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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 15 punktą ir jį išdėstau taip:
„Nuteistųjų ir suimtųjų trumpalaikius ir ilgalaikius pasimatymus organizuoti vadovaujantis

Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimais  bei  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos
ministro-valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  valstybės  operacijų  vadovo  sprendimais  ir
rekomendacijomis. 

Nuteistojo ar suimtojo pageidavimu, vietoje vieno ilgalaikio pasimatymo gali būti suteikti
trys trumpalaikiai pasimatymai arba penki vaizdo ar telefoniniai skambučiai.“

Pakeičiu 151 punktą ir jį išdėstau taip:
„151.  Iki  atskiro Kalėjimų departamento direktoriaus  nurodymo  išvykti  už įstaigos  ribų

leidžiama  tik  nuteistiesiems,  kuriems  suteikta  teisė  išvykti  be  sargybos  ir  be  palydos, bausmę
atliekantiems atviroje kolonijoje ir pusiaukelės namuose. Grįžę iš trumpalaikės išvykos ar atostogų
nuteistieji ne vėliau kaip per dvi darbo dienas privalo savo lėšomis pasidaryti greituosius antigenų
testus, stebėti savijautą, pajutus COVID-19 simptomus – izoliuotis. 

Nuteistieji  ir  suimtieji,  laikomi  įstaigų  viduje,  gali  būti  išleidžiami  į  artimų  žmonių
laidotuves, tačiau grįžę iš jų turi būti 5 dienoms izoliuoti ir praėjus šiam terminui testuojami dėl
COVID-19.”

Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:
„16.  Laisvės  atėmimo  vietų  įstaigose  leidus  organizuoti  trumpalaikius  ir  ilgalaikius

pasimatymus,  imtis  visų  priemonių  užtikrinant,  kad  atvykstantiesiems  būtų  matuojama  kūno



temperatūra,  reikalaujama dėvėti  nosį  ir  burną dengiančias  priemones (vienkartines  medicinines
kaukes ar respiratorius), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Užtikrinti, kad
pasimatymo  patalpoje  būtų  rankų  dezinfektanto,  pasimatymų  patalpos  būtų  išvėdinamos  prieš
kiekvieną pasimatymą, po kiekvieno pasimatymo dažnai liečiami patalpos paviršiai (durų rankenos,
elektros jungikliai, kėdžių atramos ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu.“

Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Sporto, kultūrinius renginius, susitikimus, pasitarimus ar kitokius susibūrimus įstaigų

viduje  organizuoti  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  ir  Lietuvos  Respublikos
sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
sprendimais, neviršijant nurodyto maksimalaus renginio dalyvių skaičiaus patalpoje ir (ar) atviroje
erdvėje.“

Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:
„18. Leisti  bendrauti su kalinamaisiais tiesiogiai  (kontaktiniu būdu, ne per stiklą) tiems

tyrėjams, prokurorams, gynėjams, taip pat ambasadų ir kitų institucijų darbuotojams ir visuomenės
atstovams, kurie paskiepyti abiem vakcinos dozėmis („Johnson & Johnson“ viena vakcinos dozė)
arba  persirgę  COVID-19  ne  anksčiau  kaip  prieš  180  dienų.  Šio  reikalavimo  neatitinkantiems
asmenims  leisti  bendrauti  tik  nekontaktinėmis  priemonėmis  (telefonu  per  stiklą),  dėvint  veido,
kvėpavimo  takų  ar  kitas  asmens  saugos  priemones  (lankytojams  šių  priemonių  neturint,  pagal
galimybes aprūpina įstaiga). 

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

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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