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2021 m. rugpjūčio     d.  Nr.

Vadovaudamasis  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. V-
274 „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 (toliau – sąrašas):

1.1. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip: 
„23.  Privalomi periodiniai  sveikatos patikrinimai (dėl COVID-19 ligos)  atliekami ne

vėliau kaip likus 48 valandoms  (skaičiuojant  nuo ėminio paėmimo momento)  iki  darbo/tarnybos
pradžios ir ne anksčiau kaip kas 7 dienas ir ne vėliau kaip 10 dienų nuo paskutinio tyrimo, kol šalyje
galioja valstybės lygio ekstremalioji situacija ir/ar karantinas. COVID-19 ligos viruso antikūnams
nustatyti  tyrimų  teigiami  rezultatai  turi  būti  gauti  prieš  mažiau  nei  60  dienų,  kol  šalyje  galioja
valstybės lygio ekstremalioji situacija ir/ar karantinas.“

1.2. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip: 
„32.  Į  trumpalaikius  ir  ilgalaikius  pasimatymus  su  nuteistaisiais  ir  suimtaisiais

atvykstantys asmenys įleidžiami tik turintys galiojantį galimybių pasą  ir pateikę tai patvirtinančius
dokumentus (asmuo yra pasiskiepijęs viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų,
įskaitant  skiepo  įsigaliojimo  terminą;  asmuo  persirgo  COVID-19  liga,  o  nuo  teigiamo  tyrimo
rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų;  asmuo turi neigiamą atlikto COVID-19 ligos tyrimo



rezultatą (ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus
SARS-CoV-2 PGR tyrimą); vaikas iki 16 metų).“

1.3. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:
 „ 38. Nuteistiesiems,  kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos ir be palydos, bausmę
atliekantiems atviroje kolonijoje, pusiaukelės namuose, už įstaigos ribų leidžiama išvykti už įstaigos
ribų trumpalaikių išvykų ar atostogų tik turint galiojantį Galimybių pasą ar atitinkant jo suteikimo
kriterijus, tačiau grįžę iš trumpalaikės išvykos ar atostogų – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas privalo
savo lėšomis pasidaryti greituosius antigenų testus, stebėti savijautą, pajutus COVID-19 simptomus
– izoliuotis ir informuoti įstaigos administraciją. Atitinkamai I-ojo ir II-ojo saugumo valdymo skyrių
viršininkai ar juos pavaduojantys asmenys organizuoja ir užtikrina, kad grįžę iš trumpalaikės išvykos
ar  atostogų  nuteistieji  laikytųsi  šios  Kalėjimų  departamento  rekomendacijos  ir  būtų  sudaryta
galimybė nuteistiesiems (suimtiesiems) gauti atspausdintą Galimybių pasą.“

1.4. Pakeičiu sąrašo 39 punktą ir jį išdėstau taip: 
„39. Nuteistieji ir suimtieji, kurie atitinka galimybių paso suteikimo kriterijus, gali būti

išleidžiami trumpalaikių išvykų į namus ir atostogų, tačiau grįžę iš trumpalaikės išvykos turi būti 5
dienoms izoliuoti ir praėjus šiam terminui testuojami dėl COVID-19.  Šios Kalėjimų departamento
rekomendacijos  įgyvendinimą  užtikrina  ir  organizuoja  bei  sudaro  galimybes  nuteistiesiems  gauti
atspausdintą Galimybių pasą atitinkamai I-ojo ir II-ojo saugumo valdymo skyrių viršininkai ar juos
pavaduojantys asmenys.“ 

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

prokurorais,  gynėjais  ir  kitų  institucijų  darbuotojai,  būtų rankų dezinfekcinio  skysčio.  Galimybių
pasą  turi  pateikti  su  nuteistaisiais  ir  suimtaisiais  susitikti  pageidaujantys  gynėjai,  visuomenės,
nevyriausybinių organizacijų atstovai ir dvasininkai. Neatitinkantiems Galimybių paso kriterijų, su
nuteistaisiais ir suimtaisiais leidžiama bendrauti tik nekontaktinėmis priemonėmis. Galimybių paso
nereikalaujama  pateikti  į  įstaigą  procesiniams  veiksmams  atlikti  atvykstantiems  tyrėjams,
prokurorams,  ambasadų  ir  kitų  teisėsaugos  ir  teisėtvarkos  institucijų,  Migracijos  departamento,
Užsieniečių registracijos centro darbuotojams, konvojavimą vykdantiems pareigūnams, kitų įstaigų
darbuotojams.“ 

2. P a k e i č i u sąrašo 2 priedą:
2.1. Pakeičiu 1 punktą ir išdėstau jį taip:
„1. 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.“ 

2.2. Pakeičiu 4 punktą ir išdėstau jį taip: 
„4. Nuteistuosius, konvojuotus iš užsienio valstybių, be išlygų laikyti izoliuotus nuo

kitų asmenų mažiausiai 10 dienų.“  
2.3. Pakeičiu 5 punktą ir išdėstau jį taip: 
„5.  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.“  

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
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