
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KORONAVIRUSO COVID-19 VALDYMO BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOJE

VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

2020 m. lapkričio       d. Nr.
Vilnius

 
Atsižvelgdamas į nepalanki  epidemin  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)ą ę

situacij  Lietuvos  Respublikos  teritorijoje  ir,  vadovaudamasis  ą Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės  2020  m.  lapkričio  4  d.  nutarimu  Nr.  1226 „Dėl  karantino  Lietuvos  Respublikoje
paskelbimo“  bei  siekdamas  užtikrinti  koronaviruso  (COVID-19)  infekcijos  valdymą  bausmių
vykdymo sistemoje:

1. T v i r t  i  n u pridedamą Koronaviruso (COVID-19) valdymo bausmių vykdymo
sistemoje veiksmų planą (toliau – Veiksmų planas).

2. N  u  r  o  d  a  u  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos  (toliau  –  Kalėjimų  departamentas)  pavaldžių  įstaigų  vadovams ir  pavaldžių  įstaigų
struktūriniams padaliniams vykdyti Veiksmų plane numatytas priemones.

3. P a v e d u:
3.1. Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti

Kalėjimų  departamento  direktoriaus  pavaduotojus,  patarėją,  struktūrinių  padalinių  vadovus  ir
darbuotojus;

 3.2.  Laisvės  atėmimo  vietų  ligoninės  direktoriui  supažindinti  sveikatos  priežiūros
padalinių vadovus.

Direktorius                                                                                                         Virginijus Kulikauskas

 



PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
2020 m. lapkričio       d.
įsakymu Nr. 

KORONAVIRUSO COVID-19 VALDYMO BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOJE
VEIKSMŲ PLANAS

Tikslas Priemonės, veiksmai Atsakingi
vykdytojai

Įgyvendinimo
terminas

1. Darbuotojų, 
suimtųjų 
(nuteistųjų) 
užsikrėtimo 
koronavirusu 
COVID-19  
prevencija 

1.1. Darbuotojų  informavimas  ir
mokymai

Laisvės atėmimo
įstaigų vadovai 

Nuolat

1.2. Pareigūnų, kurie esant poreikiui gali
būti  pasitelkti  budinčiųjų  pamainų
sustiprinimui, sąrašo sudarymas

Laisvės atėmimo
įstaigų vadovai

Iki 2020-11-13

1.3.  Darbuotojui  po  kasmetinių  ar  kitų
atostogų  ir  (ar)  laisvadienių,  trukusių
ilgiau nei 3 dienas, prieš grįžtant į darbą
atliekamas  testas  dėl  koronaviruso
COVID-19

Laisvės atėmimo
įstaigų  vadovai,
LAVL  PASPS
padalinių
įstaigose
administratoriai

Nuolat

1.4.Visiems darbuotojams ne rečiau kaip
1 kartą per 14 dienų atliekamas testas dėl
koronaviruso COVID-19

Laisvės atėmimo
įstaigų vadovai, 
LAVL  PASPS
padalinių
įstaigose
administratoriai

Nuolat

1.5.  Visose  Kalėjimų  departamentui
pavaldžiose  laisvės  atėmimo  įstaigose,
Lietuvos  probacijos  tarnybos
padaliniuose  visiems  darbuotojams  ir
kitiems  į  įstaigas  patenkantiems
asmenims  matuoti  kūno  temperatūrą
stacionariu  bekontakčiu  kūno
temperatūros matuokliu

Laisvės atėmimo
įstaigų  vadovai,
Lietuvos
probacijos
tarnyba 

Nuolat

1.5.1. išanalizuoti ir nustatyti stacionarių
bekontakčių  kūno  temperatūros
matuoklių  įsigijimo  būdą  (pirkimas  /
nuoma)

Laisvės atėmimo
įstaigų  vadovai,
KD  Planavimo,
turto  ir  projektų
valdymo skyrius

Iki 2020-11-13
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1.5.2. Organizuoti ir vykdyti bekontakčių
kūno temperatūros matuoklių įsigijimą

Laisvės atėmimo
įstaigų vadovai

Iki 2020-12-31

1.6. Darbas maksimaliai organizuojamas
nuotoliniu būdu

Kalėjimų
departamentas,
Laisvės atėmimo
įstaigų  vadovai,
Lietuvos
probacijos
tarnyba 

Nuolat

1.6.1.  Dėl  darbo  pobūdžio  nesant
galimybės dirbti nuotoliniu būdu, darbas
organizuojamas pagal iš anksto sudarytus
grafikus,  reguliuojant  darbo  pradžios,
pabaigos ir pietų pertraukos laiką

Laisvės atėmimo
įstaigų  vadovai,
Lietuvos
probacijos
tarnyba 

Nuolat

1.7.  Atstumas  tarp  viename  kabinete
dirbančių darbuotojų ne mažesnis kaip 2
metrai,  o  tiesioginis  bendravimas
netruktų ilgiau kaip 15 min.

Laisvės atėmimo
įstaigų vadovai,
 Lietuvos
probacijos
tarnyba 

Nuolat

1.8.  Nevykdyti  budinčiųjų  ir  dieninės
pamainos  žodinių instruktažų  rikiuotėje,
informacijos  apsikeitimui  ir  perdavimui
naudoti ryšio priemones

Laisvės atėmimo
įstaigų vadovai 

Nuolat

1.9. Rikiuotes vykdyti lauke Laisvės atėmimo
įstaigų vadovai 

Nuolat

1.10.  Kalėjimų  departamente  ir  visose
laisvės  atėmimo  įstaigose,  Lietuvos
Probacijos tarnybos padaliniuose visiems
darbuotojams,  interesantams  privalomai
dėvėti  veido apsaugos priemones

Laisvės atėmimo
įstaigų  vadovai,
Lietuvos
probacijos
tarnyba 

Nuolat

1.11.  Suimtiesiems  (nuteistiesiems)
konvojavimo  metu,  bendraujant  su
darbuotojais,  už  gyvenamosios  patalpos
ribų  privalomai  dėvėti   veido  apsaugos
priemones

Laisvės atėmimo
įstaigų vadovai 

Nuolat

1.12.  Įkalintų  asmenų  informavimas  ir
mokymai

Laisvės atėmimo
įstaigų vadovai, 
LAVL  PASPS
padalinių
įstaigose
administratoriai

Nuolat

1.13.  Besilankančių  įkalinimo  įstaigoje Laisvės atėmimo Iki  karantino
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asmenų  (ne  įstaigos  darbuotojų),
maksimalus ribojimas

įstaigų vadovai režimo  Lietuvos
Respublikoje
atšaukimo  arba
atskiro  Kalėjimų
departamento
direktoriaus
įsakymo  (toliau  –
Iki atšaukimo)

1.14.  Masinių  renginių  įstaigose
uždraudimas 

Laisvės atėmimo
įstaigų  vadovai,
Lietuvos
probacijos
tarnyba 

Iki atšaukimo

1.15.  Nuteistųjų,  laikomų  įkalinimo
įstaigoje,  kuriems  suteikta  teisė  išvykti
be  sargybos  ir  be  palydos  judėjimo
ribojimas

Laisvės atėmimo
įstaigų vadovai 

Iki atšaukimo

1.16.  Nuteistųjų,  laikomų  įkalinimo
įstaigoje,  trumpalaikių  išvykų  į  namus
uždraudimas

Laisvės atėmimo
įstaigų vadovai 

Iki atšaukimo

1.17.  Nuteistųjų,  laikomų  įkalinimo
įstaigoje,  ilgalaikių  pasimatymų
uždraudimas

Laisvės atėmimo
įstaigų vadovai 

Iki atšaukimo

1.18.  Nuteistųjų,  laikomų  įkalinimo
įstaigoje,  trumpalaikių  pasimatymų
uždraudimas

Laisvės atėmimo
įstaigų vadovai 

Iki atšaukimo

2.  Įtariamo  ar
patvirtinto
koronaviruso
COVID-19
atvejo
darbuotojų tarpe
valdymas

2.1.  Darbuotojas,  jaučiantis
koronavirusui  COVID-19  būdingus
simptomus, nevyksta į darbą,  o kreipiasi
į  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigą  ir
nedelsiant  apie  tai  informuoja  tiesioginį
vadovą

Kalėjimų
departamentas,
Kalėjimų
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai,  visi
darbuotojai

Nuolat

2.2.  Darbuotojas,  darbo  metu  pajutęs
koronavirusui  COVID-19  būdingus
simptomus,  nedelsiant  apie  tai
informuoja  tiesioginį  vadovą,  palieka
darbo  vietą  ir  kreipiasi  į  asmens
sveikatos priežiūros įstaigą

Kalėjimų
departamentas,
Kalėjimų
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai,  visi
darbuotojai

Nuolat

2.3.  Darbuotojui  su  koronavirusui
COVID-19 būdingais simptomais palikus
darbo  vietą,  atliekama  kabineto  ir  (ar)
kitų patalpų, kuriose lankėsi darbuotojas,
baigiamoji  dezinfekcija  (vadovaujantis
HN47-1:2012 reikalavimais)

Kalėjimų
departamentas,
Kalėjimų
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai,  visi
darbuotojai

Nedelsiant, bet ne
vėliau  kaip  per  3
valandas  nuo
darbuotojo
išvykimo

2.4.  Darbuotojui,  esančiam
saviizoliacijoje, pagal galimybes sudaryti
sąlygas darbui nuotoliniu būdu

Kalėjimų
departamentas,
Kalėjimų
departamentui

Per 3 darbo dienas
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pavaldžių įstaigų
vadovai

2.5.  Nesant  galimybės  dirbti  nuotoliniu
būdu, darbuotojas kreipiasi į Nacionalinį
visuomenės  sveikatos  centrą  dėl
tarpininkavimo išduodant  nedarbingumo
pažymėjimą

Kalėjimų
departamentas,
Kalėjimų
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai,  visi
darbuotojai

Nedelsiant

3.  Įtariamo  ar
patvirtinto
koronaviruso
COVID-19
atvejo  suimtųjų
(nuteistųjų)
tarpe valdymas

3.1.  Patalpų,  kuriose,  esant  poreikiui,
būtų izoliuojami COVID-19 liga susirgę
suimtieji  (nuteistieji),  numatymas
(įrengimas)

Laisvės atėmimo
įstaigų vadovai

2020-11-13

3.2. suimtajam (nuteistajam) (toliau – ir
asmuo),  esančiam  laisvės  atėmimo
įstaigoje,  pasireiškus  peršalimui
būdingiems  simptomams,  atliekamas
testas  dėl  koronaviruso  COVID-19  ir
asmuo  izoliuojamas  iki  testo  rezultatų
gavimo

Laisvės atėmimo
įstaigų  vadovai,
LAVL  PASPS
padalinių
įstaigose
administratoriai

Nedelsiant

3.2.1.  esant  neigiamam  koronaviruso
COVID-19  testo  rezultatui,  asmeniui
izoliacija netaikoma
3.2.2. esant  teigiamam  koronaviruso
COVID-19  testo  rezultatui  ir  esant
peršalimui  būdingų  simptomų  ar  bet
kokių  kitų  nusiskundimų dėl  sveikatos,
asmuo,  laikantis  visų  saugumo
reikalavimų  ir  suderinus  su  LAVL
vadovybe, konvojuojamas į LAVL
3.3.  suimtasis  (nuteistasis),  naujai
atvykęs  į  laisvės  atėmimo  įstaigą,
izoliuojamas 10 parų ir per 5 dienas nuo
atvykimo į  įstaigą  atliekamas  testas  dėl
koronaviruso COVID-19
3.3.1.  esant  neigiamam  koronaviruso
COVID-19  testo  rezultatui,  vienoje
patalpoje,  esant  poreikiui,  vienu  metu
kartu gali  būti  izoliuojami keli  naujai  į
įstaigą atvykę asmenys
3.3.2.  esant  teigiamam  koronaviruso
COVID-19 testo rezultatui, tačiau nesant
jokių  nusiskundimų  dėl  sveikatos,
asmuo  izoliuojamas  10  dienų,
skaičiuojant nuo ligos nustatymo dienos
(testo rezultatų gavimo)
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3.3.3.  esant  teigiamam  koronaviruso
COVID-19  testo  rezultatui  ir  esant
peršalimui  būdingų  simptomų  ar  bet
kokių  kitų  nusiskundimų dėl  sveikatos,
asmuo,  laikantis  visų  saugumo
reikalavimų  ir  suderinus  su  LAVL
vadovybe, konvojuojamas į LAVL

4.  Saugios
aplinkos
(paviršių,
patalpų)
užtikrinimas
nustačius
koronaviruso
COVID-19
infekciją
suimtųjų
(nuteistųjų)
tarpe

4.1.  Automobilio,  kuriuo  buvo
konvojuotas pacientas, dezinfekcija

Laisvės atėmimo
įstaigų vadovai 

Nedelsiant, bet ne
vėliau  kaip  per  3
valandas  nuo
asmens
konvojavimo

4.2.  Patalpų,  kuriose  gyveno,  lankėsi,
buvo  izoliuotas  asmuo,  baigiamoji
dezinfekcija,  vadovaujantis  HN47-
1:2012 reikalavimais

Laisvės atėmimo
įstaigų vadovai 

Nedelsiant, bet ne
vėliau  kaip  per  3
valandas  nuo
ligonio
hospitalizavimo
arba izoliavimo 

4.3.  Dezinfekuojamose  patalpose
gyvenančių asmenų laikinas perkėlimas

Laisvės atėmimo
įstaigų vadovai 

Ne mažiau kaip 2
valandoms  po
dezinfekcijos

4.4.  Galimai  kontaktavusių  asmenų
tikrinimas ir stebėjimas

LAVL  PASPS
padalinių
įstaigose
specialistai

14  dienų  nuo
paskutinio  galimo
kontakto  su
įtariamu  viruso
nešiotoju

5.  Prieinama  ir
kokybiška
asmens
sveikatos
priežiūra
asmenims,
sergantiems
koronaviruso
COVID-19
infekcija

5.1.  Asmuo,  kuriam  patvirtinta
koronaviruso  COVID-19  infekcija  ir
esant  nusiskundimų  dėl  sveikatos,
konvojuojamas į LAVL

Laisvės atėmimo
įstaigų  vadovai,
LAVL

Nedelsiant

5.2.  Asmenys,  sergantys  koronavirusine
COVID-19 infekcija, stacionarizuojami į
Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau –
LAVL) 12 korpuso 3 aukštą

Laisvės atėmimo
įstaigų  vadovai,
LAVL

Nuolat

5.3.  Koronavirusu  COVID-19
infekuotiems  pacientams  asmens
sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos
pagal  Sveikatos  apsaugos  ministro
įsakymu  patvirtintus  diagnostikos  ir
gydymo algoritmus

Laisvės atėmimo
įstaigų  vadovai,
LAVL

Nuolat

5.4.  Esant  sunkiai  paciento  sveikatos
būklei  ir  (ar)  neturint  reikalingų
diagnostinių  ir  (ar)  gydymo  ir  (ar)
žmogiškųjų  resursų  ir  nesant  galimybės
užtikrinti  kokybiškos  asmens  sveikatos
priežiūros LAVL, asmuo konvojuojamas
į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą,
kurioje gydomi koronavirusu COVID-19
infekuoti pacientai

Laisvės atėmimo
įstaigų  vadovai,
LAVL

Esant nustatytoms
aplinkybėms

6.  Tinkamas
LAVL

6.1.  Tinkamai,  pagal  galiojančius
infekcijų kontrolės reikalavimus įrengtos

LAVL Nuolat
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pasirengimas
gydyti  COVID-
19  liga
sergančius
asmenis

patalpos (35 lovos 12 korpuso 3 aukšte)
COVID-19  liga  sergančių  asmenų
gydymui
6.2.  Papildomų  37  lovų  parengimas
asmenims,  sergantiems  COVID-19  liga
12 korpuso 1 ir 2 aukštuose

LAVL Ne ilgiau kaip per
3  paras,
stacionarizavus 20
asmenų  su
koronaviruso
COVID-19
infekcija

6.3.  Papildomų  15  lovų  parengimas
asmenims,  sergantiems  COVID-19  liga
11 korpuso 3 aukšte

LAVL Ne ilgiau kaip per
3  paras,
stacionarizavus 50
asmenų  su
koronaviruso
COVID-19
infekcija

6.4.  Užtikrinti  galimybę  reanimacijos  ir
intensyvios  terapijos  paslaugas  teikti  2
pacientams (2 lovos su dirbtinės plaučių
ventiliacijos aparatais (DPV)

LAVL Antrą  lovą  su
DPV  parengti
nedelsiant,  kai
užpildoma  pirma
lova su DPV.  

6.5.  Įsigyti  medicinos  prietaisus
(priemones),  reikalingus  gydyti  sunkios
ir  labai  sunkios  būklės  pacientus  su
koronaviruso  COVID-19  infekcija
(reanimacijos-intensyvios  terapijos
paslaugos):
- 1  dirbtinės  plaučių  ventiliacijos

aparatas (DPV);
- 8  portatyvinis  deguonies

koncentratorius;
- 1 portatyvinis deguonies balionas;
- 6 vienkartiniai neinvazinės ventiliacijos

šalmai;
-  6 neinvazinės ventiliacijos kaukės;
- 1 portatyvinis rentgeno aparatas;
- 2 laringoskopai su vienkartinėmis arba

daugkartinėmis  įvairaus  dydžio
mentelėmis;

- 1 videolaringoskopas;
- 3 infuzomatai;
- 1 mitybos pompa;
- 1 Centrinė monitoravimo stotis  (patys

aparatai yra, reikia nupirkti programą ir
ją instaliuoti);

- 2 reanimacijos krepšiai.

LAVL,
KD  Planavimo,
turto  ir  projektų
valdymo skyrius,
 KD
Centralizuotas
viešųjų  pirkimų
skyrius

2020 m. IV ketv.-
2020 m. I ketv.

6.6.  Turėti  asmens  apsaugos  priemonių
rezervą artimiausiems 6 mėnesiams

LAVL,
KD  Planavimo,

Iki 2020-12-31



7

turto  ir  projektų
valdymo skyrius,
 KD
Centralizuotas
viešųjų  pirkimų
skyrius

6.7.  Pildyti  asmens  apsaugos priemonių
rezervą

LAVL,
KD  Planavimo,
turto  ir  projektų
valdymo skyrius,
 KD
Centralizuotas
viešųjų  pirkimų
skyrius

Nuolat

__________________________________________
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