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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr.
152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ ir 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“ bei
siekdamas užtikrinti sklandžią bausmių vykdymo sistemos veiklą:

1.  T v i  r  t  i  n u  šias 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  (toliau  –
Rekomendacijos).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo  ministerijos  direktoriaus  2021  m.  gruodžio   28  d.  įsakymą  Nr.  V-407  „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 visais pakeitimais ir papildymais.

3. P a v e d u:  
3.1.  Kalėjimų  departamentui  pavaldžių  įstaigų  ir  Kalėjimų  departamento  padalinių

vadovams užtikrinti šio įsakymo įgyvendinimą ir vykdymo kontrolę.
3.2.  Kalėjimų  departamento  Veiklos  organizavimo  skyriui  šį  įsakymą  paskelbti

Kalėjimų departamento interneto svetainėje.
3.3. Kalėjimų departamentui pavaldžioms įstaigoms šį įsakymą paskelbti jų interneto

svetainėse.

Direktorius                                                                                                       Virginijus Kulikauskas 
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REKOMENDACIJOS
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

I SKYRIUS 
REKOMENDACIJOS DĖL DARBUOTOJŲ DARBO ORGANIZAVIMO

IR APSAUGOS PRIEMONIŲ

1.  Organizuojant  darbą  Kalėjimų  departamente  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos  (toliau – Kalėjimų departamentas) ir jam pavaldžiose įstaigose turi būti vadovaujamasi
Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro-valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos
valstybės operacijų vadovo sprendimais ir rekomendacijomis. 

2.  Bausmių vykdymo sistemos  darbuotojams turi  būti  nenutrūkstamai  prieinama:   rankų
dezinfektantas,  muilas,  vanduo. Dažnai  liečiamus  paviršius  (durų  rankenas,  laiptinės  turėklus,
elektros jungiklius, kėdžių atramas ir kt.) rekomenduojama valyti paviršiams valyti skirtu valikliu
ne rečiau kaip 1 kartą per dieną. Patalpos turėtų būti vėdinamos ne rečiau kaip 1 kartą per valandą
plačiai atidarius langus. 

3. Laisvės atėmimo vietos įstaigos ar Lietuvos probacijos tarnybos tarnybinėse patalpose,
darbuotojams visą parą prieinamose saugiose vietose turi būti laikomos ir naudojimui darbo vietose
išduodamos apsaugos nuo COVID-19 priemonės.

4. Kalėjimų departamento padalinio ir Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos vadovas
turi užtikrinti, kad įstaigoje (padalinyje) kontaktiniu būdu dirbtų tik sveiki darbuotojai, neturintys
peršalimo ligoms būdingų simptomų.

Atliekant  įeinančių  į  laisvės  atėmimo  vietos  įstaigas  asmenų  ir  jų  daiktų  patikrinimus,
bekontakčiais  termometrais  matuoti  įeinančių  (o  išeinančių  –  pagal  poreikį,  esant  įtarimams  ar
prašymams)  asmenų  kūno  temperatūrą,  nedelsiant  reaguoti  į  tikrinamų  asmenų  sveikatos
nusiskundimus. 

5. Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose užtikrinti medicininių kaukių ar ne
žemesnio  kaip  FFP2  lygio  respiratorių  dėvėjimą  ir  atstumų  laikymąsi  griežtai  vadovaujantis
galiojančiais  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos ministro,  valstybės  lygio  ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais.

6. Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose organizuojant darbą, susirinkimus  ar
pasitarimus,  būtina  maksimaliai  išnaudoti  galimybę  dirbti  ir  pasitarimuose  dalyvauti  nuotoliniu
būdu. 

Dėl  atliekamų  funkcijų  nesant  galimybės  dirbti  nuotoliniu  būdu,  darbą  organizuoti
pamainomis, atskirais darbuotojų srautais. 



7.  Įstaigos direktorius, o jam nesant – vyriausiasis specialistas budinčiai pamainai, gavęs
informaciją,  kad  tarp  laisvės  atėmimo  vietos  įstaigoje  laikomų  asmenų  yra  besiskundžiančių
galimais  COVID-19  simptomais, nedelsiant imasi priemonių izoliuoti galimai sergančius asmenis
bei  susisiekti  su  Laisvės  atėmimo  vietų  ligoninės  direktoriaus  pavaduotoju  medicinai  Mariumi
Dudoniu (tel. Nr. +37067617255) arba Infekcijų kontrolės skyriaus vedėja Dale Cechanavičiene,
tel. Nr. +370 346 56335) dėl tolimesnių veiksmų atlikimo.

8. Bendraujant su izoliuotai dėl galimo COVID-19 laikomais nuteistaisiais ir suimtaisiais
bendrauti ne mažesniu nei 2 m. atstumu ir ne ilgiau kaip 15 min., dėvėti kvėpavimo takų apsaugos
priemones (respiratorius)  ir  apsauginius  veido  skydus  arba  akinius  bei  vienkartines  pirštines.
Prieš vizitą ir po vizito dezinfekuoti rankas. 

9.  Apie  galimą  užsikrėtimo  COVID-19  atvejį  įstaigoje  pranešama  pagal  Duomenų  ir
informacijos  apie  ypatingus  įvykius,  susijusius  su  Kalėjimų  departamentui  prie  Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų veikla, rinkimo, perdavimo bei reagavimo į
ypatingus įvykius taisykles.

10.  Darbuotojams,  kurie  priskiriami  rizikos  grupės  asmenims  ir  nėščiosioms,
rekomenduojama dirbti nuotoliniu būdu. Rizikos grupės asmenims priskiriami vyresni nei 65 m.
amžiaus asmenys ir (arba) sergantys lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių
ekstremaliosios  situacijos  ar  karantino  laikotarpiu  asmeniui  išduodamas  nedarbingumo
pažymėjimas, sąraše.  Jei dėl atliekamų funkcijų nėra galimybių užtikrinti darbo nuotoliniu būdu,
darbą organizuoti taip, kad darbo vietoje būtų išlaikomas fizinis  atstumas su kitais asmenimis. 

11.  Rekomenduojama  atidėti  komandiruotes  į  užsienio  šalis,  o  esant  neišvengiamai
komandiruotės būtinybei,  atsižvelgti  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus ir rekomendacijas.

12.   Grįžusiems iš  užsienio  šalių  darbuotojams  izoliaciją  taikyti,  vadovaujantis  Asmenų,
sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija),  asmenų, įtariamų,  kad serga COVID-19 liga
(koronaviruso  infekcija),  ir  asmenų,  turėjusių  sąlytį,  izoliavimo  namuose,  kitoje  gyvenamojoje
vietoje  ar  savivaldybės  administracijos  numatytose  patalpose  taisyklių,  patvirtintų  Lietuvos
Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2020  m.  kovo  12  d.  įsakymu  Nr.  V-352,  aktualios
redakcijos nuostatomis.

13.  Patvirtinus  darbuotojo  susirgimo  COVID-19  atvejį  (jei  nustatoma,  kad  jau  galimai
sirgdamas darbuotojas buvo darbo vietoje), darbuotojo darbo vietoje, vadovaujantis HN47-1:2012
reikalavimais, atliekama baigiamoji patalpų dezinfekcija (atliekama per 3 valandas nuo ligonio ar
asmens, įtariamo, kad serga užkrečiamąja liga, hospitalizavimo arba izoliavimo).   Patvirtinus atvejį
tarp suimtųjų ar nuteistųjų, atliekama patalpų, kuriose šie asmenys gyveno, lankėsi, buvo izoliuoti,
baigiamoji dezinfekcija, vadovaujantis HN47-1:2012 reikalavimais. 

14.  Bausmių  vykdymo  sistemos  darbuotojų  kvalifikacijos  kėlimo  mokymus,  esant
galimybėms, organizuoti nuotoliniu būdu.

II SKYRIUS
REKOMENDACIJOS DĖL NUTEISTŲJŲ IR SUIMTŲJŲ

KAI KURIŲ TEISIŲ BEI VEIKLŲ RIBOJIMO, IZOLIAVIMO
 BEI APSAUGOS PRIEMONIŲ

15. Organizuojant nuteistųjų ir suimtųjų trumpalaikius ir ilgalaikius pasimatymus užtikrinti,
kad į pasimatymus atvykstantys lankytojai turėtų neigiamą PGR testo atsakymą (atliktą ne anksčiau
kaip  prieš  48  val.)  arba  atsivežtų  greitąjį  antigenų  testą  ir  jį  atliktų  pareigūno/darbuotojo
akivaizdoje. Teigiamo testo atveju pasimatymo nesuteikti.

Reikalavimas  netaikomas  asmenims,  atvykstantiems  iš  kitų  Kalėjimų  departamentui
pavaldžių laisvės atėmimo vietų įstaigų ir vaikams iki 7 metų. 

Trumpalaikių pasimatymų metu ir bendrose įstaigos patalpose lankytojams privaloma dėvėti
ne  žemesnio  kaip  FFP2  lygio  respiratorius  arba  medicinines  kaukes.  Kaukių  ar  respiratorių
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.) po kiekvieno pasimatymo turi
būti nuvalomi paviršiams dezinfekuoti skirtu valikliu.

16. Nuteistiesiems,  kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos ir be palydos (gyvenantiems
už įstaigų  uždarų  zonų ribų), bausmę atliekantiems  atviroje  kolonijoje,  pusiaukelės  namuose  ir
Panevėžio pataisos namų Vaiko ir motinos namuose, leidžiama vykti trumpalaikių išvykų į namus
(Lietuvos  Respublikos  bausmių  vykdymo  kodekso  104  str.)  ir  atostogų  (Lietuvos  Respublikos
bausmių  vykdymo  kodekso  130  str.).  Grįžę  iš  trumpalaikės  išvykos  ar  atostogų  šie  nuteistieji
privalo  stebėti  savo  sveikatos  būklę,  o  pasireiškus  COVID-19  ligai  būdingiems  simptomams,
nedelsiant  izoliuotis  ir informuoti  įstaigos  administraciją,  ne  anksčiau  kaip  trečią  dieną  po
sugrįžimo  savo  lėšomis  atlikti  PGR  tyrimą  arba  greitąjį  antigeno  testą  (išskyrus  persirgusius
suimtuosius  ir  nuteistuosius,  kuriems  mažiau  nei  prieš  90  dienų  liga  diagnozuota  atlikus  PGR
tyrimą ar greitąjį antigeno testą). 

17. Sprendimus dėl nuteistųjų  ir suimtųjų, laikomų įstaigų viduje, kuriems netaikomas šių
Rekomendacijų 16 punktas, trumpalaikių išvykų į namus (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo
kodekso 104 str.) ir atostogų (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 130 str.), priima
Kalėjimų departamento Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras protokoliniais nutarimais.

18.  Sporto, kultūrinius renginius, susitikimus,  pasitarimus ar kitokius susibūrimus įstaigų
viduje  organizuoti  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  ir  Lietuvos  Respublikos
sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
sprendimais, neviršijant nurodyto maksimalaus renginio dalyvių skaičiaus patalpoje ir (ar) atviroje
erdvėje. 

19.  Užtikrinti,  kad  į  įstaigas  įeinantys  (atvykstantys)  asmenys  dėvėtų  veido  apsaugos
priemones (medicininės kaukės ar respiratoriai, o lankytojams šių priemonių neturint, įstaiga pagal
galimybes aprūpina),  patalpose, kuriose šie asmenys susitinka su suimtaisiais ir nuteistaisiais, būtų
rankų dezinfektanto. 

Priminti  atvykusiesiems,  kad  uždarose  patalpose  bendraujant  su  suimtaisiais  ir
nuteistaisiais  turi  būti  išlaikomas  ne  mažesnis  kaip  1  m.  atstumas  (išskyrus  kontaktinius
pasimatymus) ir dėvima veido apsaugos priemonė (medicininė kaukė ar respiratorius). Patalpos po
kiekvieno susitikimo turi būti išvėdintos. Siūlyti pagal galimybes bendrauti be tiesioginio kontakto. 

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. 

20. Atlikti tikslinį COVID-19 tyrimą:
1.  į laisvės atėmimo įstaigas naujai  (iš laisvės) atvykusiems asmenims penktą dieną nuo

atvykimo; 
2. įstaigose laikomiems suimtiesiems ir nuteistiesiems:
2.1. 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);

2.2.  po  artimo  sąlyčio  su  asmeniu,  kuriam  patvirtinta  COVID-19  liga  (koronaviruso
infekcija) 5 dienų laikotarpiu iki simptomų pradžios.



2.3.  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;

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.

21. Laisvės atėmimo vietų įstaigoms pirmą kartą į įstaigas (iš laisvės) patekusius asmenis
laikyti izoliuotus 7 dienas, laikantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse ir Lietuvos
Respublikos suėmimo vykdymo įstatyme nustatytų izoliavimo reikalavimų taip:

21.1. visi per vieną parą atvežti (atvykę) asmenys gali būti laikomi kartu;
21.2. atvykę atlikti arešto bausmę, nustatytą atlikti poilsio dienomis, gali būti laikomi kartu;
21.3. laisvės atėmimo vietos įstaigoje dėl izoliacijos trūkstant  laisvų vietų,  3 mėnesiams

atidėti bausmės atlikimą nuteistųjų, kuriems paskirtas areštas ir kurie patys atvyko į pataisos įstaigą
atlikti  arešto bausmės arba iš  anksto susisiekė su administracija  dėl  bausmės atlikimo (sudaryti
susitarimus dėl bausmės atlikimo laiko atidėjimo);

21.4.  jei  asmeniui  būnant  laisvės  atėmimo  vietos  įstaigoje  atliktas  testas  yra  neigiamas,
izoliavimą  galima  nutraukti  anksčiau  negu  po  7  dienų,  tačiau  būtina  likusį  laiką  stebėti  ar
neatsiranda COVID-19 ligos simptomų.”

22.  Ruošiant  į  kitą  laisvės  atėmimo  vietos  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.

23. Prieš paleidžiant iš laisvės atėmimo vietos įstaigos asmenį, kuris yra įtariamas ar serga
COVID-19 liga ir kuriam privaloma saviizoliacija, užtikrinti, kad:

a.  paleidžiamasis  užpildytų  Sutikimą  būti  izoliuotam  namuose  ar  kitoje  gyvenamojoje
vietoje/paskirtoje  asmens sveikatos priežiūros įstaigoje/  savivaldybės administracijos numatytose
patalpose;

b. laisvės atėmimo vietos įstaiga pateiktų informaciją Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro regioniniam biurui  ir savivaldybei apie paleidžiamą asmenį pagal jo gyvenamąją vietą.

Dėl paleidžiamo asmens transportavimo į gyvenamąją vietą, nesant teisinio reglamentavimo
valstybiniu lygmeniu, sprendžia laisvės atėmimo vietos įstaigos direktorius. Paleidžiamas asmuo ir
jį pasitinkantis asmuo, esant poreikiui, aprūpinami vienkartinėmis veido apsaugos priemonėmis“.

24. Konvojavus COVID-19 liga sergantį suimtąjį ar nuteistąjį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip
per 3 valandas nuo paciento konvojavimo, atlikti  automobilio, kuriuo buvo konvojuotas pacientas,
dezinfekciją.

25.  Bausmių  vykdymo  sistemos  darbuotojų  darbo  organizavimo  nuostatos  ir  darbo  su
nuteistaisiais  bei  suimtaisiais  priemonės,  kurios  nepaminėtos  šiose Rekomendacijose,  vykdomos
taip, kaip nurodyta šias sritis reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

___________________________________
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