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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pasimatymų suteikimo ir jų vykdymo Laisvės atėmimo vietų ligoninėje tvarkos 

aprašu (toliau – Tvarkos aprašas) siekiama tinkamai įgyvendinti Bausmių vykdymo kodekse ir 

Suėmimo vykdymo įstatyme numatytų trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų suteikimo ir vykdymo 

procedūrą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 

sveikatos (apsaugos) priežiūros sritį, nuostatas. 

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais: Pataisos įstaigų vidaus 

tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu 

Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“, XVI skyriumi, Tardymo 

izoliatoriaus vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. 

birželio 1 d. įsakymu Nr. 1R-172 „Dėl Tardymo izoliatoriaus vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“, 

XI skyriumi, Areštinių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministro 2003 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 182 „Dėl Areštinių vidaus tvarkos taisyklių 

patvirtinimo“, XVI skyriumi, Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu bei 

Epidemiologinio režimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiant medicinos pagalbą 

sergantiems tuberkulioze ir išskiriantiems tuberkuliozės mikobakterijas asmenims, tvarkos aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 407 

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-740 

redakcija). 

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. Pasimatymų biuras – pasimatymų suteikimo bei siuntinių, perdavimų ir smulkiųjų 

paketų priėmimo biuras; 

3.2. Pasimatymų biuro darbuotojas – pareigūnas (darbuotojas), kontroliuojantis 

pasimatymų eigą ir (ar) vykdantis kitas jam nustatytas funkcijas pasimatymų biure; 

3.3. Lankytojas – asmuo, pageidaujantis pasimatyti ar dalyvaujantis pasimatyme su 

Laisvės atėmimo vietų ligoninėje (toliau – Ligoninė) laikomu asmeniu. 

 

 

II SKYRIUS 

PASIMATYMŲ SUTEIKIMO PROCEDŪRA 

 

4. Pasimatymo suteikimo (ar galimo nesuteikimo) procedūra pradedama gavus 

Ligoninėje laikomo asmens arba lankytojo prašymą (1 ir 2 priedai). Prašymas užregistruojamas 

teisės aktų nustatyta tvarka. Ligoninėje laikomi asmenys prašymus įteikia būrio viršininkui. 

5. Prašymas dėl ilgalaikio pasimatymo suteikimo 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; 
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6.2. gydančio gydytojo ar kito sveikatos priežiūros specialisto įrašas, jei Ligoninėje 

laikomam asmeniui dėl sveikatos būklės negali būti suteiktas pasimatymas; 

6.3. pagal nustatytą teisės aktuose kompetenciją būrio viršininko ar Socialinės 

reabilitacijos skyriaus pareigūno įrašas, charakterizuojantis Ligoninėje laikomą asmenį, ir kita 

reikšminga informacija.  

7. Leidimą suteikti pasimatymą ar du tos pačios rūšies pasimatymus (trumpalaikius arba 

ilgalaikius) paeiliui duoda Ligoninės direktorius (jį pavaduojantis pareigūnas) arba direktoriaus 

pavaduotojas, o poilsio ir švenčių dienomis – Ligoninės direktoriaus budintysis padėjėjas, suderinęs 

su atsakingu Ligoninės pareigūnu.  

8. Du tos pačios rūšies pasimatymai paeiliui suteikiami, atsižvelgus į prašyme 

nurodytus objektyvius motyvus dėl dviejų pasimatymų paeiliui suteikimo poreikio. Jei šie motyvai 

nenurodomi, prašymas netenkinamas.  

9. Su Ligoninėje laikomu suimtuoju leidžiama pasimatyti (jį aplankyti) 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 užsikrėtimo ir susirgimo užkrečiamosiomis ligomis, išvengti šių 

ligų išplitimo visuomenėje, Ligoninėje laikomiems asmenims, sergantiems atviros formos plaučių 

tuberkulioze, kita pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga, plintančia oro lašeliniu būdu, gali 

būti suteikiami tik trumpalaikiai pasimatymai be fizinio kontakto.  

11. Ligoninėje laikomo asmens prašymas suteikti papildomą trumpalaikį ar ilgalaikį 

pasimatymą socialiniams ryšiams palaikyti (3 priedas) svarstomas Ligoninėje veikiančios Drausmės 

komisijos posėdžio metu. Prašymas su šios komisijos siūlymais pateikiamas Ligoninės direktoriui.  

12. Tuo atveju, kai prašymus pasimatyti su Ligoninėje laikomu asmeniu 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 asmeniu. Ligoninėje laikomo 

asmens sugyventinis, kuris yra nurodytas suimtojo (nuteistojo) asmens anketoje, atvykęs į ilgalaikį 

pasimatymą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įrodymus apie bendrą 

gyvenimą su nuteistuoju ne mažiau kaip vienus metus neįregistravus santuokos. 

Kilus abejonių dėl atvykusio į ilgalaikį pasimatymą asmens tėvystės (motinystės) ryšio, 

santuokos ar partnerystės su Ligoninėje laikomu asmeniu galiojimo arba dėl santuokos su kitu 

asmeniu buvimo, Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnas nedelsdamas patikrina duomenis apie 

tai Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar kituose registruose. 

13. Ilgalaikiai pasimatymai suteikiami pagal Ligoninės direktoriaus patvirtintą grafiką. 

14.  Pasimatymų biuro darbuotojas, patikrinęs lankytojų pateiktus dokumentus, 

supažindina juos su Pasimatymuose dalyvaujančių asmenų elgesio taisyklėmis (4 priedas), galima 

atsakomybe už draudžiamų turėti nuteistiesiems ar suimtiesiems daiktų, narkotinių ar psichotropinių 

medžiagų neteisėtą perdavimą ir kita reikšminga informacija. Lankytojai supažindinimo faktą 

patvirtina užpildydami ir pasirašydami Supažindinimo pažymą (5 priedas). 

15. Prieš pasimatymą ir po įvykusio pasimatymo atliekamos lankytojų apžiūros ir jų daiktų 

patikrinimai, o Ligoninėje laikomiems asmenims – kratos.  

16.  Leidžiamų pasiimti į ilgalaikį pasimatymą daiktų ir reikmenų sąrašą nustato Tvarkos 

aprašo 6 priedas.  

17. Sunkiai sergančio nuteistojo ar suimtojo lankymas Ligoninėje ar kitoje asmens 

sveikatos priežiūros įstaigoje užtikrinamas gavus rašytinį nuteistojo ar suimtojo sutuoktinio, 

sugyventinio, artimų giminaičių ir asmens, su kuriuo nuteistasis ar suimtasis turi bendrą vaiką, jei 

nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių, prašymą (7 

priedas). Išimties atvejais, kai delsti negalima, rašytinis prašymas gali būti pateikiamas ir po 

apsilankymo. 
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III SKYRIUS 

NAUDOJIMOSI TRUMPALAIKIŲ IR ILGALAIKIŲ PASIMATYMŲ PATALPOMIS 

TVARKA 

 

18. 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. 

19. Pasimatyme dalyvaujantys asmenys privalo laikytis Pasimatymuose dalyvaujančių 

asmenų elgesio taisyklių. 

20. Ligoninėje laikomi asmenys, sergantys atviros formos plaučių tuberkuliozės forma, į 

trumpalaikį pasimatymą ateina dėvėdami apsaugines kaukes. 

21.  Ilgalaikiui pasimatymui suteikiamas vienas kambarys. Ilgalaikio pasimatymo metu 

kambarys nerakinamas. 

22. Pasimatymuose dalyvaujantys asmenys, esant poreikiui, ilgalaikio pasimatymo metu 

maistą gaminasi įrengtoje virtuvėje savarankiškai. 

 

 

IV SKYRIUS 

PASIMATYMŲ NESUTEIKIMO ATVEJAI 

 

23. Pasimatymas nesuteikiamas: 

23.1. jei pasimatymas negali įvykti dėl Ligoninėje laikomo asmens sveikatos būklės 

(pasimatymo data gali būti perkelta į kitą datą, kai pasimatymas taps galimas); 

23.2. asmenims, nepateikusiems jų asmens tapatybę patvirtinančių bei kitų pasimatymų 

įforminimui būtinų dokumentų; 

23.3. asmenims, kuriems ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro 

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

23.4. asmenims, atsisakiusiems asmens apžiūros ir daiktų patikrinimo; 

23.5. asmenims, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų 

psichiką veikiančių medžiagų. 

 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24.  Apžiūros ir daiktų patikrinimai atliekami bei su tuo susiję dokumentai įforminami 

Įeinančių į laisvės atėmimo vietų įstaigas (išeinančių iš jų) asmenų apžiūros ir jų daiktų patikrinimo 

tvarkos aprašo, patvirtinto Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-262 „Dėl Įeinančių į laisvės 

atėmimo vietų įstaigas (išeinančių iš jų) asmenų apžiūros ir jų daiktų patikrinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (su visomis redakcijomis), nustatyta tvarka. 

25. Su pasimatymais susijusi dokumentacija apskaitoma Pataisos įstaigų vidaus tvarkos 

taisyklių ir Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių nustatyta tvarka. 

26. Tvarkos aprašas ir jo priedai skelbiami Ligoninės interneto svetainėje. Lankytojai 

turi teisę tinkamai užpildytus, pasirašytus ir nuskaitytus (skenuotus) prašymus dėl pasimatymų ar 

sunkiai sergančio nuteistojo ar suimtojo aplankymo pateikti ir Ligoninės elektroniniu paštu 

ligonine@lavl.lt. 

27. Sugadinus ar sunaikinus įstaigai priklausantį turtą, padaryta žala atlyginama teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

28. Ligoninė neatsako, jei sunkiai sergančio nuteistojo ar suimtojo, esančio kitoje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, dėl sveikatos būklės neleidžia aplankyti šios įstaigos 

sveikatos priežiūros specialistai. 

_________________________ 

mailto:ligonine@lavl.lt

