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

fizinio  kontakto,  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 19 punktą ir jį išdėstau taip:
„19. Pagal turimas galimybes atlikti tikslinį COVID-19 tyrimą naujai į laisvės atėmimo

vietų įstaigas atvykusiems asmenims, siekiant sutrumpinti jų izoliuoto laikymo terminą. 
Įstaigose  laikomiems  suimtiesiems  ir  nuteistiesiems,  nesirgusiems  COVID-19  bei

suimtiesiems ir nuteistiesiems, kuriems nuo persirgimo COVID-19 praėjo daugiau kaip 4 mėnesiai
(persirgimas skaičiuojamas nuo pasveikimo užfiksavimo), testus atlikti:

a. siunčiant (konvojuojant)  į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią
asmens sveikatos priežiūros įstaigą stacionarinėms paslaugoms (gydymui);

b. esant medicininėms indikacijoms (pasireiškus simptomams);
c. išvykstant į kitą laisvės atėmimo vietos įstaigą, teismą ar policijos įstaigą, jei COVID-19

testas buvo atliktas anksčiau nei prieš 48 val.; 



d. po aukštos rizikos kontakto (sąlyčio) su sergančiuoju COVID-19 infekcija.
Suimtiesiems ir nuteistiesiems, kuriems nuo persirgimo COVID-19 nepraėjo 4 mėnesiai,

testus atlikti:
a. esant medicininėms indikacijoms (pasireiškus aiškiems (specifiniams) COVID-19 ligos

simptomams);
b. po aukštos rizikos kontakto (sąlyčio) su sergančiuoju COVID-19 infekcija.
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.“

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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