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„DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM
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2020 m. gruodžio            d. Nr. V-   
Vilnius

1.  P a k e i č i  u  Rekomendacijas  Kalėjimų departamentui  prie Lietuvos Respublikos
teisingumo  ministerijos  ir  jam  pavaldžioms  įstaigoms,  užtikrinant  sklandžią  šių  įstaigų  veiklą
valstybės  lygio  ekstremalios  situacijos,  paskelbtos  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2020  m.
vasario  26  d.  nutarimu  Nr.  152,  metu,  patvirtintas  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos direktorius 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-167 „ Dėl
rekomendacijų Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam
pavaldžioms  įstaigoms,  užtikrinant  sklandžią  šių  įstaigų  veiklą  valstybės  lygio  ekstremalios
situacijos, paskelbtos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152,
metu, patvirtinimo“:

Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:
„18.  Iki  atskiro  Kalėjimų  departamento  nurodymo  užtikrinti,  kad  procesinius  veiksmus

atlikti atvykstantys tyrėjai, prokurorai, gynėjai, taip pat ambasadų ir kitų institucijų darbuotojai su
nuteistaisiais  ir  suimtaisiais  bendrautų  tik  nekontaktinėmis  priemonėmis  (telefonu  per  stiklą),
dėvėtų  veido,  kvėpavimo  takų  ar  kitas  asmens  saugos  priemones  (lankytojams  šių  priemonių
neturint,  pagal  galimybes  aprūpina  įstaiga), o  patalpose,  kuriose  šie  asmenys  bendrauja  su
suimtaisiais ir nuteistaisiais, būtų rankų dezinfektanto. 

Esant  atvykusiųjų,  suimtųjų  ar  nuteistųjų  pageidavimams,  geranoriškai  tarpininkauti
perduodant pateikiamus dokumentus suimtiesiems, nuteistiesiems ar jų lankytojams“. 

Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:
„19. Pagal turimas galimybes atlikti tikslinį  COVID-19 tyrimą naujai į laisvės atėmimo

vietų  įstaigas  atvykusiems asmenims,  siekiant  sutrumpinti  jų  izoliuoto  laikymo terminą.  Nesant
atskiro sprendimo,  taikyti  analogiją  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos ministro-valstybės
lygio  ekstremaliosios  situacijos  valstybės  operacijų  vadovo  2020-05-29 sprendimo Nr.  V-1336
nuostatai – „atlikti tikslinį COVID-19 tyrimą „į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą stacionarizuojamiems pacientams. 

Įstaigose laikomiems suimtiesiems ir nuteistiesiems COVID-19 testus atlikti:
a. siunčiant (konvojuojant)  į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią

asmens sveikatos priežiūros įstaigą stacionarinėms paslaugoms (gydymui);
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b. esant medicininėms indikacijoms (pasireiškus simptomams);
c. išvykstant į kitą laisvės atėmimo vietos įstaigą, teismą ar policijos įstaigą, jei COVID-19

testas buvo atliktas anksčiau nei prieš 48 val.; 
d. po aukštos rizikos kontakto (sąlyčio) su sergančiuoju COVID-19 infekcija.
Atlikus  testą  esant  medicininėms  indikacijoms  (pasireiškus  simptomams)  ar  po  aukštos

rizikos  kontakto  (sąlyčio)  su  sergančiuoju  COVID-19  infekcija,  iki  testo  atsakymo  gavimo,
suimtasis ir nuteistasis turi būti laikomas izoliuotas nuo kitų netestuojamų asmenų.“

Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:
„23. Iki atskiro Kalėjimų departamento nurodymo stabdyti nuteistųjų (suimtųjų) perkėlimą

iš  vienos  laisvės  atėmimo vietos  įstaigos  į  kitą  įstaigą,  išskyrus  pristatymą į  teismus,  policijos
įstaigas,  perkėlimą  į  Laisvės  atėmimo  vietų  ligoninę,  pusiaukelės  namus  ir  atvirą  koloniją  bei
nukreipimą į bausmės atlikimo vietą. Kitais atvejais kilus neatidėliotinai ir neišvengiamai būtinybei
perkelti nuteistąjį ar suimtąjį iš vienos laisvės atėmimo vietos  įstaigos į kitą, tokį perkėlimą derinti
su Kalėjimų departamento direktoriumi. 

Ruošiant  konvojuoti  asmenį,  kuriam dar  nepasibaigusi  14  dienų  izoliacija,  apie  būtiną
izoliaciją (ir numatomą jos pabaigos datą), aiškiai nurodyti asmens bylos pažymoje. Prieš perkeliant
asmenį, atlikti jam COVID-19 testą ir perkėlimą vykdyti tik gavus neigiamą testo rezultatą. Asmens
bylos  pažymoje  nurodyti,  kada  darytas  testas,  kad  neatplėšiant  asmens bylos  būtų  aišku,  ar  jis
darytas ir kada“.

 Papildau 231 punktu ir jį išdėstau taip:
„231. Prieš paleidžiant iš laisvės atėmimo vietos įstaigos asmenį, kuris yra įtariamas ar serga

COVID-19 liga ir kuriam privaloma saviizoliacija, užtikrinti, kad:
 paleidžiamasis   užpildytų  Sutikimą būti  izoliuotam namuose ar kitoje  gyvenamojoje

vietoje/  paskirtoje  asmens sveikatos  priežiūros  įstaigoje/  savivaldybės  administracijos
numatytose patalpose;

 laisvės atėmimo vietos įstaiga pateiktų informaciją Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro regioniniam biurui  ir savivaldybei apie paleidžiamą asmenį pagal jo gyvenamąją
vietą.

   Dėl paleidžiamo asmens transportavimo į gyvenamąją vietą, nesant teisinio reglamentavimo
valstybiniu lygmeniu, sprendžia laisvės atėmimo vietos įstaigos direktorius. Paleidžiamas asmuo ir
jį pasitinkantis asmuo, esant poreikiui, aprūpinami vienkartinėmis veido apsaugos priemonėmis“.

2. P a v e d u:  
2.1. Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti

visų Kalėjimų departamento padalinių ir Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų vadovus;
2.2. Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui šį įsakymą paskelbti Kalėjimų

departamento interneto svetainėje;
2.3.  Kalėjimų  departamentui  pavaldžioms  įstaigoms  šį  įsakymą  paskelbti  jų  interneto

svetainėse;
2.4. Kalėjimų departamento padalinių ir pavaldžių įstaigų vadovams užtikrinti, kad būtų

griežtai vykdomos visos Kalėjimų departamento direktoriaus 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr.
V-167 (su pakeitimais ir papildymais) nustatytos rekomendacijos.

Direktorius                                                                                                         Virginijus Kulikauskas
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