________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, gim. metai)

________________________________________________________________________________
(gyvenamoji vieta)
________________________________________________________________________________________________
(telefono Nr.)

Kauno tardymo izoliatoriaus
Direktoriui
PRAŠYMAS
DĖL PASIMATYMO SUTEIKIMO
2017 m. _________________mėn._____d.
Kaunas
_______________________________________________________ pasimatymo datą suderinęs su
(pasimatymo rūšis)

Pasimatymų biuro darbuotoju prašau leisti 2017 m.__________________mėn.______d. pasimatyti
su______________________________________________________________________________
(giminystės ryšys, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

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)

Duomenis sutikrino:
______________________________________
(vardas, pavardė)

______________________________________
(parašas)

______________________________________
(data)

(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,
apsipirkimui įstaigoje veikiančioje parduotuvėje, sudaromos sąlygos pasinaudoti mokėjimo kortele
(mokėjimo kortelę įsinešti į įstaigą draudžiama).
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 ir suimtiesiems/nuteistiesiems, pasimatymo metu leidžiama būti tik
pasimatymui skirtose patalpose.
5. Asmenys, atvykę į pasimatymą ir suimtieji/ nuteistieji pasimatymo metu privalo:
5.1. laikytis Suimtųjų/nuteistųjų, esančių ilgalaikių pasimatymų patalpose, dienotvarkės (2
priedas).
5.2. tausoti, negadinti, neardyti jiems suteiktų patalpų ir jose esančio inventoriaus bei
įrenginių bei neleisti to daryti į pasimatymą su jais atvykusiems nepilnamečiams asmenims;
5.3. pastebėjus pasimatymų patalpose esančios įrangos, inventoriaus gedimus nedelsiant
pranešti Pasimatymų suteikimo biuro prižiūrėtojui ar kitam patalpoje esančiam pareigūnui;
5.4. laikytis priešgaisrinės saugos ir higienos taisyklių reikalavimų,;
5.5. baigiantis pasimatymui skirtam laikui, perduoti tvarkingas pasimatymų patalpas ir
jose esantį inventorių.
6. Asmenims ir suimtiesiems/nuteistiesiems pasimatymo metu draudžiama:
6.1. perduoti vieni kitiems bet kokius daiktus;
6.2. nepaisyti visuotinai pripažintų mandagumo ir etiško elgesio taisyklių, triukšmauti
šiukšlinti;
6.3. naudoti psichologinį ar fizinį smurtą prieš bet kokius asmenis;
6.4. nepagarbiai elgtis su įstaigos pareigūnais ir darbuotojais, žeminti jų garbę ir orumą;
6.5. bendrauti su kitais pasimatymų patalpose esančiais asmenimis ir
suimtaisiais/nuteistaisiais;
6.6. pasibaigus pasimatymui išsinešti daiktus, kurie jiems nepriklauso;
6.7. rūkyti, vartoti psichiką veikiančius preparatus;
7. Už nepilnamečio vaiko elgesį ir būseną trumpalaikio pasimatymo metu atsakingas
asmuo atsivedęs vaiką į trumpalaikį pasimatymą.
8. Asmenys ir suimtieji/nuteistieji pasimatymo metu, esant būtinumui, gali iškviesti
pareigūnus naudodamiesi pasimatymų patalpose esančiu iškvietimo mygtuku.
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 Trumpalaikių ir ilgalaikių 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)

