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„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“ PAKEITIMO 

2021 m. liepos               d. Nr. V-   
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 28 d. nutarimu  Nr.
506 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30
d.  sprendimu  Nr.  V-1572  „Dėl  kai  kurių  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro,
valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  Valstybės  operacijų  vadovo  sprendimų  pripažinimo
netekusiais  galios“,  kuriuo  buvo  pripažintas  netekusiu  galios  Lietuvos  Respublikos  sveikatos
apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m.
kovo 5  d.  sprendimas  Nr.  V-472 „Dėl  pasimatymų  pataisos  įstaigose  ir  tardymo izoliatoriuose
organizavimo  ir  vykdymo  būtinų  sąlygų“  su  visais  pakeitimais  ir  papildymais, Lietuvos
Respublikos  bausmių  vykdymo kodekso 119 straipsniu  ir  atsižvelgdamas  į  aplinkybę,  kad  nuo
2021-07-01  Lietuvos  Respublikoje  panaikintas  karantino  režimas,  liekant  galioti  ekstremaliajai
situacijai,

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:
„15.  Organizuojant  nuteistųjų  ir  suimtųjų  trumpalaikius  ir  ilgalaikius  kontaktinius

pasimatymus  užtikrinti,  kad  į  juos  atvykstantiems  asmenims  (išskyrus  atvykstančius  iš  kitų
Kalėjimų  departamentui  pavaldžių  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigų)  būtų  taikomi  apribojimai  ir  į
pasimatymus būtų įleidžiami  tik  lankytojai,  turintys  galiojantį  galimybių  pasą ar atitinkantys  jo
suteikimo kriterijus, atvykimo metu pateikę tai patvirtinančius dokumentus.



Trumpalaikių kontaktinių pasimatymų metu ir bendrose įstaigos patalpose privaloma dėvėti
kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti  neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės
kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti
veido skydelį),  vaikams iki 6 metų. 

Į pasimatymą su kalinamuoju gali atvykti  ne daugiau kaip du pilnamečiai asmenys, arba
vienas pilnametis ir du nepilnamečiai. 

Lankyti  kalinamuosius  gali  tik  asmenys,  neturintys  ūmių  viršutinių  kvėpavimo  takų
infekcijų  požymių  (karščiavimas,  kosulys,  pasunkėjęs  kvėpavimas  ir  pan.)  ir  (ar)  kuriems  nėra
privaloma izoliacija.

Turi būti sudaryta galimybė matuoti lankytojų kūno temperatūrą.
Pasimatymų patalpos turi būti išvėdinamos prieš kiekvieną pasimatymą.
Pasimatymų patalpos dažnai liečiami paviršiai  (durų rankenos, elektros jungikliai,  kėdžių

atramos ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu po kiekvieno pasimatymo.“
  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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