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GRYNŲ PINIGŲ Į NUTEISTOJO ASMENINĘ SĄSKAITĄ PRIĖMIMO APRAŠYMAS 

2021-09-       Nr. 

Pravieniškės  

  

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Aprašymo turinys 

1. Paslaugos pavadinimas Grynų pinigų į nuteistojo asmeninę sąskaitą 

priėmimas 

2. Paslaugos apibūdinimas Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija priima 

fizinių asmenų perduodamus grynus pinigus į įstaigoje 

bausmes atliekančių nuteistųjų asmenines sąskaitas. 

 

3. Teisės aktai, reguliuojantys 

paslaugos teikimą 

1. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas.  

2. Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos 

taisyklės, patvirtintos teisingumo ministro 2020 m. 

sausio 21 d. įsakymu Nr. 1R-25 „Dėl Pataisos įstaigų ir 

tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių 

patvirtinimo“.  

 

4. Informacija ir dokumentai, 

kuriuos turi pateikti asmuo 

Norintis perduoti nuteistajam į asmeninę sąskaitą 

grynus pinigus, pareiškėjas turi pateikti prašymą, 

kuriame nurodo:  vardą, pavardę, gyvenamosios vietos 

adresą, perduodamų pinigų sumą skaičiais ir žodžiais 

bei jų gavėjo vardą, pavardę, prašymo surašymo datą ir 

vietą. 

 

Asmuo, atnešęs nuteistajam grynus pinigus, pateikia 

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.  

 

5. Informacija ir dokumentai, 

kuriuos turi gauti institucija 

(prašymą nagrinėjantis 

tarnautojas) 

Papildomos informacijos ir dokumentų prašymą 

nagrinėjančiam tarnautojui gauti nereikia. 

 

 

6. Paslaugos teikėjas Turto valdymo skyriaus buhalterė Sonata Amilevičienė, 

tel. (8 346) 56 318, 

 el. p. pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt . 

7. Paslaugos vadovas Turto valdymo skyriaus patarėja Vida Žaltauskienė, tel. 

(8 346) 56 441,  

el. p.  vida.zaltauskiene@pravienpn-ak.lt 

8. Paslaugos suteikimo trukmė Paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną.  

mailto:pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt
mailto:vida.zaltauskiene@pravienpn-ak.lt
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Aprašymo turinys 

Nuteistasis apie įskaitytus į jo asmeninę sąskaitą 

pinigus ir su pareiškėjo prašymu pataisos įstaigos 

administracijos pasirašytinai supažindinamas ne vėliau 

kaip per dvi darbo dienas nuo šio prašymo priėmimo. 

9. Paslaugos suteikimo kaina (jei 

paslauga teikiama 

atlygintinai) 

Paslauga teikiama neatlygintinai. 

10. Prašymo forma, pildymo 

pavyzdys ir prašymo turinys 

Prašymas pateikiamas laisva forma. 

 

11. Informacinės ir ryšių 

technologijos, naudojamos 

teikiant administracinę 

paslaugą 

Nuteistiesiems pinigus galima pervesti į asmenines 

sąskaitas 

Banko AB "Swedbank" kodas 73000. SWIFT kodas: 

HABALT22 

sąskaitos pervedant pinigus nuteistiesiems: 

Pirmasis sektorius: LT027300010125429071 

(informacija dėl pinigų pervedimų: 8 346 56393) 

Antrasis sektorius: LT467300010125429152 

(informacija dėl pinigų pervedimų: 8 346 56318) 

Trečiasis sektorius: LT907300010125429136 

(informacija dėl pinigų pervedimų: 8 346 56314) 

Atliekant pinigų pervedimą būtina nurodyti nuteistojo 

vardą, pavardę ir gimimo datą 

PRIDEDAMA. Veiksmų, atliekamų priimant grynus pinigus į nuteistojo asmeninę sąskaitą, 

sekos schema. 

 

 

Veiklos organizavimo skyriaus patarėja                              Vita Česienė 
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Grynų pinigų į nuteistojo asmeninę 

sąskaitą priėmimo aprašymo priedas 

 

VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ PRIIMANT GRYNUS PINIGUS Į NUTEISTOJO ASMENINĘ SĄSKAITĄ, SEKOS SCHEMA 

 
__________________ 

 

Asmuo 

Turto valdymo skyrius, Pirmojo, 

Antrojo ir Trečiojo  sektorių 

Saugumo valdymo skyriai (įskaitos  

funkcijas vykdantys darbuotojai), 

iš kurių gaunama informacija ir 

dokumentai 

 

Paslaugos teikėjas  

Turto valdymo skyriaus 

darbuotojas 

 

Paslaugos vadovas  

Turto valdymo skyriaus patarėjas 

 

 

Resocializacijos 

skyriaus specialistai  

(per 2 d.d. supažindina 

nuteistuosius) 

 


