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2021 m. rugsėjo     d.  Nr.

Vadovaudamasis  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus 2021 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-290
„Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2021 m.
liepos 16 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl rekomendacijų Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms
įstaigoms,  užtikrinant  sklandžią  šių  įstaigų  veiklą  valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos,
paskelbtos  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2020  m.  vasario  26  d.  nutarimu  Nr.  152,  metu,
patvirtinimo“ pakeitimo “:

1. P a k e i č i u Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu
Nr.  3-134  „Dėl  priemonių,  kuriomis  įgyvendinamos  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos rekomendacijos, užtikrinant sklandžią Vilniaus pataisos namų
veiklą  valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  metu  ir  vykdomas  nurodymas  dėl  privalomojo
periodinio  darbuotojų  sveikatos  tikrinimo  dėl  COVID-19  ligos,  sąrašo  patvirtinimo“  patvirtintą
Priemonių, kuriomis įgyvendinamos Kalėjimų departamento rekomendacijos, užtikrinant sklandžią
Vilniaus pataisos namų (toliau – Vilniaus PN) veiklą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu
ir  vykdomas nurodymas dėl  privalomo periodinio  darbuotojų  sveikatos  tikrinimo dėl  COVID-19
ligos, sąrašą:

1.1. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip: 
„42.  Patalpose,  kuriose  nuteistieji  ir  suimtieji  susitinka  su  atvykstančiais  tyrėjais,

prokurorais,  gynėjais  ir  kitų  institucijų  darbuotojais,  turi  būti  rankų  dezinfekcinio  skysčio.
Atvykusius įleidžiant į patalpą,  priminti,  kad bendraujant su suimtaisiais  ir nuteistaisiais turi būti
išlaikomas bent 1 m atstumas ir dėvima veido apsaugos priemonė. Asmenims, kurie turi Galimybių
pasą, rekomenduoti laikytis šių apsaugos priemonių.

Patalpos po kiekvieno susitikimo turi būti išvėdintos.“
2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus pataisos namų direktoriaus  2021 m.

rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3-144 „Dėl Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 23 d.
įsakymo Nr. 3-134 „Dėl priemonių, kuriomis įgyvendinamos Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos rekomendacijos, užtikrinant sklandžią Vilniaus pataisos namų
veiklą  valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  metu  ir  vykdomas  nurodymas  dėl  privalomojo
periodinio darbuotojų sveikatos tikrinimo dėl COVID-19 ligos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.5.
papunktį. 



3. P a v e d u: 
3.1.  Veiklos  organizavimo  skyriui  dokumentų  valdymo  sistemos  priemonėmis  su

įsakymu  supažindinti  Vilniaus  PN  direktoriaus  pavaduotojus,  patarėją  ir  struktūrinių  padalinių
vadovus; 

3.2. struktūrinių padalinių vadovams su įsakymu supažindinti pavaldžius darbuotojus.

Direktorius                   Viktoras Davidenko



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Vilniaus pataisos namai, Rasų g. 8, 11350 Vilnius,
Lietuva (2021-09-10 08:35:02)

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dėl Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2021 m.
rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 3-134 „Dėl priemonių,
kuriomis įgyvendinamos Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
rekomendacijos, užtikrinant sklandžią Vilniaus pataisos
namų

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-09-10 Nr. 3-157

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Viktoras Davidenko, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-09-10 07:23:34 (GMT+03:00)

Parašo formatas Xades-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-09-10 07:24:06 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2019-12-12 13:48:42–2024-12-10 23:59:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jelena Maksimovič, Inspektorė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-09-10 07:44:40 (GMT+03:00)

Parašo formatas Xades-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2020-12-23 10:59:16–2025-12-22 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti -

Pagrindinio dokumento priedų skaičius -

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v11.0.0.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2021-
09-10 08:35:02)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2021-09-10 08:35:02 atspausdino Maksim Chaliapin

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


	VILNIAUS PATAISOS NAMŲ

