PATVIRTINTA
Panevėžio pataisos namų direktoriaus
2021 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-161
ASMENŲ, NORINČIŲ PASIMATYTI SU PANEVĖŽIO PATAISOS NAMUOSE
LAIKOMAIS NUTEISTAISIAIS (SUIMTAISIAIS), REGISTRACIJOS TVARKOS
APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDOSIOS NUOSTATOS
1. Asmenų, norinčių pasimatyti su Panevėžio pataisos namuose (toliau – įstaiga) laikomais
nuteistaisiais (suimtaisiais), registracijos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato asmenų,
norinčių užsiregistruoti pasimatymui su įstaigoje laikomais suimtaisiais tvarką.
2. Tvarkos aprašas skirtas įgyvendinti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 55,
73, 74, 75, 79, 80 ir 94 straipsnių, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 22 straipsnio
bei Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. R1-25 „Dėl Pataisos įstaigų ir tardymo
izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ V skyriaus nuostatomis.
3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
3.1. Biuras – įstaigos Siuntinių priėmimo ir pasimatymų biuras (toliau – Biuras);
3.2. Biuro darbuotojas – Saugumo valdymo skyriaus dinaminės priežiūros pamainos
pareigūnas, tarnybą vykdantis Biure;
3.3. lankytojas – asmuo, norintis užsiregistruoti pasimatymui su įstaigoje laikomais
nuteistaisiais (suimtaisiais), taip pat asmuo, užsiregistravęs ir atvykęs į pasimatymą.
4. Pasimatymų rūšys:
4.1. pasimatymai be fizinio kontakto – pasimatymai, kurių metu fizinis kontaktas tarp
asmenų (toliau – lankytojų) ir suimtojo negalimas;
4.2. trumpalaikiai pasimatymai su fiziniu kontaktu – pasimatymai su sutuoktiniu,
sugyventiniu, artimaisiais giminaičiais arba asmeniu, su kuriuo suimtasis turi bendrą vaiką, jei nei
nuteistasis (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 nuteistojo
(suimtojo) ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas, gali vykti neatskiriant šių lankytojų ir suimtojo.
Šie pasimatymai su nuteistaisiais (suimtaisiais) gali trukti ne ilgiau kaip 3 valandas;
4.3. ilgalaikiai pasimatymai su fiziniu kontaktu – pasimatymai su sutuoktiniu,
sugyventiniu arba asmeniu, su kuriuo nuteistasis (suimtasis) turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis
(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 nuteistojo (suimtojo) ir į
pasimatymą atvykusio asmens vaikas, gali vykti be įstaigos atstovo. Šie pasimatymai vyksta
specialiai įrengtose uždarose patalpose ir gali trukti ilgiau kaip parą.
II SKYRIUS
ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ PASIMATYTI SU NUTEISTUOJU (SUIMTUOJU),
REGISTRAVIMO Į PASIMATYMUS TVARKA
5. Lankytojai, norintys pasimatyti su nuteistuoju (suimtuoju), turi iš anksto registruotis
pasimatymui.
6. Pataisos įstaigoje nuteistųjų (suimtųjų) pasimatymai vyksta pagal sudarytus grafikus
kiekvieną dieną.
7. Lankytojų registravimas į trumpalaikius ir ilgalaikius pasimatymus vykdomas pateikiant
rašytinį prašymą dėl pasimatymo suteikimo (1 priedas):
7.1. darbo valandomis atvykus į įstaigos Biurą;
7.2. elektroniniu paštu: pasimatymai@paneveziopn.lt;
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7.3. prašymą siunčiant paštu adresu: P. Puzino g. 12, Panevėžys.
8. Registracija pasimatymo suteikimui vykdoma iki pageidaujamo pasimatymo datos likus
ne mažiau kaip 10 darbo dienų. Atsižvelgus į objektyvias priežastis ir konkrečią situaciją bei esamas
laisvas vietas, šis terminas gali būti sutrumpinamas. Pasimatymo dieną lankytojas, atvykęs susitikti
su nuteistuoju (suimtuoju), Biure užpildo prašymą dėl pasimatymo suteikimo (jei lankytojas prašymą
pateikė iš anksto, Tvarkos aprašo 7 punkto 2, 3 papunkčiuose nurodytais būdais, pakartotinai prašymo
pildyti nereikia).
9. Asmenys, kartu su prašymu suteikti pasimatymą arba atvykę į pasimatymą turi pateikti:
9.1. gimimo liudijimą arba jo kopiją, prašymą siųsdami paštu arba elektroninio ryšio
priemonėmis, kai reikia nustatyti tėvystės (motinystės) ryšį;
9.2. santuokos liudijimą arba jo kopiją, prašymą siųsdami paštu arba elektroninio ryšio
priemonėmis, kai reikia nustatyti atvykusio asmens šeimos teisinį santykį su nuteistuoju (suimtuoju);
9.3. 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).
10. Kai prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu paštu, pateikiamos Tvarkos aprašo 9
punkte nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai arba jų patvirtintos kopijos
pateikiamos asmeniui atvykus į pasimatymą. Nurodytiems asmenims atvykstant į pasimatymą antrą
ir paskesnius kartus dokumentų pateikti iš naujo nereikia.
11. Prašyme dėl pasimatymo suteikimo lankytojas nurodo vardą ir pavardę, asmens ryšį
nuteistojo (suimtojo) atžvilgiu (sutuoktinis, sugyventinis, artimasis giminaitis, asmuo turintis bendrą
vaiką, ar kitas asmuo), nuteistojo (suimtojo), su kuriuo pageidaujama pasimatyti, vardą ir pavardę,
pageidaujamo pasimatymo rūšį ir trukmę, motyvus dėl antro trumpalaikio pasimatymo be pertraukos
suteikimo, jei pageidauja, kad toks pasimatymas būtų suteiktas, kontaktinį telefono numerį.
12. Biuro darbuotojas prašymą dėl pasimatymo suteikimo užregistruoja Asmenų, atvykusių
į trumpalaikius ar ilgalaikius pasimatymus su nuteistuoju (suimtuoju) registre (2 priedas).
13. Biuro darbuotojas, dieną prieš pasimatymo suteikimą ir dar kartą pasimatymo suteikimo
dieną, lankytojui užpildžius prašymą, patikrina:
13.1. ar lankytojas pateikė visus pasimatymo suteikimui privalomus dokumentus;
13.2. ar nuteistasis (suimtasis) nėra išnaudojęs jam priklausančių prašomos rūšies
pasimatymų.
14. Jei lankytojo prašyme nurodytu laiku pasimatymas negali įvykti dėl objektyvių
priežasčių (t. y. užimtos pasimatymų patalpos, nuteistasis (suimtasis) negali dalyvauti pasimatyme
dėl paskirtos nuobaudos, pasimatymo dieną yra konvojuojamas arba yra prasidėjusios konvojavimo
procedūros į kitas laisvės atėmimo įstaigas ar kt.), Biuro darbuotojas apie susidariusią situaciją, turint
lankytojo kontaktus, informuoja lankytoją arba nuteistąjį (suimtąjį), turintį galimybę pranešti jį
aplankyti norinčiam lankytojui, dėl kitos pasimatymo dienos suderinimo.
15. Lankytojams, nepateikusiems pasimatymo suteikimui privalomų pateikti galiojančių
dokumentų, pasimatymas nesuteikimas.
16. Lankytojai, norintys atvykti pasimatyti su nuteistuoju (suimtuoju), gali iš anksto
registruotis tik kalendorinio mėnesio laikotarpiui. Tas pats lankytojas užsiregistruoti kitam tos pačios
rūšies pasimatymui gali tik išnaudojęs užregistruotą pasimatymą.
17. Lankytojas, registruodamasis pasimatymui su nuteistuoju (suimtuoju), taip pat gali
registruoti ir kitus lankytojus, nurodydamas jų vardus ir pavardes, tačiau tik į tą patį pasimatymą, į
kurį registruojasi pats.
18. Lankytojas, iš anksto užsiregistravęs į pasimatymą ir negalintis į jį atvykti, apie tai turi
kiek galima anksčiau pranešti Biuro darbuotojams telefonu (8 45 460 940), elektroniniu paštu arba
atvykęs į įstaigą.
19. Lankytojai, atvykę į trumpalaikius ir ilgalaikius pasimatymus pasirašytinai
supažindinami su elgesio taisyklėmis, nustatytais reikalavimais ir draudimais pasimatymo metu ir
privalo jų laikytis (3 priedas). 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.
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III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Panevėžio pataisos namų Biuro darbuotojai ir kiti pareigūnai, registruodami lankytojus
ir su jais bendraudami, privalo laikytis teisingumo, nesavanaudiškumo, pagarbos žmogui ir valstybei,
padorumo, nešališkumo, atsakomybės principais.
21. Pareigūnai ir darbuotojai, pažeidę šio Tvarkos aprašo nuostatas, atsako teisės aktų
nustatyta tvarka.
______________________________
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Asmenų norinčių pasimatymų su
Panevėžio pataisos namuose
laikomais nuteistaisiais(suimtaisiais)
registracijos tvarkos aprašo
1 priedas

(Prašymo formos pavyzdys)
________________________________________________________________________________
(vardas ir pavardė, gim. metai)

________________________________________________________________________________
(gyvenamoji vieta)
________________________________________________________________________________________________
(telefono numeris)

Panevėžio pataisos namų
direktoriui
PRAŠYMAS
DĖL PASIMATYMO SUTEIKIMO
2021-________________________mėn.____d.
Panevėžys
________________________________________________________pasimatymo datą suderinęs su
(pasimatymo rūšis)

Pasimatymų biuro darbuotoju prašau leisti 20_ 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
nuteistajam
(suimtajam)
paskirtas
nuobaudas:
_____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________pasimatymas priklauso nuo____________________
Duomenis sutikrino:
__________________________________
(vardas, pavardė)
__________________________________
(parašas)
_________________________________
(data)
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Asmenų, norinčių pasimatymų su
Panevėžio pataisos namuose
laikomais nuteistaisiais (suimtaisiais)
registracijos tvarkos aprašo
2 priedas

(Asmenų, atvykusių į trumpalaikius ar ilgalaikius pasimatymus su nuteistuoju (suimtuoju) registro forma)
ASMENŲ, ATVYKUSIŲ Į TRUMPALAIKIUS AR ILGALAIKIUS PASIMATYMUS SU NUTEISTUOJU (SUIMTUOJU) REGISTRAS
Registro
Nr.

Išankstinė
registracijos
data, laikas

1

2

Lankytojų
norinčių
pasimatyti
vardas,
pavardė
3

Nuteistojo
(suimtojo) vardas,
pavardė, gimimo
metai

4

Asmenų nurodytų
skiltyje Nr. 3
statusas
nuteistojo
(suimtojo)
atžvilgiu
5

Pasimatymą
užregistravusio
pareigūno
vardas, pavardė

Pasimatymo
pradžia (data,
val. min.)

Pasimatymo
pabaiga (data,
val. min.)

6

7

8

PASTABA. Už registro pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu registre.
__________________________________________

Pasimatymo
trukmė (val.
min.)

9

Pastabos

10
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Asmenų norinčių pasimatymų su
Panevėžio pataisos namuose
laikomais nuteistaisiais (suimtaisiais)
registracijos tvarkos aprašo
3 priedas

Aš, ________________________________________________esu susipažinęs (susipažinusi)
(vardas, pavardė)

su elgesio taisyklėmis, trumpalaikio ir ilgalaikio pasimatymo metu nustatytais reikalavimais ir
draudimais:
1. Asmenys, atvykę į trumpalaikį ir ilgalaikį pasimatymus, bei nuteistieji (suimtieji)
pasimatymo metu privalo:
1.1. vykdyti priešgaisrinės saugos, higienos taisyklių reikalavimus;
1.2. tausoti jiems suteiktas patalpas ir jose esantį inventorių bei įrenginius;
1.3. apie pasimatymų patalpose esančios įrangos, inventoriaus gedimus nedelsiant pranešti
atsakingam už pasimatymų patalpas darbuotojui, jam nesant, kitam pareigūnui;
1.4. laikytis bendrųjų elgesio viešose vietose standartų, etiketo;
1.5. ilgalaikio pasimatymo metu visi pasimatymo dalyviai, bendraudamas su pareigūnais
patikrinimo metu, taip pat pristatant maistą į ilgalaikių pasimatymų patalpas, turi būti apsirengę
viršutinius drabužius;
1.6. ilgalaikio pasimatymo metu gaminti maistą ir valgyti tik tam skirtoje patalpoje (virtuvėje);
1.7. vykdyti pareigūnų (Įstaigos darbuotojų), kontroliuojančių pasimatymų eigą, nurodymus;
1.8. pasibaigus pasimatymui skirtam laikui, palikti tvarkingas pasimatymų patalpas ir jose
esantį inventorių;
1.9. pasiimti visus savo į pasimatymą atsineštus daiktus ir reikmenis.
2. Asmenims, atvykusiems į pasimatymą, ir nuteistiesiems (suimtiesiems), pasimatymo metu
leidžiama būti ir naudotis tik jiems skirtomis patalpomis ir inventoriumi.
3. 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.
4. 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.
5. Asmenims, atvykusiems į pasimatymą ir nuteistiesiems (suimtiesiems) pasimatymo metu
draudžiama:
4.1. savavališkai išeiti iš pasimatymo patalpų;
5.2. rūkyti, išskyrus ilgalaikio pasimatymo metu tam skirtoje patalpoje (jei tokia yra įrengta);
5.3. šiukšlinti;
5.4. 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;
5.5. savavališkai ardyti pasimatymų patalpose esančius įrenginius, inventorių, perstatinėti
baldus, išnešti inventorių iš pasimatymų patalpų ar juos gadinti;
5.6. bendrauti su kitais pasimatymuose esančiais nuteistaisiais (suimtaisiais);
5.7. perduoti bet kokius reikmenis ar daiktus kitiems asmenims;
5.8. nepadoriai elgtis, įžeidinėti kitų pasimatyme dalyvaujančių asmenų garbę ir orumą,
demonstruoti įžeidžiantį elgesį arba kitais būdais nepaisyti visuotinai pripažintų mandagumo ir etiško
elgesio taisyklių;
5.9. trumpalaikio pasimatymo, neatskiriant nuteistojo (suimtojo) nuo lankytojo, metu eiti į
pareigūnų nestebimas patalpas (tualetą) daugiau nei po vieną suaugusį asmenį;
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5.10. ilgalaikių pasimatymų bendro naudojimo patalpoje žiūrėti televizorių ir gaminti maistą
dienotvarkėje numatytu ramybės metu;
5.11. pasibaigus pasimatymui išsinešti su savimi bet kokius reikmenis ar daiktus, kurie jiems
nepriklauso;
5.12. vykdyti kitus veiksmus, turinčius nusikalstamos veikos, administracinio nusižengimo ar
kitų teisės normų pažeidimų požymius.
6. Atsakingi už pasimatymų patalpas darbuotojai ar kiti pareigūnai, pasimatymų suteikimo metu
pastebėję, kad pažeidžiamos Taisyklės, apie tai įspėja jas pažeidusius asmenis, atvykusius į
pasimatymą, bei nuteistuosius (suimtuosius). Jeigu pažeidimas pasikartoja, atsakingas už pasimatymų
patalpas darbuotojas ar kitas pareigūnas nutraukia pasimatymą, apie tai nedelsdamas žodžiu
informuoja savo tiesioginį viršininką, ne darbo dienomis vyriausiąjį specialistą (budinčiajai
pamainai), jam nesant specialistą (budinčiajai pamainai) ir pateikia rašytinį tarnybinį pranešimą
įstaigos direktoriui. Nutrauktas pasimatymas laikomas įvykusiu.

_____________________
(parašas)
_____________________________________

