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Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2020 m. balandžio 10
d. raštą Nr. 7R-2185 „Dėl platesnio nuotolinio darbo metodų taikymo“:

1.  P  a  k  e  i  č  i  u   Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-78 „Dėl Kalėjimų departamento prie
Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  ir  jam  pavaldžių  įstaigų  darbo  organizavimo
valstybės lygio ekstremalios situacijos metu“:

1.1. Pakeičiu 1.5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.5.1.  Organizuoti  darbą nuotoliniu  būdu,  maksimaliai  išnaudojant  nuotolinio  darbo

galimybes, kai to padaryti yra neįmanoma – naudoti kitas  apsaugos nuo COVID-19 ligos  plitimo
priemones, užtikrinant nepertraukiamą įstaigos uždavinių ir funkcijų vykdymą.“

1.2. Pakeičiu 1.5.8 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.5.8.  Visos personalo valdymo procedūros (atrankos,  konkursai,  tarnybinės  veiklos

vertinimas,  tarnybiniai  patikrinimai  bei  kitos  veiklos)  privalo  būti  organizuojamos  ir  vykdomos
griežtai  vengiant asmenų  tiesioginio  kontakto  ir  pasitelkiant  visas  prieinamas  nuotolines
telekomunikacijos priemones.“

2. P a v e d u:  
2.1.  Kalėjimų  departamentui  pavaldžių  įstaigų  ir  Kalėjimų  departamento  padalinių

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

Kalėjimų departamento interneto svetainėje.

Direktorius                                                                                                         Virginijus Kulikauskas
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