
Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymas 

 

22 straipsnis. Suimtųjų teisė pasimatyti 
1. Tardymo izoliatoriaus administracija suimtajam leidžia pasimatyti, jeigu nėra gautas 

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

yra byla, rašytinis nurodymas neleisti suimtajam pasimatyti. Duoti šį nurodymą galima tik siekiant 

užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms ar kitiems teisės pažeidimams, apsaugoti kitų asmenų teises 

ir laisves arba kai suimtojo pasimatymas galėtų pakenkti ikiteisminio tyrimo sėkmei. Jeigu 

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

nurodo neleisti suimtajam pasimatyti, jam ir tardymo izoliatoriaus administracijai turi būti nurodoma 

šio draudimo trukmė, asmenys, su kuriais neleidžiama pasimatyti, ir kitos aplinkybės, dėl kurių 

draudimą būtina taikyti. 

2. Suimtojo pasimatymų skaičius neribojamas. Vienas suimtojo pasimatymas gali trukti ne 

ilgiau kaip tris valandas. 

3. Šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys turi teisę į vieną pasimatymą. 
Straipsnio dalies pakeitimai: 
Nr. XIII-2267, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11186 
  

4. Suimtojo pasimatymai vyksta tardymo izoliatoriaus atstovo akivaizdoje specialiose 

patalpose, įrengtose taip, kad lankytojų ir suimtojo fizinis kontaktas negalimas. 

5. Suimtojo pasimatymas su sutuoktiniu, sugyventiniu, artimaisiais giminaičiais arba asmeniu, 

su kuriuo suimtasis turi bendrą vaiką, jei nei suimtasis, 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 ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas, ne dažniau kaip vieną 

kartą per mėnesį gali vykti neatskiriant lankytojų ir suimtojo. Šioje dalyje numatyti pasimatymai 

vyksta tardymo izoliatoriaus atstovo akivaizdoje, tačiau pokalbio nesiklausoma. 

6. Suimtojo pasimatymas su sutuoktiniu, sugyventiniu arba asmeniu, su kuriuo suimtasis turi 

bendrą vaiką, jei nei suimtasis, 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 

ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas, gali vykti be tardymo izoliatoriaus atstovo. Šį pasimatymą 

tardymo izoliatoriaus direktorius ar jo įgaliotas pareigūnas gali suteikti galiojančių nuobaudų 

neturinčiam suimtajam ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo suimtojo uždarymo į tardymo 

izoliatorių dienos, vėliau toks pasimatymas gali būti suteikiamas ne dažniau kaip vieną kartą per 

mėnesį. Šioje dalyje nurodyti pasimatymai vyksta specialiai įrengtose uždarose patalpose ne ilgiau 

kaip vieną parą. Į ilgalaikius pasimatymus atvykusiems asmenims sudaromos sąlygos įsigyti maisto 

produktų tardymo izoliatorių parduotuvėse arba, kai yra galimybių, jiems nemokamai tiekiamas šio 

įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje nurodytas maistas. Į ilgalaikius pasimatymus atvykusių asmenų 

apsipirkimo pataisos įstaigų parduotuvėse ir maitinimo tvarką nustato Kalėjimų departamento 

direktorius. 

7. Pasimatymas, kurio metu pažeidžiama pasimatymų tvarka, nedelsiant nutraukiamas. Jeigu 

per šešis mėnesius nuo pasimatymų tvarkos pažeidimo pakartotinai pažeidžiama pasimatymų tvarka 

arba jeigu už padarytą pasimatymų tvarkos pažeidimą suimtajam buvo paskirta nuobauda, kiti šio 

suimtojo pasimatymai vyksta atskiriant jį nuo lankytojų, o pasimatymai jų neatskiriant vėl leidžiami 

praėjus trims mėnesiams nuo pasimatymų tvarkos pažeidimo ir jeigu suimtasis neturi nuobaudų, 

paskirtų už padarytus pasimatymų tvarkos pažeidimus. 

8. Pasimatymų tvarka nustatyta Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XII-1819, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11074 

 

  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=eac84a209efd11e9878fc525390407ce
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2053450024a511e5b336e9064144f02a


Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklės  

 

V SKYRIUS 
NUTEISTŲJŲ (SUIMTŲJŲ) PASIMATYMAI 

  

43. Pataisos įstaigoje (tardymo izoliatoriuje) nuteistųjų (suimtųjų) pasimatymai vyksta pagal 

sudarytus grafikus 5 dienas per savaitę (išskyrus sekmadienį ir pirmadienį). 

44. Nuteistiesiems, turintiems teisę gauti kelis trumpalaikius ar ilgalaikius pasimatymus per 

tam tikrą Bausmių vykdymo kodekso nustatytą laikotarpį, taip pat nuteistiesiems, 

kuriems paskatinimo tvarka suteiktas papildomas trumpalaikis ar ilgalaikis pasimatymas, šie 

pasimatymai gali vykti paeiliui be pertraukos, jei to pageidauja nuteistasis arba asmuo, kuris nori 

pasimatyti su nuteistuoju. Suimtiesiems, išskyrus nurodytus Suėmimo vykdymo įstatymo 

12 straipsnio 2 dalyje, tą pačią dieną gali būti suteikti ne daugiau kaip du pasimatymai iš eilės be 

pertraukos, jei to pageidauja suimtasis arba asmuo, kuris nori pasimatyti su suimtuoju. Nuteistasis 

(suimtasis) arba asmuo, kuris nori pasimatyti su nuteistuoju (suimtuoju), turi nurodyti kelių iš eilės 

pasimatymų be pertraukos poreikio motyvus. 

45. Paeiliui gali vykti tik tokio paties pobūdžio pasimatymai. Bendra nuteistųjų trumpalaikių 

pasimatymų ir suimtųjų pasimatymų be pertraukos trukmė negali būti ilgesnė kaip 6 valandos, o 

nuteistųjų ilgalaikių pasimatymų – ne ilgesnė kaip 2 paros. Pasimatymai dalimis nesuteikiami. 

46. Per nuteistojo (suimtojo) pasimatymą, vykstantį, kai nuteistasis (suimtasis) atskiriamas 

nuo lankytojų, pasimatyti su juo gali ne daugiau kaip trys asmenys. Jei į nuteistojo (suimtojo) 

pasimatymą, vykstantį, kai nuteistasis (suimtasis) atskiriamas nuo lankytojų, atvyksta du ar daugiau 

nuteistojo (suimtojo) nepilnamečių vaikų, jie turi būti lydimi jų įstatyminių atstovų ar jų įgalioto 

pilnamečio asmens. Per vieną nuteistojo (suimtojo) pasimatymą, vykstantį nuteistojo (suimtojo) 

neatskyrus nuo lankytojų, su juo gali pasimatyti ne daugiau kaip trys asmenys. 

47. Į trumpalaikį pasimatymą su nuteistuoju, taip pat į pasimatymą su suimtuoju (išskyrus 

Suėmimo vykdymo įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nurodytą pasimatymą) be suaugusiųjų palydos 

įleidžiami ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus nepilnamečio nuteistojo (suimtojo) vaikai ar įvaikiai.  

48. Asmuo, norintis, kad jam būtų suteiktas pasimatymas, pataisos įstaigos (tardymo 

izoliatoriaus) administracijai paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikia prašymą suteikti 

pasimatymą, kurio pavyzdinę formą tvirtina Kalėjimų departamento direktorius. Šis prašymas turi 

būti pasirašytas jį pateikusio asmens. 

49. Prašymas suteikti pasimatymą paprastai pateikiamas ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų 

iki prašyme nurodytos galimos pasimatymo datos. Pataisos įstaigos (tardymo izoliatoriaus) 

direktorius, atsižvelgdamas į pasimatymų patalpų ir vykdomų pasimatymų skaičių, gali nustatyti kitą 

šių prašymų pateikimo terminą. 

50. Asmenys, kurių duomenys nėra tvarkomi Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kartu 

su prašymu suteikti pasimatymą arba atvykę į pasimatymą turi pateikti: 

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

priemonėmis, kai reikia nustatyti tėvystės (motinystės) ryšį; 

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

priemonėmis, kai reikia nustatyti atvykusio asmens šeimos teisinį santykį su nuteistuoju (suimtuoju); 

50.3. dokumentus arba jų kopijas, įrodančius kad su nuteistuoju (suimtuoju) 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 ilgalaikio pasimatymo arba Suėmimo vykdymo 

įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nurodyto pasimatymo. 

51. Pataisos įstaiga (tardymo izoliatorius), gavusi prašymą suteikti pasimatymą, nustato, ar 

nuteistasis (suimtasis) turi teisę į prašyme nurodytą pasimatymą, patikrina šiame prašyme nurodytą 



informaciją duomenų registruose, informacinėse sistemose, nuteistojo (suimtojo) asmens byloje bei 

kituose informacijos šaltiniuose ir priima sprendimą, ar pasimatymas galės įvykti pateikusio prašymą 

nuteistojo (suimtojo) ar asmens nurodyta data ir laiku. 

52. Tuo atveju, jei pasimatymas prašyme suteikti pasimatymą su nuteistuoju (suimtuoju) 

nurodytu laiku negali įvykti dėl objektyvių priežasčių (užimtos pasimatymų patalpos, nuteistasis 

(suimtasis) negalės dalyvauti pasimatyme dėl atliekamos nuobaudos ar kt.), pataisos įstaiga (tardymo 

izoliatorius) informuoja nuteistąjį (suimtąjį) ar asmenį, pateikusį šį prašymą. 

53. Sprendimą suteikti pasimatymą per penkias darbo dienas nuo prašymo suteikti 

pasimatymą gavimo dienos priima pataisos įstaigos (tardymo izoliatoriaus) direktorius arba jo 

įgaliotas pataisos pareigūnas. Priėmus šį sprendimą, prašyme suteikti pasimatymą įrašoma atitinkama 

žyma, prireikus taip pat nurodoma pasimatymo ar kelių pasimatymų be pertraukos trukmė. 

54. Atsisakius suteikti pasimatymą arba antrą pasimatymą iš eilės be pertraukos, apie tai 

prašymą suteikti pasimatymą pateikęs asmuo informuojamas raštu. Atsisakymas suteikti pasimatymą 

turi būti motyvuotas. 

55. Asmenys, atvykę į pasimatymą su nuteistuoju (suimtuoju), privalo pateikti asmens 

tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentus, nurodytus Taisyklių 50 punkte, jei jie nebuvo 

pateikti kartu su prašymu suteikti pasimatymą. 

56. Nuteistieji (suimtieji) ir asmenys, atvykę į pasimatymą su nuteistuoju (suimtuoju) pirmą 

kartą, pasirašytinai supažindinami su elgesio per pasimatymą taisyklėmis, kurias tvirtina Kalėjimų 

departamento direktorius. Ne pirmą kartą atvykstantiems į pasimatymą nuteistiesiems (suimtiesiems) 

ir asmenims žodžiu primenamos elgesio per pasimatymą taisyklės, o pasirašytinai supažindinama tik 

su elgesio per pasimatymą taisyklių pakeitimais. 

57. Prieš įleidžiant nuteistuosius (suimtuosius) ir asmenis į pasimatymų patalpą, taip pat 

išleidžiant iš jos Kalėjimų departamento direktoriaus nustatyta tvarka atliekama šių asmenų apžiūra 

ir asmeninių daiktų patikrinimas. 

58. Į pasimatymų patalpą neįleidžiama arba pasimatymas nutraukiamas, kai: 

58.1. asmuo, atvykęs į pasimatymą, atsisako, kad būtų atlikta jo asmens apžiūra ir (ar) 

asmeninių daiktų patikrinimas; 

58.2. asmuo arba nuteistasis (suimtasis) atvyksta į pasimatymą apsvaigęs nuo psichiką 

veikiančių medžiagų arba toks apsvaigimas nustatomas per pasimatymą; 

58.3. asmuo arba nuteistasis (suimtasis) nesilaiko elgesio per pasimatymą taisyklių; 

58.4. atlikus nuteistojo (suimtojo) arba į pasimatymą atvykusio asmens apžiūrą ir (ar) jo 

asmeninių daiktų patikrinimą randama daiktų, kurių jie negali turėti (įsinešti) į pataisos įstaigą 

(tardymo izoliatorių); 

58.5. pataisos įstaigoje (tardymo izoliatoriuje) susidaro ypatinga situacija. 

59. Dėl nuteistojo (suimtojo) kaltės nutrauktas pasimatymas laikomas įvykusiu. 

60. Pirmieji į nuteistųjų (suimtųjų) pasimatymų patalpas įleidžiami asmenys, atvykę į 

pasimatymą su nuteistaisiais (suimtaisiais), paskui – nuteistieji (suimtieji). 

61. Nuteistiesiems (suimtiesiems) leidžiamų pasiimti į pasimatymą asmeninių daiktų sąrašą 

nustato Kalėjimų departamento direktorius. 

62. Pirmieji iš pasimatymų patalpų išvedami nuteistieji (suimtieji), paskui asmenys, atvykę 

į pasimatymą. 

  

VI SKYRIUS 
NUTEISTŲJŲ MOTINŲ PASIMATYMAI SU VAIKAIS 

  

63. Nuteistųjų motinų, kurių vaikai laikomi vaikų (kūdikių) namuose, pasimatymai paprastai 

vyksta kiekvieną dieną nuo 8 iki 17 val. Tikslų pasimatymų laiką nustato pataisos įstaigos (tardymo 

izoliatoriaus) direktorius, suderinęs su vaikų (kūdikių) namų, kuriuose laikomi nuteistųjų vaikai 

(kūdikiai), administracija. 



64. Nuteistosios motinos į pasimatymą su vaikais vyksta lydimos pataisos pareigūnų arba 

savarankiškai. 

65. Pataisos įstaigos (tardymo izoliatoriaus) direktorius, atsižvelgdamas į nuteistosios 

nusikalstamo elgesio riziką ir į elgesį atliekant bausmę, įvertinęs riziką dėl galimo nuteistosios 

negrįžimo į pataisos įstaigą (tardymo izoliatorių), turi teisę priimti sprendimą nuteistajai, kuriai leista 

savarankiškai vykti į pasimatymą su vaiku, prižiūrėti naudoti elektroninio stebėjimo priemones. 

Elektroninio stebėjimo priemonių naudojimo tvarką nustato Kalėjimų departamento direktorius. 

66. Į pasimatymą su vaikais vykstančioms nuteistosioms leidžiama pasiimti asmeninių 

daiktų. Sprendimą dėl leidimo į pasimatymą su vaikais vykstančioms nuteistosioms 

pasiimti asmeninių daiktų priima pataisos įstaigos (tardymo izoliatoriaus) direktorius arba jį 

pavaduojantis pataisos pareigūnas. 

  

VII SKYRIUS 

SUNKIAI SERGANČIŲ NUTEISTŲJŲ (SUIMTŲJŲ) LANKYMAS 
  

67. Sunkiai sergančių nuteistųjų (suimtųjų), kai dėl jų ligos gresia pavojus jų gyvybei, 

lankymas vyksta laisvės atėmimo vietų ligoninėje arba viešojoje asmens sveikatos priežiūros 

įstaigoje, kurioje hospitalizuotas nuteistasis (suimtasis). 

68. Asmuo, pageidaujantis aplankyti sunkiai sergantį nuteistąjį (suimtąjį), pataisos įstaigos 

(tardymo izoliatoriaus) administracijai Taisyklių 50 punkte nustatyta tvarka raštu pateikia prašymą. 

69. Leidimą aplankyti sergantį nuteistąjį (suimtąjį) duoda ir sąlygas tokiam apsilankymui 

sudaro pataisos įstaigos (tardymo izoliatoriaus) direktorius arba jo įgaliotas pataisos pareigūnas. 

70. Į laisvės atėmimo vietų ligoninę aplankyti atvykusius asmenis pas sunkiai sergančius 

nuteistuosius (suimtuosius) į pasimatymo vietą lydi pataisos pareigūnas. 
 

 


