
 
 

KAUNO TARDYMO IZOLIATORIAUS  

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PASIMATYMŲ SUTEIKIMO IR JŲ VYKDYMO PROCEDŪRŲ TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

Kaunas 

 

Vadovaudamasis Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1R-25 

„Dėl pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“, V skyriaus 

nuostatomis: 

1. T v i r t i n u  Pasimatymų suteikimo ir jų vykdymo procedūrų tvarkos aprašą 

(pridedama).  

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Kauno tardymo izoliatoriaus 2019 m. balandžio 12 

d. įsakymą Nr. 1-198 „Dėl trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų suteikimo ir jų vykdymo 

procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

3 .  P a v e d u :  

3.1. Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti Saugumo valdymo 

skyriaus viršininką Nerijų Stapušaitį ir Resocializacijos skyriaus viršininką Almantą Atkočaitį. 

3.2.  Saugumo valdymo ir Resocializacijos skyrių viršininkams su šiuo įsakymu 

supažindinti pavaldžius darbuotojus. 
 

 

 

 

Direktoriaus                                                                                                       Mindaugas Zaikauskas 
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PATVIRTINTA 

Kauno tardymo izoliatoriaus 

direktoriaus 2022 m. birželio  10 d. 

įsakymu Nr.  1-136 

  

 

PASIMATYMŲ SUTEIKIMO IR JŲ VYKDYMO PROCEDŪRŲ  

TVARKOS APRAŠAS 
 
 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pasimatymų suteikimo ir jų vykdymo procedūrų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

nustato pasimatymų suteikimo Kauno tardymo izoliatoriuje (toliau – Kauno TI) tvarką, 

inventoriaus naudojimo ir į pasimatymą atvykusių asmenų elgesio taisykles. 

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Bausmių vykdymo kodekse, Suėmimo 

vykdymo įstatyme, Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse, patvirtintose 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1R-25 „Dėl pataisos 

įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“, Pataisos įstaigų (tardymo 

izoliatorių) įrengimo ir eksploatavimo taisyklėse, patvirtintose Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 

V-389 „Dėl Pataisos įstaigų (tardymo izoliatorių) įrengimo ir eksploatavimo taisyklių 

patvirtinimo“, Laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir priežiūros instrukcijoje, patvirtintoje 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. 

balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-88 „Dėl Laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir priežiūros 

instrukcijos patvirtinimo“, Asmenų, atvykusių į ilgalaikius pasimatymus, apsipirkimo ir maitinimo 

laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos apraše, patvirtintame Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-114 „Dėl 

Asmenų, atvykusių į ilgalaikius pasimatymus, apsipirkimo ir maitinimo laisvės atėmimo vietų 

įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ apibrėžtas sąvokas. 

3. Šiuo Aprašu siekiama tinkamai organizuoti ir užtikrinti Kauno TI esančių suimtųjų 

ir nuteistųjų teisę į pasimatymus bei tinkamą naudojimąsi pasimatymų patalpomis, inventoriumi 

bei patalyne.   

 

 

II SKYRIUS 

DAIKTŲ IR REIKMENŲ, KURIUOS DRAUDŽIAMA LANKYTOJAMS  

ĮSINEŠTI Į PASIMATYMŲ PATALPAS IR PERDUOTI SUIMTIESIEMS BEI 

NUTEISTIESIEMS SĄRAŠAS 

 

4. Lankytojui (-jams) atvykus į pasimatymą su suimtuoju ar nuteistuoju, draudžiama 

įsinešti bet kokius daiktus, nešulius, ryšulius ar rankines, išskyrus: 

4.1. į pasimatymą prižiūrint Kauno TI administracijai: 

4.1.1.  higienos priemones – moterų higienos reikmenis, vienkartines nosinaites, 

higienines servetėles, sauskelnes; 

4.1.2. vaikų (kūdikių) maistą, jei į pasimatymą atvykstama su vaiku (kūdikiu); 

4.2. į pasimatymą neprižiūrint Kauno TI administracijai: higienos priemones – muilą, 

dušo gelį, dantų pastą, dantų šepetėlį, dantų šepetėlio dėklą, kempinę, šukas arba plaukų šepetį (be 

metalinių dalių), moterų higienos reikmenis, prezervatyvus, vienkartines nosinaites, higienines 

servetėles, sauskelnes, 2 rankšluosčius, kambario avalynę, miegui skirtus drabužius (1 vnt.). 

5. Daiktų, kuriuos suimtajam / nuteistajam leidžiama neštis į pasimatymą neprižiūrint 

Kauno TI administracijai, sąrašą įsakymu nustato Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos direktorius. 
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III SKYRIUS 

PRAŠYMŲ PATEIKIMO IR PASIMATYMŲ SUTEIKIMO  

PROCEDŪROS APRAŠYMAS 

 

6. Asmuo, norintis pasimatyti su suimtuoju / nuteistuoju, atvykęs į Kauno TI su 

Siuntinių, perdavimų priėmimo ir pasimatymų suteikimo biuro (toliau – Pasimatymų biuro) 

darbuotoju suderina ir rezervuoja galimo pasimatymo dieną ir laiką.  

7. Pasimatymo su suimtuoju / nuteistuoju datą ir laiką taip pat galima rezervuoti 

paskambinus į Pasimatymų biurą, telefonu (8 37) 428 396, veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11, 

Kaunas, ir 8 673 79703, veiklos adresu Technikos g. 34, Kaunas. Rezervavus pasimatymo datą ir 

laiką, likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki numatyto pasimatymo, prašymas dėl 

pasimatymo suteikimo turi būti pristatytas į Pasimatymų biurą arba atsiųstas elektroniniu paštu 

pasimatymai@kaunoti.lt. Rezervacijos metu asmuo žodžiu informuojamas, kad nepateikus 

prašymo iki nustatyto termino, rezervuota data bus anuliuota ir asmuo apie tai papildomai nebus 

informuojamas. 

8. Prašymus dėl pasimatymų suteikimo su nuteistuoju / suimtuoju (išskyrus 

pasimatymus su nuteistuoju / suimtuoju nuotoliniu būdu ir pasimatymus su nuteistuoju neprižiūrint 

Kauno TI administracija) pildo į pasimatymą atvykstantis asmuo.  

9. Asmenys, atvykę į pasimatymą su suimtuoju / nuteistuoju, privalo pateikti asmens 

tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

10. Asmenys, kurių duomenys nėra tvarkomi Lietuvos Respublikos gyventojų registre, 

kartu su prašymu suteikti pasimatymą arba atvykę į pasimatymą turi pateikti: 

10.1. gimimo liudijimą arba jo kopiją, prašymą siųsdami paštu arba elektroninio ryšio 

priemonėmis, kai reikia nustatyti tėvystės (motinystės) ryšį; 

10.2. santuokos liudijimą arba jo kopiją, prašymą siųsdami paštu arba elektroninio ryšio 

priemonėmis, kai reikia nustatyti atvykusio asmens šeimos teisinį santykį su nuteistuoju 

(suimtuoju); 

10.3. dokumentus arba jų kopijas, įrodančius kad su suimtuoju / nuteistuoju bendrai 

gyvenama ne mažiau kaip vienus metus neįregistravus santuokos (pavyzdžiui, pažyma apie bendro 

gyvenimo su nuteistuoju metu deklaruotą tą pačią gyvenamąją vietą), prašymą siųsdami paštu arba 

elektroninio ryšio priemonėmis, kai prašoma pasimatymo neprižiūrint Kauno TI administracijai 

arba Suėmimo vykdymo įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nurodyto pasimatymo.  

11. Prašyme dėl pasimatymo suteikimo (1 priedas) asmuo nurodo savo vardą ir pavardę, 

gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, kontaktinį telefono numerį, asmens, su kuriuo nori 

pasimatyti, vardą ir pavardę bei statusą (suimtasis / nuteistasis). 

12. Kai prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu paštu, pateikiamos šio aprašo 10 

punkte nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai arba jų patvirtintos kopijos 

pateikiamos asmeniui atvykus į pasimatymą. Asmenims atvykstant į pasimatymą sekantį kartą, 10 

punkte nurodytų dokumentų pateikti iš naujo nereikia. Su prašymu kartu nepateikus dokumentų 

Pasimatymų biuro darbuotojai su asmeniu susisiekia telefonu arba elektroniniu paštu ir apie tai 

informuoja.  

13. Asmenims, nepateikusiems šio aprašo 10 punkte nurodytų dokumentų, taip pat, jei 

ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, 

rašytiniu nurodymu neleidžiama pasimatyti su suimtuoju, pasimatymas su suimtuoju / nuteistuoju, 

nesuteikiamas.  

14. Pasimatymų biuro darbuotojas, gavęs prašymą suteikti pasimatymą, jį registruoja 

Dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS). Nustato, ar nuteistasis / suimtasis turi teisę į 

prašyme nurodytą pasimatymą, patikrina šiame prašyme nurodytą informaciją duomenų 

registruose, informacinėse sistemose, suimtojo / nuteistojo asmens byloje bei kituose informacijos 

šaltiniuose ir apie tai informuoja Saugumo valdymo skyriaus (toliau – SVS) viršininko 

pavaduotoją (veiklos adresu Technikos g. 34) arba SVS specialistą atsakingą už Pasimatymų biurą 

(veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11) (toliau – įgaliotas asmuo), kuris rezoliucija paveda 

mailto:pasimatymai@kaunoti.lt
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Pasimatymo biuro darbuotojams vykdyti pasimatymų suteikimo procedūrą.  

15. Jei pasimatymas suteikiamas, asmuo, atvykęs į pasimatymą, prašyme dėl 

pasimatymo suteikimo pasirašytinai supažindinamas Pasimatymų suteikimo ir jų vykdymo 

procedūrų tvarkos apraše nustatytomis elgesio pasimatymo metu taisyklėmis ir informuojamas 

apie atvejus, kada gali būti nutraukiamas pasimatymas, taip pat apie įstatymų nustatytą 

atsakomybę už daiktų ir reikmenų, kurie nenumatyti Suimtiesiems ir nuteistiesiems leidžiamų 

įsigyti ir turėti daiktų sąraše perdavimą ar bandymą perduoti tokius daiktus ir reikmenis. Rašytinį 

prašymą dėl Pasimatymo biuro darbuotojas saugo pasimatymų biure, teisės aktų nustatyta tvarka.  

16. Suimtieji  / nuteistieji su Nuteistųjų (suimtųjų), atliekančių laisvės atėmimo bausmę 

(suėmimą) laisvės atėmimo vietų įstaigose ir asmenų, atvykusių į pasimatymą su nuteistuoju 

(suimtuoju), elgesio per pasimatymą taisyklėmis pasirašytinai supažindinami atvykimo į Kauno 

tardymo izoliatorių dieną.  

17. Asmuo gavęs sutikimą pasimatyti, ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki 

numatytos pasimatymo neprižiūrint  Kauno TI administracijai dienos pateikia prašymą dėl 

nemokamo maitinimo arba dėl prekių parduotuvėje įsigijimo, Kauno TI direktoriaus nustatyta 

tvarka (Prekių asortimentas ir apsipirkimo tvarka paskelbta Kauno TI tinklalapyje www.kaunoti.lt 

skiltyje „Aktualu (suimtųjų ir nuteistųjų artimiesiems“). 

18. Nuteistasis, norintis gauti jam priklausantį pasimatymą neprižiūrint  Kauno TI 

administracijai, Resocializacijos skyriaus (toliau – RS) specialistui, iki einamojo mėnesio 20 

dienos pateikia rašytinį prašymą dėl pasimatymo suteikimo, kuriame nurodo asmens su kuriuo nori 

pasimatyti vardą ir pavardę, gimimo datą, statusą nuteistojo atžvilgiu (sutuoktinis, sugyventinis ar 

asmuo 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), 

pageidaujamo pasimatymo rūšį ir trukmę. 

19. RS specialistas nuteistojo prašymą dėl pasimatymo registruoja DVS ir perduoda 

įgaliotam asmeniui, kuris rezoliucija paveda Pasimatymų biuro darbuotojui vykdyti pasimatymų 

suteikimo procedūrą. Pasimatymų biuro darbuotojas nustato, ar nuteistasis / suimtasis turi teisę į 

prašyme nurodytą pasimatymą, patikrina šiame prašyme nurodytą informaciją duomenų 

registruose, informacinėse sistemose, suimtojo / nuteistojo asmens byloje bei kituose informacijos 

šaltiniuose. 

20. Nuteistiesiems sutuoktiniams, kurie abu atlieka laisvės atėmimo bausmę ir abu neturi 

teisės išvykti už pataisos įstaigos teritorijos ribų, leidžiama pasimatyti nuotoliniu būdu arba 

neprižiūrint  Kauno TI administracijai, jei jie apmoka visas su vieno iš sutuoktinių pervežimu į 

kitą pataisos įstaigą susijusias išlaidas. Šių pasimatymų vietą nustato pataisos įstaigų, kuriose 

sutuoktiniai atlieka bausmes, direktoriai arba juos pavaduojantys pareigūnai. Pasimatymo datą ir 

laiką su kita pataisos įstaiga derina Pasimatymų biuro darbuotojai.  

21. Atsisakius suteikti pasimatymą, suimtasis / nuteistasis arba prašymą dėl pasimatymo 

pateikęs asmuo informuojamas raštu. 

22. Patalynę nuteistajam / suimtajam Pasimatymų biuro darbuotojas išduoda 

pasirašytinai pasimatymo dieną. Pasimatymui pasibaigus (arba pasimatymui neįvykus), nuteistasis 

grąžina gautą patalynę. Tuo atveju, kai nuteistasis negrąžina visos patalynės arba ją grąžina 

sugadintą, SVS pareigūnas surašo tarnybinį pranešimą. 

23. Esant rašytiniam asmens, atvykusio pas suimtąjį / nuteistąjį, prašymui dienotvarkėje 

nustatytu laiku į pasimatymo neprižiūrint  Kauno TI administracijai patalpas jam yra patiekiamas 

maistas. Nuteistojo / suimtojo asmeniniai daiktai, kurių jis negali pasiimti su savimi į pasimatymų 

patalpas, paliekami jo gyvenamojoje patalpoje.  

24. Suimtųjų / nuteistųjų, esančių pasimatymo patalpose, dienotvarkė yra reglamentuota 

Pasimatymų suteikimo ir jų vykdymo procedūrų tvarkos aprašo 2 ir 3  priede.  

25. Suimtieji / nuteistieji norintys pasimatyti nuotoliniu būdu RS specialistui pateikia 

prašymą, nurodydami pasimatymo datą, pokalbio dalyvių vardus, pavardes bei elektroninio pašto 

adresą. Pasimatymo nuotoliniu būdu datą ir laiką, kai suimtasis / nuteistasis prašo pasimatyti su 

sutuoktiniu, kuris yra laikomas kitoje laisvės atėmimo vietų įstaigoje, su kita įstaiga telefonu 

http://www.kaunoti.lt/
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derina Pasimatymų biuras. 

26. Už pasimatymų nuotoliniu būdu vykdymą atsakingas SVS specialistas, gavęs 

suimtojo (nuteistojo) raštišką prašymą dėl pasimatymo nuotoliniu būdu, pokalbių programoje 

sukuria vaizdo konferenciją ir nurodytu elektroninio pašto adresu dalyviui išsiunčia pakvietimą.  

27. Asmuo, prieš prasidedant pasimatymui nuotoliniu būdu su suimtuoju, kuriam 

ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis ar jį atliekantis prokuroras arba teismas, kurio žinioje yra 

byla, yra davęs rašytinį nurodymą leisti pasimatyti, privalo parodyti asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą. 

28. Registruotis kitam pasimatymui suimtieji / nuteistieji ir asmenys gali tik po įvykusio 

(arba dėl tam tikrų priežasčių neįvykusio) pasimatymo. 

29. Pasimatymas su suimtuoju / nuteistuoju nuotoliniu būdu ar specialiose pataisos 

įstaigos patalpose, įrengtose taip, kad tarp lankytojų ir nuteistojo fizinis kontaktas negalimas, gali 

trukti ne ilgiau kaip 2 (dvi) valandas.  

30. Neatskiriant suimtojo / nuteistojo nuo lankytojų gali vykti tik suimtojo ir nuteistojo 

priskirto paprastajai grupei pasimatymai su sutuoktiniu (sugyventiniu), artimaisiais giminaičiais ir 

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, taip 

pat lengvajai grupei priskirtų nuteistųjų pasimatymai. Šie pasimatymai gali trukti ne ilgiau kaip 3 

(tris) valandas. 

31. Pasimatymas neprižiūrint  Kauno TI administracijai gali trukti ne ilgiau kaip 1 

(vieną) parą ir suteikiamas galiojančių nuobaudų neturinčiam suimtajam / nuteistajam. 

Pasimatymas neprižiūrint  Kauno TI administracijai leidžiamas tik su sutuoktiniu, sugyventiniu 

arba asmeniu, su kuriuo suimtasis / nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei jis, nei šis asmuo nėra 

susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras suimtojo / nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio 

asmens vaikas.  

32. Suimtiesiems leidžiama pasimatyti ne dažniau kaip vieną kartą per dieną. 

33. Pasimatymas neatskiriant lankytojų ir suimtojo suteikiamas ne dažniau kaip 1 (vieną) 

kartą per mėnesį.  

34. Pasimatymas neprižiūrint  Kauno TI administracijai suimtajam suteikiamas ne 

ankščiau kaip po 2 (dviejų) savaičių nuo suimtojo uždarymo į Kauno TI dienos. Vėliau toks 

pasimatymas gali būti suteikiamas ne dažniau kaip vieną 1 (kartą) per mėnesį.  

35. Paprastai grupei priskirti nuteistieji turi teisę per mėnesį gauti keturis pasimatymus, 

iš kurių vienas gali būti neprižiūrint  Kauno TI administracijai. 

36. Lengvajai grupei priskirti nuteistieji turi teisę gauti neribotą skaičių pasimatymų, iš 

kurių du per mėnesį gali būti neprižiūrint Kauno TI administracijai. 

37. Drausmės grupei priskirti nuteistieji turi teisę per mėnesį gauti vieną pasimatymą, 

kuris gali vykti nuotoliniu būdu arba specialiose pataisos įstaigos patalpose, įrengtose taip, kad 

lankytojų ir nuteistojo fizinis kontaktas negalimas. 

38. Areštą atliekantys nuteistieji per trisdešimt parų turi teisę gauti 1 (vieną) pasimatymą 

(iki trijų valandų) prižiūrint Kauno TI administracijai. Pasimatymai vyksta specialiose patalpose, 

įrengtose taip, kad tarp lankytojų ir nuteistojo fizinis kontaktas negalimas. Neatskiriant nuteistojo 

nuo lankytojų vyksta pasimatymai prižiūrinti Kauno TI administracijai su sutuoktiniu, 

sugyventiniu, artimaisiais giminaičiais ir 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.  

39. Kamerų tipo patalpose drausminę nuobaudą atliekantis suimtasis / nuteistasis į 

pasimatymą nevedamas. 

40. Asmuo dėl svarbių priežasčių pageidaujantis dviejų vienos rūšies pasimatymų iš eilės 

be pertraukos suteikimo, rašytiniame prašyme nurodo motyvuotas priežastis. Vienu metu gali būti 

suteikti ne daugiau kaip du pasimatymai iš eilės be pertraukos.  
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41. Bendra pasimatymų trukmė prižiūrint Kauno TI administracijai specialiose pataisos 

įstaigos patalpose, įrengtose taip, kad lankytojų ir nuteistojo fizinis kontaktas negalimas, negali 

būti ilgesnė kaip 4 (keturios) valandos, o neatskiriant lankytojų – negali būti ilgesnė kaip 6 (šešios) 

valandos. 

42. Bendra pasimatymų trukmė neprižiūrint Kauno TI administracijai negali būti ilgesnė 

kaip 2 (dvi) paros.  

43. Sprendimą dėl dviejų vienos rūšies pasimatymų be pertraukos suteikimo priima 

įgaliotas pareigūnas. 

 

 

IV SKYRIUS 

 Į PASIMATYMĄ ATVYKUSIO ASMENS APŽIŪROS IR JO DAIKTŲ  

BEI PASIMATYMO PATALPŲ PATIKRINIMO TVARKA  

 

44. Vadovaujantis Laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir priežiūros instrukcija, 

pareigūnas į pasimatymą atvykusiam asmeniui atlieka asmens apžiūrą ir turimų daiktų patikrinimą. 

Lankytojui atsisakius asmens apžiūros ir (ar) atsisakius leisti tikrinti jo asmeninius daiktus, įtarus 

galimai neblaivų asmenį, taip pat atsisakius pasitikrinti blaivumą, šie asmenys į įstaigą 

neįleidžiami. Pataisos pareigūnas, neįleidęs į įstaigą asmens, nedelsdamas žodžiu informuoja 

Kauno TI vadovybę ir pateikia tarnybinį pranešimą. 

45. Asmens apžiūros ir turimų asmeninių daiktų patikrinimo metu radus daiktų, įrašytų į 

neleistinų įsinešti ir turėti laisvės atėmimo vietų įstaigose daiktų sąrašą, pasimatymas 

nutraukiamas, daiktai paimami iki procesinio sprendimo priėmimo. 

46. Į pasimatymus draudžiami neštis daiktai atiduoti iki patikrinimo (išskyrus daiktus, 

kurių disponavimas užtraukia administracinę ar baudžiamąją atsakomybę), paliekami saugoti 

Kontrolės ir praleidimo punkto patalpose, daiktų saugojimo spintelėse. 

47. Į pasimatymų patalpas pirmi įleidžiami asmenys atvykę pasimatyti su suimtuoju / 

nuteistuoju, o po to įvedamas suimtasis / nuteistasis. Iš pasimatymų patalpų pirmas išvedamas 

suimtasis / nuteistasis, o po to išleidžiami pasimatyme buvę asmenys. 

48. Prieš įleidžiant į pasimatymų patalpas ir išleidžiant iš jų pasimatyti atvykusius 

asmenis ir suimtuosius / nuteistuosius, Pasimatymų biuro darbuotojas, jam nesant SVS vyriausiojo 

specialisto budinčiajai pamainai paskirtas asmuo, patikrina patalpas ir pagal sąrašą kambario 

inventoriaus ir pasimatymų patalpose esančių sanitarinių mazgų techninę būklę. Apie aptiktus 

įrangos, inventoriaus, sanitarinių mazgų gedimus, patalpas tikrinęs pareigūnas įrašo Skubių darbų, 

gedimų, avarijų fiksavimo apskaitos žurnale. Jei dėl gedimų pasimatymo suteikti negalima, 

pareigūnas sustabdo pasimatymo suteikimo procedūrą ir apie tai informuoja lankytojus ir nuteistąjį 

/ suimtąjį bei surašo tarnybinį pranešimą. 

49.  Lietuvos Respublikoje arba atskirose jos dalyse paskelbus valstybės lygio 

ekstremaliąją situaciją, karantiną arba įvedus nepaprastąją padėtį, Kalėjimų departamento 

direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas, turi teisę, pranešęs Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministrui, įsakymu laikinai, bet ne ilgiau kaip iki valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, 

karantino arba nepaprastosios padėties atšaukimo, sustabdyti arba apriboti asmenų į Kauno TI 

patekimą. 

 

V SKYRIUS 

Į PASIMATYMĄ ATVYKUSIŲ ASMENŲ IR SUIMTŲJŲ / NUTEISTŲJŲ ELGESIO 

PASIMATYMO METU TAISYKLĖS 

  

 

50. Asmenys ir suimtieji / nuteistieji pasimatymo metu, esant būtinumui, gali iškviesti 

pareigūnus naudodamiesi pasimatymų patalpose esančiu iškvietimo mygtuku. 

51. Jei pasimatymų metu pažeidžiamos elgesio pasimatymo metu taisyklės, pasimatymas 

nutraukiamas. Pasimatymų biuro darbuotojas ar kitas pažeidimą pastebėjęs pareigūnas apie 
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pažeidimą žodžiu informuoja SVS vyriausiąjį specialistą budinčiajai pamainai ir surašo tarnybinį 

pranešimą. 

52.  Apie įvykusį arba nutrauktą pasimatymą įrašoma Suimtojo / nuteistojo pasimatymų, 

gautų pašto, perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelėje arba elektroninėje 

apskaitos sistemoje. Nutrauktas pasimatymas įrašomas kaip įvykęs.  

53. Suimtieji / nuteistieji, po pasimatymo neprižiūrint Kauno TI administracijai į savo 

gyvenamąją patalpą gali išsinešti tik maisto produktus, numatytus nuteistiesiems (suimtiesiems) 

leidžiamų įsigyti ir pataisos įstaigoje turėti asmeninių daiktų sąraše ir kuriuos įsigijo už asmeninėje 

sąskaitoje esančias lėšas. 

54. Suimtiesiems – jei per 6 (šešis) mėnesius nuo pasimatymų tvarkos pažeidimo 

pakartotinai pažeidžiama pasimatymų tvarką arba jei už padarytą pasimatymų tvarkos pažeidimą 

buvo skirta drausminė nuobauda, kiti šio suimtojo pasimatymai vyksta atskiriant jį nuo lankytojų, 

o pasimatymai jų neatskiriant vėl leidžiami praėjus 3 (trims) mėnesiams nuo pasimatymų tvarkos 

pažeidimo ir jei suimtasis neturi nuobaudų paskirtų už padarytus pasimatymų tvarkos pažeidimus. 

55. Nuteistiesiems – jeigu per vienerius metus nuo pasimatymų tvarkos pažeidimo 

pakartotinai pažeidžiama pasimatymų tvarka arba jeigu už padarytą pasimatymų tvarkos 

pažeidimą nuteistajam buvo paskirta nuobauda, šešis mėnesius nuo pasimatymų tvarkos 

pažeidimo nuteistajam leidžiama pasimatyti tik nuotoliniu būdu arba specialiose įstaigos 

patalpose, įrengtose taip, kur tarp lankytojų ir nuteistojo fizinis kontaktas negalimas.  

 

 

VI SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

56. Asmenys ir suimtieji / nuteistieji pažeidę šio Aprašo nuostatas atsako teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pasimatymų suteikimo ir jų vykdymo 

procedūrų tvarkos aprašo 

1 priedas 

________________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, gim. metai) 

________________________________________________________________________________ 
(gyvenamoji vieta) 

________________________________________________________________________________________________ 

(telefono Nr.) 

 

Kauno tardymo izoliatoriaus 

Direktoriui 

PRAŠYMAS 

DĖL PASIMATYMO SUTEIKIMO 

 

20      m. _________________mėn._____d. 

Kaunas 

 

_______________________________________________________ pasimatymo datą suderinęs su
                   (pasimatymo rūšis) 

Pasimatymų biuro darbuotoju prašau leisti 20      m.__________________mėn.______d. pasimatyti  

 

su______________________________________________________________________________ 
                                                                  (giminystės ryšys, vardas, pavardė)  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(jei pasimatymas nuotoliniu būdu nurodoma programos, kurios pagalba bus komunikuojama pavadinimą, 

prisijungimo Skype ar kitoje programoje vartotojo vardą ar kt. būtiną prisijungimui informaciją, taip pat pasimatymo 

trukmę) 

PRIDEDAMA:_______________________________________________ kopija, _____ lapas (-ai);  

           _______________________________________________ kopija, 

_____ lapas (-ai);  

                _______________________________________________ kopija, _____ 

lapas (-ai).     

___________________________             ____________________                 _______________           
                    (vardas, pavardė)                                                   (parašas)                                    

(data) 

 

Įrašai apie suimtajam / nuteistajam paskirtas nuobaudas: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________pasimatymas priklauso nuo _____________________  
               (pasimatymo rūšis)     

        (data)  

                            

Duomenis sutikrino: 
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 _____________________________________ 
                       (vardas, pavardė) 
______________________________________ 
                               (parašas) 
______________________________________ 
                                  (data)  

  

Į PASIMATYMĄ ATVYKUSIŲ ASMENŲ IR SUIMTŲJŲ / NUTEISTŲJŲ 

ELGESIO PASIMATYMO METU TAISYKLĖS 

 

1. Asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką 

veikiančių medžiagų pasimatymas nesuteikiamas.  

2. Asmenims, kuriems atvykus į ilgalaikį pasimatymą, reikalinga mokėjimo kortelė apsipirkti 

įstaigoje veikiančioje parduotuvėje, sudaromos sąlygos pasinaudoti mokėjimo kortele. Pasinaudojus 

mokėjimo kortele, ji saugoma kontrolės praleidimo punkte. 

3. Asmenims, kuriems būtina vartoti gydytojo paskirtus vaistus (gamintojo pakuotėje) (turint 

gydytojo receptą, rekomendaciją – tik su laisvės atėmimo vietos įstaigos administracijos leidimu) 

sudaromos sąlygos vaistus vartoti ne pasimatymų patalpose; 

4. Asmenims, atvykusiems į pasimatymą, ir nuteistiesiems (suimtiesiems), pasimatymo metu 

leidžiama būti ir naudotis tik jiems skirtomis patalpomis ir inventoriumi. 

5. Asmenys, atvykę į pasimatymą ir suimtieji /  nuteistieji pasimatymo metu privalo: 

5.1. vykdyti priešgaisrinės saugos, higienos taisyklių reikalavimus; 

5.2. tausoti jiems suteiktas patalpas ir jose esantį inventorių bei įrenginius; 

5.3. apie pasimatymų patalpose esančios įrangos, inventoriaus gedimus nedelsiant pranešti 

atsakingam už pasimatymų patalpas darbuotojui, jam nesant, kitam pareigūnui; 

5.4. laikytis bendrųjų elgesio viešose vietose standartų, etiketo; 

5.5. ilgalaikio pasimatymo metu visi pasimatymo dalyviai, bendraudamas su pareigūnais 

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

viršutinius drabužius; 

5.6. ilgalaikio pasimatymo metu gaminti maistą ir valgyti tik tam skirtoje patalpoje 

(virtuvėje); 

5.7. vykdyti pareigūnų (Įstaigos darbuotojų), kontroliuojančių pasimatymų eigą, nurodymus; 

5.8. pasibaigus pasimatymui skirtam laikui, palikti tvarkingas pasimatymų patalpas ir jose 

esantį inventorių; 

5.9. pasiimti visus savo į pasimatymą atsineštus daiktus ir reikmenis; 

5.10. laikytis Suimtųjų / nuteistųjų, esančių ilgalaikių pasimatymų patalpose, dienotvarkės 

(2 ir 3 priedas). 

6.  Asmenims, atvykusiems į pasimatymą ir nuteistiesiems (suimtiesiems) pasimatymo metu 

draudžiama: 

6.1. savavališkai išeiti iš pasimatymo patalpų; 

6.2. rūkyti, išskyrus ilgalaikio pasimatymo metu tam skirtoje patalpoje (jei tokia yra įrengta); 

6.3. šiukšlinti; 

6.4. 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; 

6.5. savavališkai ardyti pasimatymų patalpose esančius įrenginius, inventorių, perstatinėti 

baldus, išnešti inventorių iš pasimatymų patalpų ar juos gadinti; 

6.6. bendrauti su kitais pasimatymuose esančiais nuteistaisiais (suimtaisiais); 

6.7. perduoti bet kokius reikmenis ar daiktus kitiems asmenims; 

6.8. 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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6.9. trumpalaikio pasimatymo, neatskiriant nuteistojo (suimtojo) nuo lankytojo, metu eiti į 

pareigūnų nestebimas patalpas (tualetą) daugiau nei po vieną suaugusį asmenį; 

6.10. pasibaigus pasimatymui išsinešti su savimi bet kokius reikmenis ar daiktus, kurie jiems 

nepriklauso; 

6.11. vykdyti kitus veiksmus, turinčius nusikalstamos veikos, administracinio nusižengimo 

ar kitų teisės normų pažeidimų požymius. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Jei pasimatymų metu pažeidžiamos elgesio pasimatymo metu taisyklės, jas pažeidęs 

asmuo ir suimtasis / nuteistasis apie tai yra įspėjamas. Jeigu pažeidimas pasikartoja arba itin 

piktybiškai pažeidžiamos nurodytos taisyklės, pasimatymas nutraukiamas. 

______________________________ 

 

Su Pasimatymų suteikimo ir jų vykdymo procedūrų tvarkos aprašu ir elgesio taisyklėmis 

pasimatymo metu esu supažindinta(-s) ir esu informuota(-s), kad suimtajam / nuteistajam neteisėto daiktų, 

dirbinių, narkotinių ar psichotropinių medžiagų turėjimo ir perdavimo ar ėmimo iš suimtojo / nuteistojo 

atveju galiu būti patraukta(-s) administracinėn arba baudžiamojon atsakomybėn. 

 Žinau, jog pažeidus įstaigoje nustatytą tvarką ir lankymosi taisykles pasimatymas nutraukiamas, 

daiktai gali būti konfiskuojami iki priimto procesinio sprendimo. 

  

______________________________             ____________________                     _____________           

                  (vardas, pavardė)                                       (parašas)                          

(data) 
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 Pasimatymų suteikimo ir jų vykdymo  

procedūrų tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

    

 

SUIMTŲJŲ / NUTEISTŲJŲ, ESANČIŲ PASIMATYMŲ PATALPOSE, VEIKLOS ADRESU 

A.MICKEVIČIAUS G. 11, KAUNAS,  

DIENOTVARKĖ 

 

 

1. Pusryčiai (tik esant rašytiniam prašymui)                                               7.15 – 8.00 val. 

2. Rytinis patikrinimas                                    8.00 – 8.30 val. 

3. Pietūs (tik esant rašytiniam prašymui)                                                   12.00 – 13.00 val. 

4. Vakarienė (tik esant rašytiniam prašymui)                                             18.00 – 18.45 val. 

5. Vakarinis patikrinimas                                   20.00 – 20.30 val. 

 

 

Pastabos: 

1.Vaistai nešiojami pasibaigus rytiniam ir vakariniam patikrinimui. Registracija pas 

gydytojus vyksta vakare, vaistų dalijimo metu. 

2. Rytinio bei vakarinio patikrinimo metu nuteistieji ir asmenys, atvykę į pasimatymą 

neprižiūrinti Kauno TI administracijai turi būti apsirengę viršutiniais rūbais. 

3. Už grubius ir piktybiškus dienotvarkės pažeidimus nuteistieji gali būti baudžiami 

drausmine tvarka.    
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Pasimatymų suteikimo ir jų vykdymo  

procedūrų tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

SUIMTŲJŲ / NUTEISTŲJŲ, ESANČIŲ PASIMATYMŲ PATALPOSE, VEIKLOS ADRESU 

TECHNIKOS G. 34, KAUNAS, DIENOTVARKĖ 

 

 

1. Pusryčiai (tik esant rašytiniam prašymui)                                               7.30 – 8.00 val. 

2. Rytinis patikrinimas                                                                                 8.00 – 8.30 val. 

3. Pietūs (tik esant rašytiniam prašymui)                                                    12.45 – 13.30 val. 

4. Vakarienė (tik esant rašytiniam prašymui)                                             19.00 – 20.00 val. 

5. Vakarinis patikrinimas                                                                            21.00 – 21.30 val. 

 

 

Pastabos: 

1. Registracija pas gydytojus vyksta ryte, rytinio patikrinimo metu. Vaistai nešiojami 

vakare, sveikatos priežiūros darbuotojų vaistų išdavimo suimtiesiems / nuteistiesiems metu. 

2. Rytinio bei vakarinio patikrinimo metu nuteistieji ir asmenys, atvykę į pasimatymą 

neprižiūrinti Kauno TI  administracijai turi būti apsirengę viršutiniais rūbais. 

3. Už grubius ir piktybiškus dienotvarkės pažeidimus nuteistieji gali būti baudžiami 

drausmine tvarka.    

 

_________________________ 

 

 

 


