
 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020-10- 26  Nr. LV- 

Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2020-10-26, 08.00 val. el. ryšio priemonėmis.  

  

Posėdžio pirmininkas Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas Gintautas Šarauskas. 

Posėdžio sekretorius Kalėjimų departamento Saugumo valdymo skyriaus vyriausioji 

specialistė Vaida Mikalkevičiūtė. 

 

Dalyvavo: Evaldas Gasparavičius, Birutė Semėnaitė, Loreta Vasiljevienė, Edvardas Norvaišas, 

Vaida Mikalkevičiūtė, Dainius Jasas, Ričardas Burokas, Dalia Narbutienė, Oksana Naktinienė, Audrė 

Mišeikienė, Edividas Praleika, Donata Kračkienė, Gintaras Motuzas, Jurga Mickienė, Irena 

Verbovičienė, Inga Mauricienė, Julija Bardzilauskienė, Rita Starkuvienė, Viktoras Davidenko, Romas 

Ostanavičius, Genadijus Lepiochinas, Mindaugas Zaikauskas, Dainius Sušinskas, Saulius Rajunčius, 

Raimonda Čižauskaitė, Vainius Šarmavičius, Jevgenij Chleborodov, Irma Urbonienė, Arvydas 

Stanislovaitis, Renata Katinaitė,  Gintarė Burokienė, Regimantas Kavaliauskas, Gediminas Jarašius, 

Karolina Vozbutaitė, Arnoldas Masalskis. 

 

DARBOTVARKĖ IR APSVARSTYTI KLAUSIMAI:  

1. Esama situacija dėl sergamumo  bausmių vykdymo sistemoje (Kauno TI, Pravieniškių PN-

AK, Kalėjimų departamente nustatyti COVID -19 atvejai), problemos.  

2. Darbuotojų (turinčių tiesioginį kontaktą su nuteistaisiais/suimtaisiais, grįžusių po atostogų ir 

kt.) profilaktinis tikrinimas: esama situacija, poreikiai, grafikas. LAVL, SPS, padaliniai ir įstaigos.  

3. Nuteistųjų/suimtųjų profilaktinis tikrinimas: esama situacija/sergamumas, karantino, 

izoliacijos poreikiai, grafikas. 

4. Apsaugos priemonės (AP) dėl COVID-19. Poreikiai ir įstaigų turimi rezervai, planuojami 

įgijimai, patalpų dezinfekcija. 

5. Papildomos prevencinės priemonės ir rekomendacijos, jų įgyvendinimas užkardant COVID – 

19 grėsmę, atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo sprendimus (dėl savivaldybių, priskiriamų žaliajai, geltonajai, raudonajai 

zonoms, dėl darbo organizavimo taisyklių valstybės įstaigose bei įmonėse ir t.t.): 

• maksimalus nuotolinio darbo užtikrinimas pagal darbuotojų darbo specifiką ir turimas 

technines priemones, 

• darbo padaliniuose organizavimas grupėmis, pamainomis,  

• darbuotojų stebėsena dėl ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių, 

• tarnybinių mokymų padaliniuose sustabdymas ir nevykdymas,  

• šventinių, sporto ir kt. renginių, susibūrimų, surinkimų atšaukimas, neplanuojant naujų, 

• kvalifikacijos tobulinimo renginių sustabdymas,  

• rekomendavimas darbuotojams laisvu nuo tarnybos metu nevykti į viruso labiausiai 

paveiktus regionus, rajonus, savivaldybes (priskiriamus raudonajai zonai), (renginius, 

masinius susibūrimus, 

• instruktažų vykdymas lauke, 

• tarnybinių priemonių dezinfekavimas prieš perduodant darbuotojams, 

• kitos galimos saugos priemonės. 
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6. Į PN, AK ir TI atvykstantys visuomenininkai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, 

dvasininkai ir kt., dalyvaujantys resocializacijos procese. Saugumo užtikrinimas, COVID-19 

prevencija.  

7. Nuteistųjų trumpalaikiai pasimatymai, išvykos, atostogos,  darbas, be sargybos režimas, 

pusiaukelės namai, atviroji kolonija. Saugumo užtikrinimas, COVID-19 prevencija, pasiūlymai ir 

įgyvendinimas. 

8. Kita aktuali informacija, atliekami veiksmai pagal kompetenciją, pasiūlymai dėl prevencinių 

veiksmų, jų viešinimo. 

 

Edividas Praleika informavo, kad  nuotoliniam darbui papildomai sukurta: 20 VPN tunelių 

Kalėjimų departamento darbuotojams. Visi KD darbuotojai, jei tik jiems leidžia jų darbo specifika, gali 

dirbti nuotoliniu būdu.28 VPN tuneliai pavaldžioms įstaigoms. Prisijungimai bus išdalinti iki 2020-10-

27. 

Irena Verbovičienė pranešė kad KD Finansų skyriaus vyriausiajai specialistei 2020-10-19 

atlikus  SARS-COV-2 viruso sukeltos COVID-19 ligos diagnostikos testą (iš nosiaryklės), 2020-10-22 

telefoniniu skambučiu jai buvo pranešta apie galimai nustatytą teigiamą rezultatą. (Atsakymas į e-

sveikata dar nebuvo įkeltas ir 23 d.). Violeta yra saviizoliacijoje. Kitoms FS darbuotojoms 2020-10-23 

buvo atliktas Greitasis serologinis testas koronavirusui SARS-CoV-2 specifiškiems IgM ir IgG klasės 

antikūniams nustatyti (iš kraujo) ir SARS-COV-2 viruso sukeltos COVID-19 ligos diagnostikos testas 

(iš nosiaryklės). 2020-10-24 e-sveikata gauti atsakymai apie neigiamą rezultatą. FS darbas organizuotas 

nuotoliniu būdu, atskirais atvejais pavieniui ateinant į įstaigą būtinoms funkcijoms atlikti. 

 

Jevgenij Chleborodov - visų KD KŽV pareigūnų (dirbančių L. Sapiegos g. 1) testai neigiami, 

taip pat nėra duomenų apie pareigūnų, dirbančių įstaigose, susirgimus. Darbas organizuojamas 

pamainomis. 

 

Birutė Semėnaitė. Kol kas neturiu duomenų apie pasikeitusią situaciją dėl COVID-19 plitimo 

per savaitgalį. Penktadienio duomenimis sergamumas sistemoje išlieka tame pačiame lygyje – iš viso 

per laikotarpį nuo pandemijos pradžios bausmių vykdymo sistemoje teigiami rezultatai buvo gauti – 

darbuotojams: TI+PN 8; LP 2 ir KD 5.  Suimtųjų/nuteistųjų tarpe: 1 atlikęs arešto bausmę (jau atliko ir 

paleistas); 1 bausmę atliekantis atvirojoje kolonijoje ir 1 pataisos namų sąlygomis. Dėl susirgimų KD – 

aukštos rizikos kontaktai ištirti – teigiamų rezultatų negauta.  

Dėl epidemiologinių duomenų (tyrimų ir sergamumo ataskaitų) teikimo – prašau įtraukti į 

protokolą priminimą, kad visos įstaigos privalo šiuos duomenis teikti kiekvieną pirmadienį iki 12.00 

val. pagal pridedamą lentelę. Primintina įstaigoms, kad greitieji testai jau yra gauti ir būtų gražu, kad 

būtų bendradarbiaujama su LAVL juos atsiimant iš LAVL (stacionaro) – esant LAVL poreikiui 

pagelbėti su logistika. Bendros suvestinės šiam posėdžiui pateikti negalime, nes šiuo metu esam gavę 

tik vienos įstaigos duomenis. 
Siekiant kad duomenys būtų tikslūs – kadangi bendras suvestines daro ir teikia KD SPS – 

nustačius teigiamą COVID-19 atvejį įstaigoje (darbuotojui ar įstaigoje laikomam asmeniui) būtinai 

informuokite ir mane atskira žinute, el. laišku ar paskambinę. 

Taip pat manau, kad tikslinga įtraukti į protokolą ir visose įstaigose pavesti taikyti vieningą 

praktiką, pavyzdžiui, kaip Šiaulių TI nurodė savo vidiniame įsakyme  – Suimtųjų ir nuteistųjų 

trumpalaikiai pasimatymai su artimaisiais iš „raudonųjų zonų“ nuo šiandienos uždrausti. 

 

Evaldas Gasparavičius. Informuoju, kad Saugumo valdymo skyriuje 2 darbuotojai 

saviizoliacijoje. Po praėjusią savaitę vykusio testavimo, visų darbuotojų testo rezultatai neigiami. 

Darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, esant poreikiui atvykstama į darbo vietą. 
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Loreta Vasiljevienė. Aktuali informacija dėl savivaldybių įtraukimo į raudonąją, geltonąją ir 

žaliąją zonas ir kokie numatyti ribojimai (Sveikatos apsaugos ministerijos informacija, 2020-10-23): 

Siekiant suvaldyti COVID-19 plitimą, į raudoną zoną patekusiose savivaldybėse privaloma ne 

tik laikytis specialistų rekomendacijų bei nurodymų, bet ir gali būti sprendžiama dėl lokalaus 

karantino paskelbimo. Šiuo metu į raudonąją zoną įtraukta 21 šalies savivaldybė, geltonąją – 26, 

žaliąją – 13.  

SAM informuoja, kad sprendimai dėl karantino paskelbimo konkrečiose savivaldybėse yra 

priimami trečiadieniais Vyriausybės posėdyje. Taigi, ar šiose savivaldybėse bus įvestas karantinas 

bus sprendžiama kitą savaitę. Nuo kitos savaitės, spalio 26 d. vietiniai karantinai yra paskelbti šiose 

savivaldybėse: Elektrėnų, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos rajono, 

Kretingos rajono, Marijampolės, Pasvalio rajono, Plungės rajono, Skuodo rajono, Šiaulių rajono, 

Švenčionių rajono savivaldybėse. Karantinas pratęstas Raseinių rajono savivaldybėje.  

Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. spalio 26 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio 9 d. 

24:00 val.; Raseinių rajono savivaldybėje – iki 2020 m. lapkričio 6 d. 24:00 val. SAM primena, kad 

atsižvelgdama į tarptautinių organizacijų rekomendacijas, trečiadienio posėdyje Vyriausybė pritarė 

savivaldybių skirstymui į tris zonas pagal epidemiologinius rodiklius – geltoną, žalią ir raudoną.   

Žalioji zona reiškia, kad į ją patenkančiose savivaldybėse koronaviruso pavojaus lygis yra 

žemas, o šį kriterijų atitinkančioms savivaldybėms – nebūtina taikyti papildomų ribojimų. Į žalią 

zoną patenka savivaldybės, kuriose sergamumas mažesnis negu 25 atvejai 100 tūkst. gyventojų bei 

teigiamų tyrimų procentas per savaitę yra mažesnis negu 4 proc.  

Geltonoji zona reiškia, kad joje esančios savivaldybės, siekdamos suvaldyti tolimesnį 

koronaviruso plitimą, turi būti pasiruošusios bei atsakingai laikytis visuomenės sveikatos ekspertų 

rekomendacijų. Į geltonąją zoną patenka savivaldybės, kuriose sergamumas neviršija 50 atvejų 100 

tūkst. gyventojų, o teigiamų testų – lygus arba didesnis negu 4 proc. arba sergamumas 25-150 atvejų 

100 tūkst. gyventojų, o teigiamų testų – mažiau kaip 4 proc.  

Į raudonąją zoną patenka tos savivaldybės, kuriose sergamumas viršija 50 atvejų 100 tūkst. 

gyventojų, teigiamų testų - 4 proc. ir daugiau, o atvejų, nesusijusių su protrūkiais ar židiniais, dalis 

yra 30 proc. ar daugiau per savaitę, arba tos, kuriose sergamumas bus didesnis negu 150 atvejų 100 

tūkst. gyventojų ir atvejų, nesusijusių su protrūkiais ar židiniais, dalis yra 30 proc. ar daugiau per 

savaitę, t. y. savivaldybėje turi būti registruota ne mažiau kaip 10 atvejų per savaitę.   

Savivaldybės vertinamos, atsižvelgiant į tris kriterijus: 14 dienų sergamumo rodiklį 100 tūkst. 

gyventojų, teigiamų tyrimų procentinę dalį tarp atliktų tyrimų procentinę dalį per 7 dienas ir atvejų, 

nesusijusių su protrūkiais ar židiniais procentinę dalį per 7 dienas. 

 

RIBOJIMAI 

  

  

Visoje Lietuvoje Papildomi ribojimai karantine esančiuose miestuose 

Renginiai •         Dalyvių skaičius neribojamas. 

•         Privaloma visų dalyvių registracija arba bilietai platinami el. būdu. 

•         Privalomos apsauginės veido kaukės ir 1 m atstumas lauke. 

•         Privalomos apsauginės veido kaukės ir 2 m atstumas (arba kas antra 

kėdė) viduje. 
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Viešojo 

maitinimo 

įstaigos 

•         Darbo laikas ribojamas nuo 7.00 val. iki 24.00 val. (taikomos išimtys). 

•         Privaloma lankytojų registracija. 

•         2 m atstumas. 
 

Judėjimas 

ir 

apsauginės 

veido 

kaukės 

  

Apsaugines veido kaukes 

privaloma dėvėti: 

o    viešajame 

transporte; 

o    prekybos vietose. 

Atsakomybė taikoma juridiniam 

asmeniui. 

•         Viešajame transporte 1 m atstumas, 

tik sėdimos vietos. 

•         Viešose vietose ne didesnės nei 5 

asmenų grupės (tarp grupių 2 m 

atstumas); Raseinių rajone – ne 

didesnės nei 2 asmenų grupės (tarp 

grupių 2 m atstumas). 

Viešasis ir 

privatus 

sektorius 

  

  

  

•         Rekomenduojama 

dirbti nuotoliniu 

būdu. 

•         Viešajame sektoriuje privalomas 

mišrus arba nuotolinis darbas. 

•         Rekomenduojama šį reikalavimą 

taikyti ir privačiam sektoriui. 

•         Prekybos ir paslaugų teikimo 

vietose užtikrinamas ne mažesnis 

kaip 10 kv. m plotas vienam žmogui. 

Ugdymas 

  

•         5–12 kl. mokiniai mokosi nuotoliniu būdu. 

•         Vaikai, besimokantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir 

profesinio ugdymo programas, toliau ugdomi įprastu būdu. 

•         Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu 

arba stabdomas (iki lapkričio 8 d.). 

•         Rekomenduojama aukštojo mokslo studijų ir tęstinio profesinio 

mokymo programas vykdyti nuotoliniu būdu (iki lapkričio 8 d.). 

Sveikatos 

sritis 

  

•         Įstaigų veikla 

reguliuojama 

sveikatos 

apsaugos ministro 

•         Draudžiama lankyti pacientus, 

išskyrus terminalinės būklės 

pacientus, pacientus iki 14 metų ir 

gimdyves. 
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įsakymais.   

Socialinė 

globa 

  

  

•         Nėra ribojimų. •         Draudžiamas lankymas. 

•         Rekomenduojama riboti dienos 

centrų darbo laiką. 

Religinės 

apeigos 

•        Privalomos 

apsauginės veido 

kaukės. 

•        Mažiausiai 1 m 

atstumas. 

•         Rekomenduojama savivaldybių 

teritorijose veikiančioms religinėms 

bendruomenėms organizuoti 

religines apeigas taip, kad būtų 

išvengta susibūrimų, arba susilaikyti 

nuo religinių apeigų atlikimo. 

  

Rita Starkuvienė pateikė apibendrintą informaciją apie apsaugos priemones (pridedama prie 

protokolo). Siūlyčiau įtraukti į protokolą pavedimą įstaigoms, kad dar kartą įdėmiai peržiūrėtų  asmens 

apsaugos priemonių kiekio poreikį mėnesiui  (trečiadieniais teikiamos apsaugos priemonių ataskaitos 1 

stulpelis). Kai kurių įstaigų poreikis mėnesiui LABAI neatitinka per mėnesį sunaudoto kiekio. Pvz. 

Panevėžio PN: Paviršių dezinfekavimo priemonė (litrais) - poreikis mėnesiui 3800 litrų (ar tikrai tiek 

reikia mėnesiui), nuo rugsėjo 17 d. panaudota 1280 litrų; Rankų dezinfekavimo priemonė (litrais) – 

poreikis mėnesiui 80 litrų, nuo rugsėjo 17 d. nepanaudota visai (turimas kiekis išliko tas pats – 278 

litrai). Kadangi, tai pastoviai teikiama ataskaita, tai mėnesio poreikį esant epidemiologiniai situacijai 

galima koreguoti. 

 

Saulius Rajunčius informavo, kad  

1. Saviizoliacijoje tebėra SVS jaunesnysis specialistas, kuriam spalio 17 d. buvo  nustatytas 

COVID -19 atvejis. Dviem pareigūnams turėjusiems artimiausią kontaktą su juo paskutinę jo 

darbo dieną, COVID-19  testai neigiami. Situaciją įstaigoje normali.  

2. Kaip ir anksčiau darbuotojai testuojami po atostogų ar neatvykimo į darbą 5 dienas ir daugiau. 

Šiandien priimti trys nauji pareigūnai ir jiems iš karto padaryti testai. KD pateiktas poreikis, kad 

117 darbuotojų pageidauja išsitirti greitaisiais testais (ar buvo užsikrėtę COVID-19). 

3. Priemonių turime pakankamai iki metų pabaigos. Šiuo metu vykdomas pirkimas dėl 1000 vnt. 

daugkartinių apsauginių (merlinių) veido kaukių iš įmonės „Mūsų amatai“. 

4. Darbuotojai, kuriems nebūtinas nuolatinis buvimas darbo vietoje dirba nuotolinį darbą 

pakaitomis, jei yra viename kabinete daugiau nei 1 darbuotojas,  išlaikomas 2 m. atstumas, 

darbo pradžios ir pabaigos laikas taip pat pagal galimybes skirtingas. Bendrų patalpų 

dezinfekavimas vykdomas pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais.  Prevenciniais 

tikslais,  pareigūnų instruktavimas vykdomas nebesirikiuojant lauke, o ryšio priemonėmis. 

5. Visiems įeinantiems į įstaigą matuojama temperatūra, dėvi kaukes, dezinfekuoja rankas, 

kontaktai iš esmės apriboti. 

6. Iš esmės visi kontaktai apriboti. 
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7. Suimtųjų ir nuteistųjų trumpalaikiai pasimatymai su artimaisiais iš „raudonųjų zonų“ nuo 

šiandienos uždrausti (pridedamas įsakymas).  

8. Kitos pagrindinės nuostatos surašytos pridedamame įsakyme  ir pateikė Šiaulių TI direktoriaus 

įsakymą Dėl darbo organizavimo ekstremalios situacijos metu (pridedama prie protokolo). 

 

Karolina Vozbutaitė.  

1. Kalėjimų departamento Mokymo centre situacija stabili, darbuotojams COVID-19 atvejų 

nenustatyta. 

2. Šiuo metu 1 darbuotojas yra saviizoliacijoje. 

3. Apsaugos priemonių rezervas pakankamas, artimiausiu metu papildomų priemonių pirkimas 

neplanuojamas. 

4. Mokymo centre taikoma nuotolinio darbo forma didžiajai daliai darbuotojų, darbas 

padaliniuose organizuojamas užtikrinant kuo mažesnį kontaktą tarp darbuotojų, išlaikomi saugūs 

atstumai, naudojamos apsaugos priemonės, šventės ir kiti masiniai susibūrimai atšaukti. 

5. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai yra vykdomi nuotoliniu būdu. 

6.  Į Kalėjimų departamento Mokymo centrą atvykstantiems asmenims matuojama kūno 

temperatūra, reikalaujama dėvėti apsaugines veido kaukes, dezinfekuoti rankas. 

7. 2020-10-16 visame KD MC atliktas profilaktinis patalpų dezinfekavimas.  

Dėl mokymų organizavimo ir vykdymo: Kursantų praktika nukelta į mokslo metų pabaigą 

(atitinkamai pagal būsimą situaciją). Visi mokymo renginiai (profesinis, įvadinis, KT) šiuo metu 

vykdomi TIK nuotoliniu būdu. 
 

Evaldas Gasparavičius. Abejoju, ar Šiaulių TI direktorius turi teisę uždrausti trumpalaikius 

pasimatymus. BVK 119 str. 2 d. nustatyta: 

2. Lietuvos Respublikoje arba atskirose jos dalyse paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją 

situaciją, karantiną arba įvedus nepaprastąją padėtį, Kalėjimų departamento direktorius arba jį 

pavaduojantis pareigūnas, turi teisę, pranešęs Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui, įsakymu 

laikinai, bet ne ilgiau kaip iki valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, karantino arba nepaprastosios 

padėties atšaukimo, visose arba dalyje pataisos įstaigų sustabdyti arba apriboti: 

1) nuteistųjų išvykimą už pataisos įstaigos teritorijos ribų; 

2) nuteistųjų laiškų išsiuntimą, taip pat gautų laiškų, perduodamų daiktų įteikimą 

nuteistiesiems; 

3) kitų asmenų patekimą į pataisos įstaigas; 

4) nuteistųjų asmeninių daiktų įsigijimą; 

5) kultūros, sporto ir kitų masinių renginių pataisos įstaigose organizavimą; 

6) kitų teisių, kurios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus gali būti laikinai ribojamos valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos, karantino arba nepaprastosios padėties metu, įgyvendinimą.  

Manau, kad atsižvelgus į teisinį reglamentavimą, pasimatymus (asmenų patekimą į įstaigą) 

galima riboti tik KD direktoriaus įsakymu.  

 

Vaida Mikalkevičiūtė pastebėjo, kad pasimatymų ribojimai yra nustatyti Rekomendacijose 

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, patvirtintose KDD 

2020-06-16 įsakymu V-167, kurį ir reiktų koreguoti, norint kažką teisėtai keisti dėl pasimatymų. Tik ar 

reikia su tomis spalvotomis savivaldybėmis, ar bendrai? Spalvos keisis greitai ir dažnai.  

 

 

 

 Rasa Vanagienė.  
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• Pravieniškių PN-AK keturiems darbuotojams nustatyti   COVID 19  teigiami testai. (4 sergantys 

ir dar 10 darbuotojų yra saviizoliacijoje). Taip pat 2 nuteistiesiems nustatyti COVID-19 

teigiami. (vienam nuteistajam Trečiajame sektoriuje ir vienam nuteistajam Atvirojoje 

kolonijoje). 25 nuteistieji trečiajame sektoriuje turėjusiu kontaktą su  sergančiais darbuotojais ir  

sergančiu nuteistuoju yra karantinuojami, jiems atlikti COVID 19 testai. Trečiajame sektoriuje 

yra įrengta 20 karantinavimo vietų. 

• Darbuotojai (turintys tiesioginį kontaktą su nuteistaisiais/suimtaisiais)  yra pilnai aprūpinti 

respiratoriais (FFP2), nuteistieji  pilnai aprūpinti veido kaukėmis 

• Darbuotojams (turintiems tiesioginį kontaktą su nuteistaisiais/suimtaisiais)  grįžusiems po  

atostogų atliekami testai nuo COVID -19. Darbuotojams testai taip pat atliekami ir 

profilaktiškai, yra   atliekami ir COVID-19 „greitieji testai“. Atvykusiems nuteistiesiems ir 

suimtiesiems atliekami COVID-19 testai.  Taip  pat nuteistiesiems COVID-19 testai atliekami ir 

profilaktiškai. 

• Apsaugos priemonių kol kas turime. Įstaiga organizuoja pirkimus dezinfekavimo priemonių, 

vienkartinių pirštinių, vienkartinių veido kaukių.  

• SVS ir RS dirbantys dienomis pareigūnai ir darbuotojai dirba 2 pamainomis. Administracijos 

darbuotojai dirba nuotoliniu būdu, pagal patvirtintą grafiką. Darbuotojams ateinantiems į darbą 

kiekvieną rytą,   matuojama kūno temperatūra. Būtini susirinkimai, komisijų posėdžiai vyksta 

laikantis visų prevencinių rekomendacijų.  Darbuotojams laisvu nuo tarnybos metu patariama 

nevykti į viruso labiausiai paveiktus regionus, rajonus, savivaldybes (PRISKIRIAMUS 

RAUDONAJAI ZONAI), renginius, masinius susibūrimus instruktažų metu. Instruktažai 

vykdomi lauke. Tarnybiniai mokymai padaliniuose  nevykdomi. Tarnybinių priemonių 

dezinfekuojamos prieš perduodant darbuotojams. 

• Atvykstantys visuomenininkai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, dvasininkai ir kt., 

dalyvaujantys resocializacijos procese visi saugumo reikalavimai užtikrinami – matuojama 

įeinančių kūno temperatūra, įeinantys dėvi apsaugines veido kaukes. Susitikimai vyksta 

nuteistųjų gyvenamuosiuose lokaliniuose sektoriuose, lauko teritorijoje,  saugiu atstumu dėvit 

apsaugines veido kaukes . 

 

Edvardas Norvaišas.  

1. Panevėžio pataisos namuose situacija dėl sergamumo Covid -19 yra normali, sergančių nuteistųjų 

(suimtųjų) ir įstaigos darbuotojų nėra. Šiuo metu izoliuotos  7 nuteistosios atvykusios iš Lietuvos 

Respublikos teritorijos. Kol kas vietų izoliavimui užtenka. Jeigu epidemiologinė situacija 

blogėtų,  masiškai izoliuoti nuteistųjų nebūtų vietų. Vienetiniais atvejais izoliuotume laisvose 

kamerose, ilgalaikių pasimatymų kambariuose. 

2. Praėjusią savaitę įstaigoje 9 darbuotojams  buvo atlikti profilaktiniai patikrinimai. Planuojama  ir 

toliau tikrinti grįžusius po atostogų darbuotojus, turinčius tiesioginį kontaktą su nuteistosiomis 

(suimtosiomis). 

3. Praėjusią savaitę buvo patikrintos 4 nuteistosios, kol kas situacija įstaigoje gera, sergančiųjų 

nuteistųjų (suimtųjų) nėra. 

4.Papildomų apsaugos priemonių poreikio įstaigoje nėra. Papildomų priemonių pirkimas kol kas 

neplanuojamas. 

5. Darbas nuotoliniu būdu įstaigoje šiuo metu neorganizuojamas. Įstaigoje neorganizuojami 

tarnybiniai mokymai, nevyksta jokie šventiniai, sporto renginiai. Įstaigos pasitarimu metu yra 

akcentuojama visiems skyrių viršininkams, kad perduotų savo pavaldiems darbuotojams, kad laisvu 

nuo tarnybos metu darbuotojai saugotųsi patys ir nevyktų į masinius renginius ir įvairias žmonių 

susibūrimo vietas bei į savivaldybes priskiriamas raudonajai zonai. Atvykstant į tarnybą visiems 

įstaigos darbuotojams matuojama temperatūra, darbuotojai dėvi apsaugines kaukes. 
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6. Resocializacijos procese dalyvaujantis  nevyriausybinių organizacijų atstovai, dvasininkai ir kt. 

asmenys į įstaigą  įleidžiami ne masiškai, bet po vieną, kelis asmenis, laikantys nustatytų COVID -19 

prevencijos rekomendacijų (tik dėvint kaukes, laikantis nustatyto atstumo, įleidžiant į įstaigą 

matuojama temperatūra, naudojamas dezinfekcinis skystis). Masiniai renginiai  įstaigoje 

neorganizuojami. 

7. Įstaigoje vyksta bekontakčiai trumpalaikiai pasimatymai, už įstaigos ribų vyksta dirbti 12 

nuteistųjų. Darbas organizuojamas laikantis COVID -19 prevencijos rekomendacijų (dėvimos kaukės, 

laikomasi nustatyto atstumo, matuojama temperatūra); 

8. Šiuo metu taikomos prevencinės priemonės yra pakankamos, pasiūlymų neturime. 

 

Renata Katinaitė-Loth. Informuojame, kad Kalėjimų departamento Resocializacijos skyriaus visi 

darbuotojai dirba nuotoliniu būdu. Primename, kad Skyriuje 4 darbuotojams (1 darbuotojas turi 

nedarbingumą) iš 7 nustatytas COVID-19.  

 

Romas Ostanavičius.  

1. COVID-19 atvejų įstaigoje nenustatyta. Vienos SVS specialistės vaikui nustatytas COVID-19. 

Darbuotoja nuo penktadienio nebuvo darbe. Pareigūnams, kurie turėjo artimą kontaktą su minėtą 

darbuotoja, šiandien padaryti testai ir jie paleisti namo. Nuteistajam, kuris atvyko iš Pravieniškių 

AK-PN į Vilniaus pusiaukelės namus penktadienį padarytas testas. Atsakymas neigiamas. 

2. Darbuotojams testai daromi grįžus po atostogų ir esant poreikiui. 

3. Šiuo metu įstaigoje yra izoliuoti 2 nuteistieji, kurie yra grįžę iš užsienio valstybių.  

4. Apsaugos priemonių dėl COVID-19 rezervas pakankamas. Išlieka aktualus klausimas dėl patalpų 

dezinfekcijos: paslaugos pirkimas, lėšos. 

5. VPN maksimaliai stengiasi užtikrinti pateiktas rekomendacijas. Šiuo metu įstaigoje nuotoliniu 

būdu dirba RS, 1-ojo SVS, 2-ojo SVS ir VOS darbuotojai.  Nuotolinis darbas organizuojamas 

savaitėmis. 

6. Atvykimas į įstaigą visuomenininkams, dvasininkams, savanoriams ir praktikantams šiuo metu 

sustabdytas.  

7. Dėl nuteistųjų išvykų į namus, siūlau sustabdyti minėtas išvykas visų kategorijų nuteistiesiems 

(pusiaukelės, be sargybos ir pan.). Taip pat siūlau spęsti nuteistųjų (suimtųjų) perkėlimo iš įstaigos, 

kurioje yra nustatytas COVID-19 atvejis (darbuotojui, nuteistajam ar suimtajam) sustabdymo 

klausimą. 

8. Kitų pasiūlymų neturime. 

 

Gintarė Burokienė. Lietuvos probacijos tarnyboje sergančių išlieka 1, saviizoliacijoje 5 

asmenys. Darbas maksimaliai organizuojamas nuotoliniu būdų, patikrinimai vykdomi nekontaktiniu 

būdu, kontaktinis individualus darbas vykdomas tik išskirtiniais atvejais. Dzinfekcinių priemonių 

pakanka. 

 

Nerijus Stapušaitis. Kauno TI susirgęs pareigūnas jau jaučiasi gerai, šią savaitę, pasibaigus 

karantinui, grįš į tarnybą. Daugėja darbuotojų turėjusių kontaktą su asmenimis, kuriems nustatytas 

COVID -19 virusas. Šiuo metu izoliacijoje  - 6 (buvo 3). Nuolat vyksta įstaigos darbuotojų ir suimtųjų 

(nuteistųjų) testavimas dėl COVID - 19, skiriant didesnį dėmesį darbuotojams, grįžusiems po atostogų, 

poilsio dienų.  

Šiuo metu įstaiga turi pakankamą apsaugos priemonių dėl COVID-19 infekcijos rezervą (nesant 

karantinui).  Stabdomas visuomeninių, religinių  organizacijų atstovų, savanorių lankymasis. Pagal 

galimybės bendravimą vykdysime nuotoliniu būdu. Siūlytume apsvarstyti galimybę dėl trumpalaikių 

pasimatymų stabdymo. Vykdomos visos numatytos rekomendacijos, prevencinės priemonės. 

 

Jurga Mickienė.  
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Siunčiame LAVL duomenų lentelę apie nustatytą sergamumą praėjusią savaitę. LAVL 

pasirašytas įsakymas dėl informavimo COVID -19 atveju (pridedamas) veikia - šiandien kreipėsi 3 

asmenys, kurie savaitgalį turėjo temperatūros, paėmėme PGR tyrimus (iš nosies):  

-            1 pareigūnas atvyko iš namų ir išvyko namo, patarta kreiptis į šeimos gydytoją, pasiimti 

nedarbingumą 3 dienoms, kol gaus atsakymą. Jis dirbo penktadienį ir šeštadienį, sukarščiavo šiąnakt 

(sekmadienio vakare), jeigu serga COVID-19 - surinksime kontaktus; 

-            1 pareigūnas buvo atėjęs į darbą, paėmėme tyrimą, patarėme eiti namo, kreiptis į šeimos 

gydytoją, pasiimti nedarbingumą 3 dienoms, kol gaus atsakymą. Subfebriliai karščiavo šeštadienį. 

-            1 pareigūnas - situacija analogiška, išėjo namo. Informuotas, kad negali su niekuo 

kontaktuoti darbe, kol bus atsakymas. 

Pažymėtina, kad svarbu, jog darbuotojai būtų sąmoningi ir pajutę ,,peršalimo“ simptomus 

neišeitų į darbą. Kai kuriuose karštuose taškuose pasiimti tyrimai užtrunka iki 5 dienų, o atsakymus 

gauna dar po 3 dienų, įstaigos gali daryti paslaugą savo darbuotojams - suorganizuoti tyrimo dėl 

COVID-19 paėmimą, darbuotojui/pareigūnui atvykus į įstaigos teritoriją, neišlipus iš mašinų. Reikia 

numatyti vietą, kur PASPS darbuotojas galėtų ateiti ir su visa apsauga paimti tyrimą iš nosies. Anketą 

tiriamasis turėtų užpildyti mašinoje. Mūsų darbuotojams/pareigūnams tyrimai atliekami prioriteto 

tvarka, atsakymus gauname po paros arba antrą parą. 

Taip pat LAVL peržiūrėjo funkcijas, pagal galimybes jas perskirstė ir sumažino 

darbuotojų/pareigūnų patekimą į zoną. 

LAVL sudaromos galimybės ir organizuojamas nuotolinis darbas. 

Visi darbuotojai paprašyti kuo mažiau turėti kontaktų su kitais asmenimis Pravieniškių 

teritorijoje. 

LAVL budėtojai užtikrina, kad į LAVL teritoriją atvykusiam konvojui būtų tikrinama 

temperatūra, privalomai dėvėtų apsaugines kaukes (net ir laukiant lauke) bei dezinfekuotų rankas, jei 

nėra būtinybės – neiti į LAVL priimamąjį. 

LAVL nuteistųjų/suimtųjų tarpe COVID -19 atvejų nenustatyta. Visi įstaigos ūkinio būrio 

nuteistieji patalpose dėvi apsaugines kaukes, pirštines. 

Priemonių poreikis pridedamas. 

 

Jolita Nenartavičienė, KD Ikiteisminio tyrimo skyriaus viršininko išsakė siūlymą: šiuo metu 

vyksta pareigūnų profilaktinis patikrinimas VRM medicinos centre. Į profilaktinį patikrinimą vyksta 

pareigūnai ir iš raudona zona pažymėtų teritorijų. Siūlau spręsti klausimą, ar nebūtų tikslinga laikinai 

atidėti pareigūnų profilaktinius sveikatos patikrinimus ir rekomenduoti pareigūnams nevykti pagal iš 

anksto nustatytą grafiką į VRM medicinos centrą. Priėmus sprendimą dėl profilaktinio  sveikatos 

tikrinimo stabdymo, apie tai reiktų informuoti VRM medicinos centrą. 

 

Loreta Vasiljevienė. Mano manymu, bet kokie profilaktiniai pareigūnų apsilankymai bet kurioje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, taip pat ir VRM Medicinos centre, turėtų būti sustabdyti 

(geriausia iki ekstremalios situacijos šalyje atšaukimo). Asmens sveikatos priežiūros įstaigos yra 

padidintos rizikos zonos, be to, pareigūnai atvyksta ir iš „raudonų“ savivaldybių, tarpusavyje bendrauja 

uždaroje patalpoje ilgiau nei 15 min.  

 

Jurga Mickienė. Siūlau palikti spręsti pačiai gydymo įstaigai. BVS pareigūnus informuoti dėl 

saugumo laikymosi. 

 

 

 

 

 

NUTARTA: 
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1. Pavesti KD Saugumo valdymo skyriui parengti KDD 2020-06-16 įsakymu V-167 patvirtintų 

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, 

pakeitimą, nustatant, kad „iki atskiro KDD įsakymo arba šio įsakymo punkto pakeitimo, visose laisvės 

atėmimo vietų įstaigose sustabdomas asmenų, atvykstančių į trumpalaikius pasimatymus su 

suimtaisiais ir nuteistaisiais, patekimas į šias įstaigas. Dėl Visuomenės, nevyriausybinių organizacijų 

atstovų, dvasininkų patekimo į įstaigas kiekvienu atveju individualiai sprendžia įstaigos direktorius”.  

2. Pavesti laisvės atėmimo vietų įstaigoms: 

1. Suimtųjų ir nuteistųjų perkėlimą iš vienos įstaigos į kitą organizuoti tik esant neatidėliotinam 

būtinumui, prieš perkeliant suimtąją ar nuteistąjį padaryti jam COVID-19 testą ir perkėlimą vykdyti tik 

gavus neigiamą testo rezultatą.  

2. Duomenis apie epidemiologinę situaciją teikti Birutei Semėnaitei kiekvieną pirmadienį iki 

12.00 val. pagal pridedamą lentelę.  

3. Įstaigoje nustačius teigiamą COVID-19 atvejį, (darbuotojui ar įstaigoje laikomam asmeniui) 

atskira žinute, el. laišku ar paskambinus būtina nedelsiant informuoti Birutę Semėnaitę.  

4. Įdėmiai peržiūrėti asmens apsaugos priemonių kiekio poreikį mėnesiui (trečiadieniais 

teikiamos apsaugos priemonių ataskaitos 1 stulpelis). 

5. Pagal Šiaulių TI ir LAVL įsakymus, vadovaujamose įstaigose patvirtinti įsakymus Dėl darbo 

organizavimo ekstremalios situacijos metu, užtikrinant, kad nebūtų pažeidžiamos LR BVK nuostatos. 

 

PRIDEDAMA.  

1. Epidemiologinių duomenų lentelės pavyzdys. 

2. Informacija apie apsaugos priemones. 

3. Šiaulių TI įsakymas.  

4. LAVL įsakymas.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                      Gintautas Šarauskas     

                                      

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                     Vaida Mikalkevičiūtė   


