymą, 
bei patikrinti jų daiktus ir drabužius. Šis patikrinimas atliekamas vadovaujantis šiomis Taisyklėmis. 
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VI. NAUDOJIMOSI TRUMPALAIKIŲ IR ILGALAIKIŲ PASIMATYMŲ PATALPŲ 
TVARKA 

 
34. Už naudojimąsi trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų patalpomis mokestis iš asmenų, 

atvykusių į pasimatymą iš nuteistųjų neimamas. 
35. Vieno pasimatymo metu pasimatyti su nuteistuoju: 
35.1. Vilniaus padalinyje gali ne daugiau kaip du asmenys, neįskaitant nepilnamečių 

nuteistojo vaikų.  
35.2. Pravieniškių padalinyje gali ne daugiau kaip trys asmenys, neįskaitant nepilnamečių 

nuteistojo vaikų.  
36. Pirmieji į trumpalaikių pasimatymų salę ir ilgalaikių pasimatymų kambarius įleidžiami 

asmenys, atvykę į pasimatymą su nuteistaisiais. 
37. Asmenims, atvykusiems į ilgalaikį pasimatymą su nuteistuoju, išduodamas Laisvės 

atėmimo ligoninei priklausantis inventorius, kuris pasimatymui pasibaigus gražinamas tvarkingas ir 
nesugadintas. 

38. Asmenys, atvykusieji į ilgalaikį pasimatymą su nuteistuoju, pasimatymų patalpose 
privalo laikytis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 424 ir 183 
straipsnių reikalavimų, t.y. ramybės laikas nuo 18.00 val. iki 7.00 val.  

39. Asmenys, atvykę į ilgalaikį pasimatymą su nuteistuoju ir nuteistieji naudojasi poilsio 
kambariu. Nuo 23.00 val. iki 7.00 val. poilsio kambarys užrakinamas. 

40. Ilgalaikių pasimatymų patalpose nuo 23.00 val. iki 7.00 val. nuteistiesiems ir į 
pasimatymą su jais atvykusiems asmenims draudžiama palikti pasimatymui skirtą kambarį, išskyrus 
naudojimosi tualetu ar kitais ypatingais atvejais. 

41. Asmenys, atvykę į ilgalaikį pasimatymą su nuteistuoju ir nuteistieji ilgalaikio 
pasimatymo metu maistą gaminasi savarankiškai ilgalaikių pasimatymų virtuvėje. 

42. Trumpalaikių pasimatymų salėje rūkyti draudžiama. 
43. Nuteistieji, sergantys atvira tuberkuliozės forma, pasimatymo metu dėvi apsaugines 

kaukes. 
44. Pirmieji iš trumpalaikių pasimatymų salės ar ilgalaikių pasimatymų kambarių 

išvedami nuteistieji. 
45. Vilniaus padalinyje nuteistiesiems ilgalaikiai pasimatymai nesuteikiami. 

 
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

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

ilgalaikius pasimatymus, pastebėję, kad pažeidžiamos šios 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 įstaigos vadovybei. Nuteistasis teisę į pasimatymą, kuris buvo nutrauktas, praranda. 

47. Asmeniui pažeidus šias Taisykles, atsisakius daiktų ir drabužių patikrinimo ar 
pažeidus šių Taisyklių II skirsnyje išvardintus reikalavimus, taip pat, jeigu atvykęs į pasimatymą 
asmuo yra apsvaigęs nuo alkoholio ar psichiką veikiančių medžiagų, jam pasimatymas su 
nuteistuoju nesuteikiamas ir laikomas neįvykusiu. Tokiems asmenims pasimatymas tą pačią dieną 
nesuteikiamas. Nuteistasis teisės į pasimatymą, kuris neįvyko, nepraranda.  

48. Už neteisėtą uždraustų daiktų perdavimą arba bandymą juos perduoti nuteistiesiems 
asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą, jeigu savo 
pobūdžiu šis teisės pažeidimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą neužtraukia 
baudžiamosios atsakomybės. Tokiems asmenims pasimatymas su nuteistuoju tą pačią parą 
nesuteikiamas. 
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49. Įvykęs ar nutrauktas pasimatymas įrašomas Nuteistojo pasimatymų, gautų pašto bei 
perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų su spauda apskaitos kortelėje. Nutrauktas pasimatymas 
laikytinas kaip įvykęs.  

50. Asmenys už pasimatymo metu sugadintą įstaigai priklausantį turtą atlygina padarytą 
žalą teisės aktų nustatyta tvarka. 
 

_________________ 
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Nuteistųjų ir suimtųjų pasimatymų su 
giminaičiais ir kitais asmenimis taisyklių 
1 priedas 

 
 

LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖ 
ĮSPĖJIMAS-SUTIKIMAS 

 
 

DĖL PERDAVIMO NUTEISTIESIEMS NARKOTINIŲ, PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ 
AR KITŲ DRAUDŽIAMŲ TURĖTI NUTEISTIESIEMS DAIKTŲ 

 
 

20 ___ - ____ - ____  Nr. _______ 
Pravieniškės II 

 
 Aš, ___________________________________________, esu supažindintas su draudžiamų 

(vardas, pavardė) 
turėti nuteistiesiems daiktų sąrašu ir esu įspėjamas, kad už draudžiamų turėti nuteistiesiems daiktų, 
narkotinių ar psichotropinių medžiagų neteisėtą perdavimą nuteistiesiems, aš galiu būti patrauktas 
baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 
260 straipsnį arba Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą 191 straipsnį. 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnis. 
Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba 
neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu 
1. 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. 
2. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių 

medžiagų turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino didelį kiekį narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų, 

baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dešimties metų. 
3. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno, siuntė, pardavė ar kitaip platino labai didelį kiekį 

narkotinių ar psichotropinių medžiagų, 
baudžiamas laisvės atėmimu nuo dešimties iki penkiolikos metų. 
4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo. 
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 191 straipsnis. Neteisėtas perdavimas 

asmenims, laikomiems laisvės atėmimo vietose, sulaikytųjų sulaikymo vietose, arba neteisėtas medžiagų, 
dirbinių, daiktų ir reikmenų gavimas iš šių asmenų 

Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų uždraustų medžiagų, dirbinių, daiktų ir reikmenų perdavimas 
arba bandymas juos perduoti asmenims, laikomiems laisvės atėmimo vietose, sulaikytųjų sulaikymo vietose, – 

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki vieno tūkstančio litų su daikto, kuris buvo 
administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis, medžiagų, dirbinių, daiktų ir reikmenų konfiskavimu ar be 
konfiskavimo. 

Neteisėtas gavimas iš asmenų, laikomų šio straipsnio pirmojoje dalyje išvardytose vietose, saugoti ir naudoti 
uždraustų medžiagų, dirbinių, daiktų ir reikmenų – 

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki vieno tūkstančio litų su daikto, kuris buvo 
administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis, medžiagų, dirbinių, daiktų ir reikmenų konfiskavimu ar be 
konfiskavimo. 
 Su baudžiamąja ar administracine atsakomybe už neteisėtą draudžiamų turėti nuteistiesiems 
daiktų, narkotinių bei psichotropinių medžiagų perdavimą nuteistajam _______________________ 
          (vardas, pavardė) 
esu susipažinęs bei patvirtinu, kad daiktuose ar maisto produktuose, kuriuos aš perduodu 
nuteistajam, taip pat daiktuose ar maisto produktuose, kuriuos aš nešuosi į trumpalaikį ar ilgalaikį 
pasimatymą su nuteistuoju, nėra jokių draudžiamų turėti nuteistiesiems daiktų, narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų. Taip pat patvirtinu, kad visi daiktai ar maisto produktai, kuriuos aš 
perduodu nuteistajam ___________________________________________________ ar nešuosi į  

(vardas, pavardė) 
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trumpalaikį, ar ilgalaikį pasimatymą su nuteistuoju, yra asmeniškai mano įsigyti ir aš neperduodu 
bei nesinešu jokių kitų daiktų ar maisto produktų, kuriuos man perdavė kiti (pažįstami ar 
nepažįstami) asmenys, perduodamų daiktų, maisto produktų turinys ir sudėtis man žinoma. 
 Sutinku, kad mano perduodami daiktai būtų patikrinti išardant bei pažeidžiant garantines 
plombas (kilus įtarimui). Dėl atlikto patikrinimo pretenzijų neturiu. 
 
20____m.________________mėn.______d. 
 
 
_________________________________ ____________          ___________________________ 
(Perskaičiau ir susipažinau)                    (parašas)     (vardas, pavardė) 
Su įspėjimu supažindino: 
 
 
_________________________ ___________________ __________________________ 
 (pareigos)     (parašas)   (vardas, pavardė) 
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Nuteistųjų ir suimtųjų pasimatymų su 
giminaičiais ir kitais asmenimis taisyklių 
2 priedas 

 
 

LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖ 
 
 

ASMENŲ, ĮEINANČIŲ (IŠEINANČIŲ) Į (IŠ) LAISVĖS ATĖMIMO VIETAS, APŽIŪROS 
BEI DAIKTŲ PATIKRINIMO PROTOKOLAS 

 
 

20 ___ - ____ - ____  Nr. _______ 
Pravieniškės II 

 
Asmeniui _____________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, gimimo metai) 
_________________________________________, 201___ m. _____________ ___ d. įeinančiam 
(išeinančiam) į (iš) įstaigos teritoriją atlikta asmens apžiūra ir jo daiktų patikrinimas. Asmens 
apžiūros ir daiktų patikrinimo metu paimta:_____________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Asmens apžiūros ir daiktų patikrinimo metu asmuo ____________________________ 
             (vardas ir pavardė) 

__________ pareiškė pretenzijas: ____________________________________________________ 
 (pretenzijų esmė,  

________________________________________________________________________________ 
o jei pretenzijų nebuvo, tai įrašomi žodžiai „Pretenzijų nebuvo“) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Visi iš manęs paimti daiktai į protokolą įrašyti.  
_______________________ . 
       (parašas, jei paimami daiktai) 

 
 
 
Asmens apžiūrą ir daiktų patikrinimą atliko: 
 
____________________________ ______________ __________________________ 
 (pareigos)            (parašas)   (vardas ir pavardė) 
____________________________ ______________ __________________________ 
 (pareigos)            (parašas)   (vardas ir pavardė) 
____________________________ ______________ __________________________ 
 (pareigos)            (parašas)   (vardas ir pavardė) 
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