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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“:

1.1. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:
„14.  Organizuojant  nuteistųjų  ir  suimtųjų  trumpalaikius  ir  ilgalaikius  pasimatymus

užtikrinti,  kad į  pasimatymus  būtų  įleidžiami  tik  lankytojai,  turintys  galiojantį  Galimybių  pasą,
atvykimo  metu  pateikę  tai  patvirtinančius  dokumentus.  Reikalavimas  netaikomas  asmenims,
atvykstantiems iš kitų Kalėjimų departamentui pavaldžių laisvės atėmimo vietų įstaigų. 

Trumpalaikių pasimatymų metu ir bendrose įstaigos patalpose lankytojams 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.

Lankytojams patenkant į įstaigą turi būti pamatuojama jų kūno temperatūra.
Pasimatymų patalpos  turi  būti  išvėdinamos  prieš  kiekvieną  pasimatymą,  dažnai  liečiami

paviršiai (durų rankenos, elektros jungikliai, kėdžių atramos ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti
skirtu valikliu po kiekvieno pasimatymo”.

1.2. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:
“15. Nuteistiesiems, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos ir be palydos (gyvenantiems

už įstaigų uždaros zonos ribų), bausmę atliekantiems atviroje kolonijoje, pusiaukelės namuose  ir
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Panevėžio pataisos namų Vaiko ir motinos namuose leidžiama išvykti už įstaigos ribų trumpalaikių
išvykų ar atostogų tik turint galiojantį Galimybių pasą ar atitinkant jo suteikimo kriterijus. Grįžę iš
trumpalaikės išvykos ar atostogų šie nuteistieji ne vėliau kaip per tris darbo dienas privalo savo
lėšomis pasidaryti  greituosius antigenų testus, stebėti savijautą,  pajutus COVID-19 simptomus –
izoliuotis ir informuoti įstaigos administraciją.

Laisvės  atėmimo  vietų  įstaigos  užtikrina,  kad  nuteistiesiems,  vykstantiems  trumpalaikių
išvykų ar atostogų, būtų sudaryta galimybė gauti atspausdintą Galimybių pasą.

Šiame punkte nurodyti nuteistieji, neatitinkantys Galimybių paso suteikimo kriterijų,  teisės
aktų nustatyta tvarka gali būti išleidžiami į artimų žmonių laidotuves, tačiau grįžę iš jų turi būti 5
dienoms  izoliuoti ir praėjus šiam terminui testuojami dėl COVID-19“.

1.3. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:
„16.  Nuteistiesiems  ir  suimtiesiems,  laikomiems  įstaigų  viduje,   kuriems netaikomas  šių

Rekomendacijų  15  punktas,  atitinkantiems  Galimybių  paso  suteikimo  kriterijus,  leisti  vykti
trumpalaikių išvykų į namus (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 104 str.) ir atostogų
(Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 130 str.). Grįžusieji iš trumpalaikės išvykos turi
būti 5 dienoms izoliuoti ir praėjus šiam terminui testuojami dėl COVID-19. 

Laisvės  atėmimo  vietų  įstaigos  užtikrina,  kad  nuteistiesiems,  vykstantiems  trumpalaikių
išvykų ar atostogų, būtų sudaryta galimybė gauti atspausdintą Galimybių pasą.

Nuteistieji  ir  suimtieji,  laikomi įstaigų viduje,  neatitinkantys  Galimybių  paso suteikimo
kriterijų,  teisės aktų nustatyta tvarka gali būti išleidžiami į artimų žmonių laidotuves, tačiau grįžę iš
jų turi būti 5 dienoms  izoliuoti ir praėjus šiam terminui testuojami dėl COVID-19.

1.4. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:
„18.  Užtikrinti,  kad  turėti  galiojantį  Galimybių  pasą  reikalaujama  su  nuteistaisiais  ir

suimtaisiais  susitikti  pageidaujantiems  gynėjams,  visuomenės,  nevyriausybinių  organizacijų
atstovams, dvasininkams. 

Šiame punkte nurodytiems asmenims, neatitinkantiems Galimybių paso kriterijų, leisti su
nuteistaisiais ir suimtaisiais bendrauti tik nekontaktinėmis priemonėmis (telefonu per stiklą). 

Laisvės  atėmimo  vietų  įstaigoms  imtis  visų  priemonių,  kad  būtų  užtikrinamas  gynėjų
bendravimo  su  suimtaisiais  ir  nuteistaisiais  konfidencialumas,  esant  atvykusiųjų,  suimtųjų  ar
nuteistųjų  pageidavimams,  geranoriškai  tarpininkauti  perduodant  pateikiamus  dokumentus
suimtiesiems, nuteistiesiems ar jų lankytojams“.

1.5. Papildau 18-1 punktu:
„18-1.  Nereikalaujama  pateikti  Galimybių  paso  į  įstaigą  procesiniams  veiksmams  atlikti

atvykstantiems  tyrėjams,  prokurorams,  ambasadų  ir  kitų  teisėsaugos  ir  teisėtvarkos  institucijų,
Migracijos  departamento  ir  Užsieniečių  registracijos  centro  darbuotojams,  konvojavimą
vykdantiems pareigūnams,  kitų  įstaigų darbuotojams,  atliekantiems prekių pristatymo,  gamybos,
statybos ir kitus darbus įstaigose“. 

 1.6. Pakeičiu 19 punktą:
„19. Atlikti  tikslinį  COVID-19 tyrimą naujai  į laisvės atėmimo vietų įstaigas (netaikoma

perkėlimams įstaigos viduje tarp skirtingų sektorių) atvykusiems asmenims, siekiant sutrumpinti jų
izoliuoto laikymo terminą. 

COVID-19 testus atlikti įstaigose laikomiems suimtiesiems ir nuteistiesiems:
- nesirgusiems COVID-19 liga;
- nuo persirgtos COVID-19 ligos praėjus daugiau kaip 210 dienų (terminą skaičiuojant nuo

teigiamo PGR tyrimo gavimo dienos);
- neskiepytiems COVID-19 ligos vakcina;
-paskiepytiems viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų, tačiau nepraėjus

nustatytam terminui:
 nepraėjus  14  parų  po  antrosios  „COVID-19  Vaccine  Moderna“  vakcinos  dozės

suleidimo;
 nepraėjus 7 paroms po antrosios „Comirnaty“ vakcinos dozės suleidimo;
 nepraėjus 15 dienų po antrosios „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo;



 nepraėjus 14 dienų po „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo.
COVID-19 testus atlikti šiais atvejais:
a. siunčiant (konvojuojant) į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią

asmens sveikatos priežiūros įstaigą stacionarinėms paslaugoms (gydymui), jei taip yra nustačiusi
toji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, į kurią asmuo konvojuojamas;

b. esant medicininėms indikacijoms (pasireiškus COVID-19 ligai būdingiems simptomams
(kūno temperatūra  37,3ºC ir  didesnė,  kosulys,  pasunkėjęs  kvėpavimas,  staigus  uoslės  ar  skonio
praradimas ar susilpnėjimas, čiaudulys, sloga);

c. išvykstant į kitą laisvės atėmimo vietos įstaigą (netaikoma perkėlimams įstaigos viduje
tarp skirtingų sektorių), jei COVID-19 testas buvo atliktas anksčiau nei prieš 48 val.; 

d. po artimo sąlyčio su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)
14 dienų laikotarpiu iki simptomų pradžios.

Suimtiesiems ir nuteistiesiems, COVID-19 liga persirgusiems mažiau nei prieš 210 dienų,
testus atlikti:

a. esant COVID-19 ligai būdingiems simptomams;
b.  po  aukštos  rizikos  kontakto  (sąlyčio)  su  sergančiuoju  COVID-19  infekcija  14  dienų

laikotarpiu iki simptomų pradžios.
Atlikus testą esant medicininėms indikacijoms 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”.

1.7. Pakeičiu 22 punktą:
„22.  Nuteistuosius, konvojuotus iš užsienio valstybių, be išlygų laikyti izoliuotus nuo kitų

asmenų mažiausiai 10 dienų“.
1.8. Pakeičiu 23 punktą:

“23. Ruošiant į kitą laisvės atėmimo vietos įstaigą (ar į policijos įstaigą) konvojuoti asmenį,
kuriam dar nepasibaigusi izoliacija, apie būtiną izoliaciją (ir numatomą jos pabaigos datą) aiškiai
nurodyti ant asmens bylos pažymos. Asmens bylos pažymoje nurodyti,  kada darytas testas,  kad
neatplėšiant asmens bylos būtų aišku, ar jis darytas ir kada”.

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.

Kriminalinės žvalgybos valdybos viršininkas,
atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                      Jevgenij Chleborodov
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