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1. P a k e i č i u  Rekomendacijas Kalėjimų departamentui 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 2021 m. liepos 16 d.
įsakymu  Nr.  V-239  „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“ (su vėlesniais pakeitimais):

1.1. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:
„18.  Užtikrinti, kad procesinius veiksmus atlikti atvykstantys tyrėjai, prokurorai, gynėjai,

taip pat ambasadų ir kitų institucijų darbuotojai dėvėtų veido apsaugos priemones (lankytojams šių
priemonių neturint, įstaiga pagal galimybes aprūpina),  patalpose, kuriose šie asmenys susitinka su
suimtaisiais  ir  nuteistaisiais,  būtų  rankų  dezinfektanto.  Priminti  atvykusiesiems,  kad  atliekant
procesinius veiksmus ir  uždarose patalpose bendraujant  su suimtaisiais  ir  nuteistaisiais  turi  būti
išlaikomas  bent  1  m.  atstumas  ir  dėvima  veido  apsaugos  priemonė.  Patalpos  po  kiekvieno
susitikimo turi būti išvėdintos.

Apribojimai negalioja Galimybių pasą turintiems asmenims.
Imtis  visų  priemonių,  kad  būtų  užtikrinamas  gynėjų  susitikimų  su  suimtaisiais  ir

nuteistaisiais  konfidencialumas,  sudarytos  sąlygos  saugiam  ir  betarpiškam  bendravimui,  esant
gynėjų pageidavimui, geranoriškai perduoti pateikiamus dokumentus suimtiesiems ir nuteistiesiems,
tokiu būdu išvengiant papildomų susitikimų/kontaktų“;

1.2. Panaikinu 18.1 punktą.
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 2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr.
V-239 (su pakeitimais ir papildymais) nustatytos rekomendacijos.

Direktorius             Virginijus Kulikauskas

Pravieniškių pataisos namai-
atviroji kolonija
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