KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2020-11-20 Nr. LVVilnius
Posėdis įvyko 2020-11-20, 09.00 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, Irma Urbonienė,
Arvydas Stanislovaitis, 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, Jolita
Nenartavičienė, Ruslan Urliuk, Marius Dudonis, Ramūnas Šilobritas.
DARBOTVARKĖ IR APSVARSTYTI KLAUSIMAI:
1. Esama situacija dėl sergamumo koronavirusu bausmių vykdymo sistemoje (Kauno TI, Vilniaus
PN, Pravieniškių PN-AK, Panevėžio PN, LAVL, Kalėjimų departamente nustatyti Covid -19
atvejai), problemos.
2. Darbuotojų (turinčių tiesioginį kontaktą su nuteistaisiais/suimtaisiais, esančių saviizoliacijoje,
grįžusių po atostogų ir kt.) profilaktinis tikrinimas: esama situacija, poreikiai, grafikas.
3. Nuteistųjų/suimtųjų profilaktinis tikrinimas/testavimas: esama situacija/sergamumas, karantino,
izoliacijos poreikiai, grafikas, sergančiųjų perkėlimo į LAVL galimybės.
4. Apsaugos priemonės (AP) dėl Covid -19. Vykdomų pirkimų eiga. Rezervų įgijimas iki 6 mėn.
laikotarpiui. Poreikiai ir įstaigų turimi rezervai, planuojami įgijimai, patalpų dezinfekcija..
5. Papildomos prevencinės priemonės ir rekomendacijos, jų įgyvendinimas užkardant COVID –
19 grėsmę, atsižvelgiant į Vyriausybės bei Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus (dėl karantino iki lapkričio 29
d., dėl darbo organizavimo taisyklių valstybės įstaigose bei įmonėse ir t.t.). Esama situacija,
pasiūlymai, poreikiai.
6. Bendradarbiavimas su policijos teritorinėmis įstaigomis, viešojo saugumo tarnybos pareigūnais
dėl nuteistųjų/suimtųjų konvojavimo,testavimo, pristatymo į pataisos įstaigas/izoliatorius.
Esama situacija, pasiūlymai, galimi sprendimai.
7. Kita aktuali informacija, atliekami veiksmai pagal kompetenciją, pasiūlymai dėl prevencinių
veiksmų, jų viešinimo.
Birutė Semėnaitė
Teikiu du aptartinus klausimus, dėl kurių verta pasitarti ir priėmus sprendimus laikytis
vieningos praktikos:
1. Siūlau aptarti realią situaciją, su kuria susidūrė sveikatos priežiūros specialistai:
Suimtasis/nuteistasis prieš konvojavimą į teismą, atsisako atlikti testą dėl Covid 19 infekcijos.
Pareigūnai reikalauja iš sveikatos priežiūros specialisto, kad testas būtinai būtų atliktas.
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Situacijos analizei aktualūs teisės aktai:
Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas: 12 str. 7 d.
Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio
įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. 14 str. 1 d. Pacientui nuo 16
metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos
pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats. 15 str. 1 d. Sutikimą
dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo duoda (išreiškia) pats pacientas arba šio ir kitų įstatymų
nustatyta tvarka jo atstovas.
Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas: 8 str. 1 d.
Ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga, turėjusių sąlytį, ar sukėlėjų nešiotojų hospitalizavimas,
izoliavimas, ištyrimas ir (ar) gydymas gali būti taikomi tik jų sutikimu, išskyrus atvejus, nurodytus šio
Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje. 8 str. 2 d. Ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač
pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi
būti hospitalizuojami ir (ar) izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai. Pavojingų ir ypač pavojingų
užkrečiamųjų ligų, dėl kurių šie asmenys turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi
privalomai, sąrašą tvirtina sveikatos apsaugos ministras. 8 str. 5 d. Ligoniai ar asmenys, įtariami, kad
serga užkrečiamosiomis ligomis, neįrašytomis į šio straipsnio 2 dalyje nurodytą sąrašą, gali būti
izoliuojami ir gydomi jų namuose ar kitoje jų gyvenamojoje vietoje, jeigu gyvenamųjų patalpų higienos
sąlygos ar ligonio sveikatos būklė, jo veiksnumas leidžia tai padaryti.
Veiksmai tokioje situacijoje: teisės aktų nustatyta tvarka dokumentuojamas paciento
atsisakymas atlikti mėginį.
Klausimai diskusijai: Kas toliau? Konvojuojam be tyrimo atlikimo – galbūt yra perteklinis
reikalavimas atlikti mėginius prieš konvojavimą į teismą? Jei ištiesų būtinas testas – organizuojam
nuotolinį teismo posėdį?
2. Kitas klausimas – Koronoviruso COVID-19 valdymo Bausmių vykdymo sistemoje veiksmų
plano praktinis įgyvendinimas.
Ačiū, Šiaulių TI specialistams, kurie pasidalino savo problemomis dėl praktinio plano
įgyvendinimo galimybių ir motyvuotai argumentavo dėl (pasiūlė) keistinų nuostatų:
Pav. „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“.
Atsižvelgiant į darbo specifiką – pamaininį pareigūnų darbą – pareigūnų (budinčiosios
pamainos) testavimas turėtų vykti kiekvieną kartą jiems atvykus į pamainą po daugiau nei 3
laisvadienių – dažniausiai jų būną 4. Tačiau toks periodiškumas yra netikslingas. Jūsų įžvalgos,
pasiūlymai?
„1.4.Visiems darbuotojams ne rečiau kaip 1 kartą per 14 dienų atliekamas testas dėl
koronaviruso COVID-19“.
Šis punktas tikslintinas, kad testuojami turėtų būti tik tie darbuotojai, kurie dirba tiesiogiai su
įkalintais asmenimis.
Prašytume argumentuotas įžvalgas (siūlymus) dėl priemonių plano patikslinimo iki lapkričio
25 d. atsiųsti Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros skyriui. Galbūt yra priemonių, kurios plane
nenumatytos – siūlykite.
Skubus klausimas įstaigų vadovams – gal kuri įstaiga šiuo metu turi vienkartinių chalatų ir
kepuraičių ir galėtų paskolinti Marijampolės PN – Kybartuose turim infekcijos židinį, o Marijampolės
vykdomas pirkimas dar nepasibaigęs. Tikiuosi geranoriško bendradarbiavimo – kas galėtų paskolinti?
Pridedama informacija apie epidemiologinę situaciją.
Situacija 11-20: nauji atvejai suimtųjų nuteistųjų tarpe 15 – visi Marijampolės PN Kybartų
sektoriuje. Iš viso per laikotarpį nustatyta 65 atvejai, iš jų 32 laikomi pasveikusiais, 1 mirė nuo kitų
susirgimų, serga 32 (15 MPN Kybartų sk, 1 VPN, 2 ŠTI, 2 LAVL ir 12 PrPN-AK).
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Naujai registruoti atvejai darbuotojų tarpe 7 (1 PrPN-AK, 2 LAVL (abu medikai – vienas iš jų
konsultantas, retai būnantis įstaigoje, kitas – slaugytoja jau kurį laika turėjusi n. l. dėl kitų susirgimų); 2
KTI (Mickevičiaus sekt.); 1 PPN ir 1 ŠTI); iš viso registruoti 135 susirgimo atvejai, iš jų pasveiko 54,
serga 81.
I.
Duomenys apie laisvės atėmimo įstaigoje laikomus asmenis:
Rodiklis

Skaičius

Laikomi izoliuoti iš viso

379

iš jų:

0

Karantine laikomi, kaip naujai atvykę iš Lietuvos teritorijos

106

Izoliuoti, kaip sugrįžę iš užsienio valstybės (nurodoma valstybė)

4

Izoliuoti, kaip turėję /galimai turėję kontaktą su asmeniu, kuriam patvirtinta
266
COVID-19 infekcija
Izoliuoti, kaip turėję /galimai turėję kontaktą su asmeniu, kuris stebimas dėl
3
galimos COVID-19 infekcijos
Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis:

0

Ūmiomis kvėpavimo organų ligomis

10

Gripu

0

Per paskutinę parą atlikti testai dėl COVID-19 infekcijos

66

Iš viso atlikti testai dėl COVID-19 infekcijos

3711

Per paskutinę parą patvirtinta COVID-19 infekcija

15

Iš viso per pandemijos RUDENS laikotarpį (nuo rugsėjo 1 d.) patvirtinta
65
COVID-19 infekcija
Vaida Mikalkevičiūtė
Dėl klausimo, “ar galim konvojuoti į teismą be tyrimo atlikimo? Jei iš tiesų būtinas testas –
organizuojam nuotolinį teismo posėdį?” Bet nėra reikalavimo testuoti konvojuojant į teismą. Dėl
nuotolinių posėdžių – juos organizuoti ir inicijuoti gali tik teismas. Įstaigai pateikiama nutartis ir
nurodomas laikas, kada jungtis. Pačios įstaigos neturi nei teisinio pagrindo, nei techninių galimybių
tam.
Evaldas Gasparavičius
Tikrai nebuvo reikalavimo (nurodymo) daryti testą prieš konvojuojant asmenį į teismą. Testas
turėtų būti daromas tik perkeliant nuteistąjį iš vienos įstaigos į kitą tolesniam bausmės atlikimui.
Edividas Praleika
Nuotoliniam darbui papildomai sukurti 77 VPN tuneliai pavaldžioms įstaigoms ir 10 VPN tunelių
Kalėjimų departamentui (prisijungimų kredencialai pavaldžioms įstaigoms perduoti iki 2020-11-18):
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ĮSTAIGA
KALĖJIMŲ
DEPARTAMENTAS
ALYTAUS PN
MARIJAMPOLĖS PN
PANEVĖŽIO PN
PRAVIENIŠKIŲ PN-AK
VILNIAUS PN
KAUNO TI
ŠIAULIŲ TI
LAVL
LPT
MC

VPN
10
5
10
8
5
10
12
13
8
0
6
87

Didėjant nuotolinių pasitarimų, konferencijų ir mokymų srautui būtų tikslinga įsigyti papildomų
priemonių (planuotos lėšos - 2020 metų pirkimų plano 41 eilutė):
• Individuali laisvų rankų įranga (mikrofonas-ausinės) – 20 vnt. (skaičius preliminarus, būtų
tikslinamas pagal poreikį). Įranga būtų skirta dalyvauti pasitarimuose darbuotojams tiesiogiai iš
jų darbo vietos;
• konferencinis mikrofonas ir vaizdo kamera – 16 komplektų (skaičius preliminarus, būtų
tikslinamas pagal poreikį).
Įranga būtų skirta papildomiems pasitarimų kambariams aprūpinti (nuotolinės apklausos,
nuotoliniai pasitarimai ir pan.
Karolina Vozbutaitė
1. Mokymo centre nustatyta infekcijos COVID-19 atvejų: 1 darbuotojui (darbuotojų, kursantų).
2. 2 asmenys saviizoliacijoje (1 turėjo kontaktą su nustatytu teigiamu COVID-19 atveju; 1
nustatyta infekcija COVID-19).
3. Šiuo metu VISI mokymai vykdomi TIK nuotoliniu būdu, o dauguma MC darbuotojų dirba
nuotoliniu būdu, profilaktiniai patikrinimai kol kas neplanuojami.
4. Atlikta visų patalpų dezinfekcija. Nuolat (ne rečiau kaip 2 kartus per dieną) dezinfekuojami
dažniausiai liečiami paviršiai. Visur matomose vietose yra dezinfekavimo skystis. Visi MC darbuotojai
aprūpinti apsauginėmis veido kaukėmis. Kolkas yra pakankamos atsargos vienkartinių kaukių/pirštinių.
Vykdomas papildomas apsauginių priemonių pirkimas, rezervui kaupti.
5. Mokymo centre patvirtintos elgesio/asmens higienos taisyklės, infekcijos prevencijos planas,
įgytos priemonės, nuolat informuojami MC darbuotojai ir kursantai. Informacija teikiama el. ryšio
priemonėmis. Priimami kiti vidiniai dokumentai, reglamentuojantys tiek įstaigos darbuotojų veiklą, tiek
mokymo proceso nuoseklų ir sklandų organizavimą ir vykdymą.
5. Nustatytas techninių priemonių poreikis, daugumai darbuotojų taikomas nuotolinis darbas,
mokymai vykdomi nuotoliniu būdu, įdiegtos naujos kompiuterinės programos (licencijos gautos iš
ŠMM nemokamai), kurios leidžia vykdyti sinchroninius mokymus.
6. Esant poreikiui atvykimas į MC derinamas su padalinių vadovais, kontroliuojama, kad vienu
metu kabinete ne dirbtų daugiau nei 1 darbuotojas.
7. Visiems atvykstantiems į MC matuojama kūno temperatūra, stebima jų būklė, primenama
apie būtinybę izoliuotis esant viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiams.
8. MC mokytojai nevykdo (sustabdyta) tarnybinių mokymų įstaigose. Dėl to yra labai aktualus
klausimas dėl praktinių įgūdžių formavimo/tobulinimo. Kai kurių mokymų vykdymas nuotoliniu būdu
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yra ne tik neefektyvus, bet ir neturintis jokios naudos (pvz.,: praktinis spec. priemonių panaudojimas,
pirmos pagalbos suteikimas). Šių mokymų organizavimas reikalauja tiesioginio dalyvavimo
praktiniuose užsiėmimuose. Atsižvelgiant į Kalėjimų departamento Ekstremalių situacijų operacijų
centro posėdžio(2020 m. spalio 8 d. protokolas Nr. LV-5109) metu priimtus sprendimus, įvadinio
mokymo kursų teorinis mokymas pagal programą yra ir bus vykdomas nuotoliniu būdu virtualioje
mokymosi programoje Moodle bei per audiovizualinių konferencijų ir pokalbių platformas. Praktinis
mokymas, numatytas mokymo programoje, turėtų būti vykdomas pataisos pareigūnų tarnybos vietoje,
tačiau, suprantama, toks procesas taip pat kelia rizikas ir galėtų būti vykdomas tik įvertinus ir testavimo
dėl COVID-19 užtikrinimą. Kitas galimas sprendimas – KD MC išduoti įvadinio mokymo
klausytojams ne baigimo pažymėjimus, o pažymas, patvirtinančias, kad asmuo yra išklausęs atitinkamą
mokymo programos teorinę dalį, o praktinių įgūdžių lavinimas būtų atidedamas. Nuo sausio 1 d.
KDMC inicijuoja į asmenų spec. parengimo procesą įtraukti įstaigų instruktorius (tvarkos aprašas
įsigalioja nuo sausio 1 d.), siekiant užtikrinti tinkamą asmenų parengimą.
9. Visi renginiai nukelti į virtualią erdvę: naudojamos Moodle, MSTeams, Zoom ir kitos
prieinamos platformos. Siekiama laikytis visų nustatytų reikalavimų vykdyti MC pavestas funkcijas.
10. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai vykdomi TIK nuotoliniu būdu. KT sustabdymas butų
netikslingas. Renginiai nuotoliniu būdu buvo vykdomi nuo kovo mėn. Nuo spalio mėn. (gavus
licencijas) pradėti vykdyti ir sinchroniniai mokymai. Įstaigų darbuotojai skatinami mokytis
savarankiškai, konsultuotis su MC specialistais, mokymasis nuotoliniu būdu didina darbuotojų
kompiuterinio raštingumo įgūdžius.
11. Bendraujama su visais MC darbuotojais, kursantais, informuojama apie būtinumą
nesilankyti nesant svarbiam poreikiui viešose vietose.
12. MC budėtojų patalpos ir darbo priemonės dezinfekuojamos laikantis SAM rekomendacijų.
13. MC dirbantys nuteistieji iš Vilniaus PN, atliekantys ūkio darbus, aprūpinami asmeninėmis
apsaugos priemonėmis (kaukės, pirštinės), jiems atvykstant matuojama temperatūra, informuojami apie
saugos reikalavimus ir jų laikymąsi.
14. MC sudarytos visos sąlygos dirbti nuotoliniu būdu, darbuotojai atvykstantys į MC darbo
funkcijoms atlikti, dėvi apsaugines kaukes, matuojama kūno temperatūra, dezinfekuojamos patalpos,
vienu metu kabinete dirba ne daugiau kaip 1 darbuotojas.
15. Informacija darbuotojams/kursantams skelbiama el. priemonėmis. Apie priemones,
vykdomos įstaigoje – interneto puslapyje (kad mokymai vykdomi nuotoliniu būdu, lankytojai
aptarnaujami tik el. priemonėmis), naujienlaiškyje.
Gintarė Burokienė
LPT sergamumas CoVID-19 pakito nežymiai, fiksuotas 1 naujas susirgimo atvejis, tačiau
įstaigos veiklai reikšmingos įtakos tai nepadarė (nebuvo kontakto su kitais darbuotojais). Apsaugos
priemonių rezervas pakankamas, šiuo metu nauji pirkimai nevykdomi. Paaiškėjus darbuotojo susirgimo
atvejui (jei darbuotojas buvo darbe) tarnybinės patalpos nedelsiant dezinfekuojamos. Darbuotojai dirba
maksimaliai nuotoliniu būdu, nekontaktuodami nei tarpusavyje nei su prižiūrimaisiais.
Savaitę laiko nebuvo vykstama į prižiūrimųjų gyvenamąsias vietas nei dienos nei nakties metu.
Su asmenimis buvo bendraujama tik nuotoliniu būdu. Tačiau siekiant užtikrinti visuomenės saugumą ir
tinkamą nuteistųjų priežiūrą prašome leisti atnaujinti vykimus į nuteistųjų gyvenamąsias vietas. Pas
prižiūrimuosius vyks pastovūs ekipažai su apsaugos priemonėmis, patikrinimai vyks nekontaktiniu
būdu ir tik atvirose erdvėse, t. y. nuvykus pas asmenį su juo bus bendraujama tik lauke, blaivumas
techninėmis priemonėmis nebus tikrinamas.
Donata Kračkienė
KD VOS sergančių Covid-19 nėra. Darbas organizuojamas daugiausiai nuotoliniu būdu.
Darbuotojai, atsakingi už dokumentų administravimą, atvyksta į KD patalpas pasikeisdami, tarpusavyje
suderintomis dienomis, kiekvienas - po 1 k. į savaitę. Informatikas dirba KD patalpose.
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Rita Starkuvienė pateikė apibendrintą informaciją apie apsaugos priemones (protokolo priedas).
Jevgenij Chleborodov
KD KŽV 1 Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnei (Vilniaus PN) nustatytas teigiamas Covid19, pareigūnė gydosi namuose. Dalis KŽS (Vilniaus PN) pareigūnų, kurie bendravo su sergančiąja,
šiuo metu izoliacijoje (10 dienų). Kiti KŽV pareigūnai dirba planine tvarka (pamainomis). AAP
priemonių užtenka. Stengiamės riboti kontaktus su nuteistaisiais ir suimtaisiais, tačiau dėl darbo
funkcijų specifikos, negalim visiškai apriboti kontaktų. Norėčiau paklausti Birutės Semėnaitės, gal
klausimas ir kitiems aktualus. Jeigu darbuotojai, turėję tiesioginį kontaktą su sergančiu asmeniu, po 10
d. izoliacijos jaučiasi gerai, ar jiems būtina testuotis grįžtant į tarnybą?
Birutė Semėnaitė
Atsakau į Jevgenijaus klausimą – jei per saviizoliacijos laikotarpį jokių simptomų nepasireiškė
– pasibaigus karantinavimuisi testo atlikti nereikia.
Vaida Mikalkevičiūtė.
Iš Pravieniškių PN-AK vis dažniau gaunami skundai, kad nuteistiesiems ir suimtiesiems
nesuteikiami papildomi skambučiai, kaip numatyta KD rekomendacijose (2020-06-16 įsakymas Nr. V167). Nuteistieji ir suimtieji rašo, skambina ir skundžiasi dėl negaunamų papildomų skambučių,
piktinasi, kad nevyksta negaunamų pasimatymų kompensavimas. Pareiškėjai sako, kad iš Pravieniškių
PN-AK administracijos gauna atsakymus, kad KD rekomendacijos tai tik rekomendacijos. Nuteistieji
ir suimtieji skundžiasi, kad tel. aparatai neatskirti pertvaromis, kalbantieji stovi vienas šalia kito
liesdamiesi nugaromis, be jokių atstumų laikymų. Siūlau priminti laisvės atėmimo vietų įstaigoms apie
būtinybę kompensuoti nevykstančius pasimatymus papildomais vaizdo ar telefoniniai skambučiais
pagal KD direktoriaus 2020-06-16 įsakymą 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. Šiuo metu galiojantys minėto teisės akto 15-16
punktai nustato, kad „16. Iki atskiro Kalėjimų departamento direktoriaus nurodymo, visose laisvės
atėmimo vietų įstaigose sustabdomas asmenų, atvykstančių į trumpalaikius pasimatymus su
suimtaisiais ir nuteistaisiais, patekimas į šias įstaigas. Nuteistojo ar suimtojo pageidavimu, vietoje
vieno trumpalaikio pasimatymo gali būti suteikti trys vaizdo ar telefoniniai skambučiai. Dėl
visuomenės, nevyriausybinių organizacijų atstovų, dvasininkų patekimo į įstaigas kiekvienu atveju
individualiai sprendžia laisvės atėmimo vietos įstaigos direktorius. 15. Iki atskiro Kalėjimų
departamento direktoriaus nurodymo laisvės atėmimo vietų įstaigose neorganizuoti nuteistųjų ir
suimtųjų ilgalaikių pasimatymų. Nuteistojo ar suimtojo pageidavimu, vietoje vieno ilgalaikio
pasimatymo gali būti suteikti trys trumpalaikiai pasimatymai (jei jie nėra apriboti šio įsakymo 16
punktu) arba penki vaizdo ar telefoniniai skambučiai.“
Jei pageidaujančių gauti visus numatytus papildomus vaizdo ar telefoninius skambučius
susidaro labai daug ir trūksta techninių priemonių suteikti vaizdo ar telefoninius skambučius, siūloma
laisvės atėmimo vietų įstaigoms ieškoti techninių ir organizacinių būdų šiai problemai spręsti, o ne
atmesti pageidaujančių prašymus atsakant, kad tai rekomendacijos, kurios nebus vykdomos. Siūlytina
pavesti laisvės atėmimo vietų įstaigoms pateikti informaciją KD SVS, nurodant, ar suteikiami
papildomi skambučiai, ar pakanka įrangos, kokios apsaugos priemonės, ar yra pertvaros, kuo
motyvuojami atsisakymai nesuteikti papildomų skambučių, kokių turi siūlymų dėl rekomendacijų
koregavimo.
Evaldas Gasparavičius
Panaši situacija su skambučiais yra ne tik Pravieniškių PN-AK, bet ir kitose įstaigose. Atsiranda
ir piktnaudžiavimo atvejų, pvz. suimtiesiems pasimatymai neribojami, todėl pasitaikė prašymų, kad
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pasimatymus keistų į telefoninius skambučius ir kiekvieną dieną vestų skambinti tris kartus. Pritarčiau
siūlymui, kad įstaigos pateiktų informaciją apie situaciją, taip pat siūlau įstaigas įpareigoti, kad esant
telefoninių aparatų trūkumui, kreiptųsi į tiekėją, nes kiekviena įstaiga su tiekėju pasirašė sutartis
individualiai. Reikalavimų įrengti pertvaras nėra, todėl įstaigos pačios turėtų įvertinti ar jas būtina
įrengti.
Irena Verbovičienė
KD Finansų skyriuje sergančių Covid-19 nėra. Darbas organizuojamas tiek nuotoliniu būdu,
tiek KD. Į KD atvykstama iš anksto tarpusavyje susiderinus.
Saulius Rajunčius
1. COVID-19 teigiamas šiai dienai 5 įstaigos darbuotojams (4 pareigūnai budinčiųjų pamainų
bei 1 darbuotojas Veiklos organizavimo skyriuje) ir 1 suimtajam. Saviizoliacijoje yra 2 įstaigos
darbuotojai (ne pareigūnai). Situacija įstaigoje stabili.
2. Vykdomos Koronaviruso COVID 19 valdymo bausmių vykdymo sistemoje veiksmų plane
nustatytos priemonės, darbuotojai testuojami po atostogų ar neatvykimo į darbą, pagal grafiką, ilgiau
nei 3 dienas. 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. Prevenciniais tikslais pareigūnų
instruktavimas vykdomas nesirikiuojant lauke, o ryšio priemonėmis. Ligos protrūkio darbuotojų tarpe,
pradžiai būtų kviečiami nuotoliniu būdu dirbantys darbuotojai (sudarytas pareigūnų rezervo sąrašas
darbo dienomis, poilsio dienomis po 3 pareigūnus budi namuose kurie esant poreikiui būtų
iškviečiami), esant būtinybei pagal bendrųjų veiksmų planą esant ypatingai situacijai būtų kviečiami
laisvi nuo tarnybos pareigūnai. Atkreiptinas dėmesys, kad jei reikės plėsti resocializacijos priemones
nuotoliniu būdu, tai reikės mažinti galimybę daliai darbuotojų dirbti nuotoliniu būdu, nes įstaigoje
beveik visi (išskyrus ūkio būrį) yra kamerose ir juos reikės daugiau vedžioti.
3. Karantinuojami ir tikrinami, pagal LAVL padalinio Šiaulių TI galimybes, visi naujai atvykę
suimtieji (nuteistieji). Nustačius Covid-19 suimtajam (nuteistajam) izoliuojamas gyvenamojoje
kameroje, SPT sprendimu pablogėjus būklei būtų neplaniniu konvojumi konvojuojamas į LAVL.
4. Turimų apsaugos priemonių šiuo metu pakanka. Per CPO vykdomi papildomi pirkimai dėl
priemonių įsigijimo nebe trims, o šešiems mėn. į priekį. Vykdomas pirkimas dėl termovizoriaus.
Bendrų patalpų dezinfekavimas vykdomas pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais.
5. Vykdomos Koronaviruso COVID 19 valdymo bausmių vykdymo sistemoje veiksmų plane
nustatytos priemonės, Vyriausybės bei Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios
situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai, KD prie LR TM pasitarimuose priimti sprendimai
bei rekomendacijos ir kt. su COVID 19 plitimo užkardymų susijusios priemonės.
6. Situacija stabili ir po Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos rašto „Dėl papildomų prevencinių priemonių stabdant Covid-19 plitimą“ padėtis dėl
areštantų pristatymo į įstaigą ženkliai pagerėjusi. Toliau vykdomos visos iki šiol vykdytos prevencinės
priemonės - temperatūros tikrinimas į įstaigą atvykusiems konvojaus pareigūnams, suimtiesiems
(nuteistiesiems) ir t. t.
7. Atnaujinta ir įsakymu patvirtinta pareigūnų ir kt. darbuotojų iškvietimo esant ekstremaliai
situacijai schema ir sąrašai. Atskiras nurodymas, kad automobiliu į tarnybą ar tarnyboje darbo tikslais
(komandiruotė) vyksta ne daugiau kaip 2 darbuotojai (išskyrus konvojavimą).
Prašytume patikslinti KD priemonių planą dėl darbuotojų tikrinimo neatvykus į darbą 3 dienas
ir ilgiau ir ar kartą per 14 dienų privalomą tikrintis visiems darbuotojams ar tik turintiems nuolatinį
kontaktą su suimtaisiais (nuteistaisiais). Čia problema ne ta, kad kažkas nenori tikrintis, bet LAVL
padalinio darbuotojai Šiaulių TI teigia, kad gali per dieną paimti iki 30 testų, o tuomet negalime tikrinti
daugiau suimtųjų (nuteistųjų) ir reikia ilgiau juos karantinuoti. Iš anksto dėkoju už pagalbą.
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Evaldas Gasparavičius
Dauguma KD SVS darbuotojų dirba nuotoliniu būdu. Esant poreikiui vykstama į darbo vietą
pagal pamaininį grafiką, laikantis saugumo reikalavimų. Per šią savaitę didesnių problemų, susijusių su
suimtųjų/nuteistųjų konvojavimu, nebuvo. Bendradarbiavimas su VST ir policija vyksta konstruktyviai.
Regimantas Kavaliauskas
Marijampolės pataisos namai, Sporto g. 7, Marijampolė:
1. COVID-19 atvejų įstaigoje nuteistųjų ar suimtųjų tarpe nenustatyta.
2. Šiuo metu įstaigoje izoliuoti 2 areštantai. Darbuotojų tarpe sergančių COVID-19 - 6,
saviiizoliacijoje – 6, kaip galimai turėję kontaktą su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 infekcija.
Šiuo metu yra vykdomas visų pareigūnų ir darbuotojų profilaktinis patikrinimas pagal poreikį, kadangi
vykdyti tikrinimus kas 14 dienų negali užtikrinti SPS. Darbuotojams bekontakčiais termometrais
tikrinama kūno temperatūra. Eidami į zoną darbuotojai privalo naudoti vienkartines kaukes ir
dezinfekcinį rankų skystį.
3. Visų nuteistųjų profilaktinis tikrinimas nėra vykdomas, tik pagal būtinumą. Jeigu
epidemiologinė situacija blogėtų, masiškai izoliuoti nuteistuosius būtų sunku. Vienetiniais atvejais
izoliuotume laisvose kamerose, ilgalaikių pasimatymų kambariuose, vidurinės mokyklos ar profesinio
rengimo centro klasėse. Išvykstantiems etapu nuteistiesiems matuojama temperatūra.
4. Apsaugos priemonių rezervas pakankamas, vykdomas papildomas pirkimas.
5. Papildomos priemonės: Nuotoliniu-pamaininiu būdu dirba 41 darbuotojas. Vykdomas
pamaininis darbas, padaliniuose iš pareigūnų reikalaujama laikytis atstumų dėvėti kaukes laikytis
higienos, įeinantiems darbuotojams matuojama temperatūra, šventinių renginių organizuoti
nenumatyta, akcentuojamas darbuotojų sąmoningumas.
6. Įstaigoje nevyksta visų rūšių pasimatymai.
7. Trumpalaikės išvykos iš Pusiaukelės namų yra uždraustos, į darbą vyksta, reikalaujama
laikytis numatytų apribojimų.
Marijampolės pataisos namai, J.Biliūno g. 14, Kybartai:
1. COVID-19 atvejų įstaigoje nuteistųjų ar suimtųjų tarpe nustatyta 15 susirgimo atvejų.
2. Šiuo metu įstaigoje izoliuoti 2 areštantai. Darbuotojų tarpe sergančių COVID-19 - 4,
saviizoliacijoje – 0, kaip galimai turėję kontaktą su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 infekcija.
Šiuo metu yra vykdomas visų pareigūnų ir darbuotojų profilaktinis patikrinimas pagal poreikį, kadangi
vykdyti tikrinimus kas 14 dienų negali užtikrinti SPS. Darbuotojams bekontakčiais termometrais
tikrinama kūno temperatūra. Eidami į zoną darbuotojai privalo naudoti vienkartines kaukes ir
dezinfekcinį rankų skystį.
3. Visų nuteistųjų profilaktinis tikrinimas nėra vykdomas, tik pagal būtinumą. Jeigu
epidemiologinė situacija blogėtų, masiškai izoliuoti nuteistuosius būtų sunku. Vienetiniais atvejais
izoliuotume laisvose kamerose, ilgalaikių pasimatymų kambariuose, vidurinės mokyklos ar profesinio
rengimo centro klasėse. Išvykstantiems etapu nuteistiesiems matuojama temperatūra. Laisvų vietų,
skirtų karantinavimui įstaigoje nėra.
4. I ir II lygio apsaugos priemonių rezervas pakankamas, vykdomas papildomas pirkimas. Šiuo
metu trūksta apsaugos priemonių III lygiui (vienkartiniai chalatai ar kombinezonai ir vienkartinės
kepuraitės), reikalinga pagalba.
5. Papildomos priemonės: Nuotoliniu-pamaininiu būdu dirba 11 darbuotojų. Vykdomas
pamaininis darbas. Padaliniuose iš pareigūnų reikalaujama laikytis atstumų dėvėti kaukes laikytis
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higienos. Įeinantiems darbuotojams matuojama temperatūra, šventinių renginių organizuoti
nenumatyta. Akcentuojamas darbuotojų sąmoningumas.
6. Įstaigoje nevyksta visų rūšių pasimatymai.
Arnoldas Masalskis
KD PTPVS sergančių Covid-19 nėra.Darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, esant poreikiui
atvykimas į biurą derinamas individualiai.
Romas Ostanavičius
1. VPN 18 darbuotojų nustatyti COVID-19, iš jų 2 darbuotojai jau pasveiko. Vienam
nuteistajam nustatytas COVID-19. Vienas nuteistasis izoliuotas, kaip asmuo turėjęs artimą kontaktą su
sergančiuoju.
2. Darbuotojams testai daromi grįžus po atostogų ir esant poreikiui. Medicinos darbuotojai
testus daro kiekvieną dieną nuo 8.00 val. iki 9.30 val.
3. Nuteistiesiems (suimtiesiems) profilaktiniai patikrinimai atliekami tik esant poreikiui arba
perkeliant į kitas laisvės atėmimo įstaigas vadovaujantis ESOC 2020-10-26 protokolo sprendimu.
4. Apsaugos priemonių dėl COVID-19 rezervas pakankamas. Vykdomi pavieniai pirkimai pagal
poreikį. 6 mėnesių AP poreikis tas pats.
5. VPN maksimaliai stengiasi užtikrinti pateiktas rekomendacijas. Nuotolinis darbas
organizuojamas savaitėmis, dienomis ir mišriuoju būdu. Nuo 2020-11-19 įstaigoje įvestos papildomos
saugumo priemonės:
Kabinetuose leidžiama dirbti tik po vieną žmogų;
Darbo laikas paskirstytas taip, kad darbuotojai nesusitiktų kabinetuose;
Dinaminės priežiūros darbuotojams nustatytas mišrus darbo laikas: 6 val. nuotoliniu būdu, 6
val. įstaigoje, kad darbuotojai nesusitiktų darbo vietoje;
Tik esant būtinumui darbuotojų kontaktai su nutiestaisiais (suimtaisiais) ne ilgiau 15 minučių ir
laikantis ne mažiau kaip 2 metrų atstumo;
Psichologų ir vertintojų darbas (užtrunka nuo 30 min. iki 1,5 val.) organizuojamas
pasinaudojant trumpalaikių pasimatymų patalpomis be kontakto (per stikline pertvarą);
Visos grupinės reabilitacijos programos ir priemonės sustabdytos iki 2020-12-01.
6. Bendradarbiavimas su policijos teritorinėmis įstaigomis, viešojo saugumo tarnybos
pareigūnais dėl nuteistųjų/suimtųjų konvojavimo, pristatymo į pataisos įstaigas/izoliatorius vyksta
sklandžiai. Didesnių problemų nėra. Visiems atvykstantiems pareigūnams matuojama kūno
temperatūra, įleidžiami tik su kaukėmis ir pirštinėmis.
7. Įstaigoje įrengtas bekontaktis temperatūros, kaukių ir įėjimo tikrinimo-kontrolės įrenginys.
Ramūnas Šilobritas
Laisvės atėmimo vietų ligoninėje sergančiųjų mažėja, šiuo metu serga 26 darbuotojai. Vakar
gavom žinių apie du medikus kuriems teigiami testai nustatyti kitose įstaigose ir ligoninėje kontaktų
neturėjo. Šiuo metu kebli situacija Kybartuose, ryte gauta informacija apie 15 teigiamų nuteistųjų
atvejų iš 22 testuotu, dalis jų su simptomais.
Rasa Vanagienė
1. Pravieniškių PN-AK COVID 19 teigiami testai buvo nustatyti devyniolikai (19) darbuotojų.
Vienuolika darbuotojų pasveiko. (8 sergantys ir dar 4 darbuotojai yra saviizoliacijoje). Taip pat 42
nuteistiesiems nustatyti COVID-19 teigiami. Šiuo metu Trečiajame sektoriuje serga 12 nuteistųjų
COVID-19, 30 nuteistųjų pasveiko. Trečiajame sektoriuje 85 nuteistieji, kaip turėję kontaktą su
sergančiais nuteistaisiais yra karantinuojami, jiems atliekami COVID 19 testai. Visuose sektoriuose
pasimatymų kambariuose yra įrengtos karantinavimo vietos. Pasimatymai trumpalaikiai ir ilgalaikiai
yra visiškai sustabdyti.
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2. Nustačius nuteistiesiems teigiamam COVD 19 teistui, ir siekiant apsaugoti kitus
nuteistuosius, maitinimas Trečiajame sektoriuje tiekiamas vienkartiniuose induose. Įstaiga
organizuoja pirkimą vienkartinių indų. Jei susidarytų kritinė padėtis maisto tiekimo klausimas
sprendžiamas būtu tokiu būdų: VšĮ „Brunera“ maistą atveža iki Trečiojo sektoriaus vartų, neįvažiavus
į teritoriją. Dezinfekuotose termo induose, maistas būtu perduodamas esantiems atsakingiems
darbuotojams, kurie maistą vienkartiniuose induose išdalintų sergantiems COVID-19 ir saviizoliacijoje
esantiems nuteistiesiems.
3. Darbuotojai (turintys tiesioginį kontaktą su nuteistaisiais/suimtaisiais) yra pilnai aprūpinti
respiratoriais (FFP2), medicininėmis veido kaukėmis, nuteistieji pilnai aprūpinti apsauginėmis veido
kaukėmis.
4. Darbuotojams (turintiems tiesioginį kontaktą su nuteistaisiais/suimtaisiais) grįžusiems po
atostogų, atliekami testai nuo COVID-19. Darbuotojams testai taip pat atliekami ir profilaktiškai.
Atvykusiems nuteistiesiems ir suimtiesiems atliekami COVID-19 testai. Taip pat nuteistiesiems
COVID-19 testai atliekami ir profilaktiškai. Darbuotojams darbo metu uždarose patalpose privaloma
dėvėti medicininę veido kaukę, kai patalpose yra daugiau negu vienas asmuo. Darbuotojai grįžę į darbą
po COVID-19 ligos ar buvę izoliacijoje dėl kontakto su sergančiuoju COVID-19 liga, ar po atostogų,
privalo būti atlikę tyrimą dėl COVID-19 virusi PGR metodu, ne vėliau kaip prieš 48 valandas nuo
grįžimo ir gavę atsakymą, kad COVID-19 virusas nenustatytas.
5. Apsaugos priemonių kol kas turime. Įstaiga nupirko 12000 vienkartinių veido kaukių, 1440
litrų rankų dezinfekavimo priemonių, 2000 litrų paviršių dezinfekavimo priemonių. Taip pat Įstaiga
organizuoja pirkimus 30000 porų vienkartinių pirštinių, 1000 apsauginių akinių, 4000 vienkartinius
kombinezonus su gobtuvu, 24000 vienkartinių veido kaukių, respiratorių FFP2 10000 vnt. Tai pat
organizuojamas pirkimas 5 vnt stacionarių bekontakčių kūno temperatūros matuoklių (termovizorių).
6. 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 renginius,
masinius susibūrimus instruktažų metu. Pareigūnų instruktažai ir aptarimai vyksta lauke, vyresniųjų
pareigūnų pasitarimai vykdomi nuotoliniu būdu Tarnybiniai mokymai padaliniuose nevykdomi.
Tarnybinių priemonių dezinfekuojamos prieš perduodant darbuotojams. Įstaigoje yra uždrausti masinai
renginiai.
7. Taip pat siekiant mažinti viruso plitimo tikimybę tarp nuteistųjų, įstaigoje yra sustabdytas
nuteistųjų darbas Trečiajame sektoriuje. Be neatidėliotinos būtinybės, neorganizuojamas nuteistųjų ir
suimtųjų perkėlimas iš vienos įstaigos į kitą. Pravieniškių pataisos namų atvirosios kolonijos
administracija sustiprino vidinę informacijos sklaidą tiek darbuotojams, tiek laikomiems asmenims,
asmens higienos, dezinfekcijos ir kitų prevencinių priemonių temomis.
8. Visi naujai atvykę nuteistieji yra laikomi karantino sąlygomis, jiems yra atliekami COVID-19
testai ir tik esant neigiamam testo rezultatui nuteistieji yra paskiriami į būrį.
9. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje siekiant apsaugoti darbuotojus bei
suimtuosius ir nuteistuosius nuo koronaviruso COVID-19, tęsiamas prevencinių priemonių veiksmų
planas. Nuolat vykdoma darbuotojų ir nuteistųjų sveikatos stebėsena, tarnybinėse ir bendrojo
naudojimo patalpose, nuteistųjų gyvenamosiose zonose nuolat vyksta dezinfekcija, patalpos valomos,
vėdinamos. Dezinfekuojamos ir įstaigos transporto priemonės, ypatingas dėmesys yra skiriamas
konvojavimui skirtoms transporto priemonėms.
Edvardas Norvaišas
1. Panevėžio pataisos namuose 2020-11-19 Covid -19 nustatytas vienai įstaigos
darbuotojai. Pareigūnė su įstaigos darbuotojais nebendravo, kadangi turėjo nedarbingumą dėl vaiko
slaugos. Nuteistosios vaikui, kuriam buvo nustatytas Covid-19 pakartotinas testas buvo neigiamas.
Daugiau Covid -19 atvejų įstaigoje nėra nustatyta.
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2. 2020-11-16-20 dienomis buvo atlikti 29 įstaigos darbuotojams profilaktiniai patikrinimai
dėl COVID 19. Planuojama pagal poreikį 2020-11-23 atlikti profilaktinius tikrinimus dėl
COVID įstaigos darbuotojams.
3. 2020-11-16-20 dienomis 2 nuteistosioms buvo atlikti profilaktiniai patikrinimai dėl COVID
19. Šiuo metu izoliuotos 5 nuteistosios atvykusios iš Lietuvos Respublikos teritorijos.
4. Įstaigoje įvyko viešieji pirkimai dėl 1000 vnt. respiratorių (FFP3), 8000 vnt. vienkartinių
veido kaukių, 200 vnt. antbačių įsigijimo, 200 vnt. vienkartinių kombinezonų ir 200 vnt. apsauginių
veido skydelių. Visos reikiamos apsauginės priemonės nupirktos. Pasirašomos sutartys su tiekėjais.
Įstaiga planuoja įsigyti vieną veido atpažinimo su karščiavimo aptikimu skaitytuvą. Kitų apsaugos
priemonių poreikio įstaigoje kol kas nėra.
5. Įstaigoje direktoriaus įsakymu nuo 2020-11-09 nustatytas darbo organizavimas nuotoliniu
būdu ir nurodymai darbuotojams kaip elgtis ekstremalios situacijos dėl Covid-19 plitimo grėsmės metu.
Darbuotojai informuoti, kad gali atvykti į darbą tik neturėdami ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, pasunkėjęs kvėpavimas ir kiti COVID-19 ligai būdingi
požymiai). Taip pat nuolat paprašoma darbuotojų, kad laisvu nuo tarnybos metu saugotųsi patys ir kuo
mažiau kontaktuotų su kitais asmenimis. Atvykstant į tarnybą visiems įstaigos darbuotojams
matuojama temperatūra, visi įstaigos darbuotojai nuolat dėvi apsaugines veido kaukes.
6. Problemų bendradarbiaujant su policijos teritorinėmis įstaigomis, viešojo saugumo tarnybos
pareigūnais dėl nuteistųjų konvojavimo problemų nėra. Tiek ant atvykstančių, tiek ant išvykstančių
nuteistųjų dokumentų viršelių rašoma informacija apie COVID-19.
Renata Katinaitė
KD RS darbuotojai, kuriems buvo nustatyti teigiami Covid-19 atvejai, šeimos gydytojų
sprendimu laikomi pasveikę, nors dviem darbuotojams pakartotiniai Covid-19 tyrimai dar buvo
teigiami. Darbuotojai dirba nuotoliniu būdu. Socialinės reabilitacijos priemones ir formaliojo ugdymo
procesą kiekviena pataisos įstaiga, atsižvelgdama į LRV nutarimus ir ESOC protokolinius sprendimus,
organizuoja pagal situaciją laikydamasi saugumo reikalavimų bei derindamasi su švietimo įstaigomis.
Jurga Mickienė
KD Imuniteto skyriuje sergančių Covid-19 nėra. 3 Imuniteto pareigūnai 2020-11-16 darėsi
Covid-19 testą, atsakymas gautas 2020-11-17 - neigiamas. Tačiau nepriklausomai nuo to (NVSC sms
žinutė gauta 2020-11-18), dviem pareigūnams, 2020-11-06 turėjusiems sąlytį su pareigūnu, kuriam
2020-11-07 testas buvo neigiamas, o 2020-11-14 – teigiamas, privalomai buvo taikoma izoliacija iki
2020-11-19. Apsaugos priemonių užtenka. Darbas organizuojamas tiek nuotoliniu būdu, tiek esant
būtinybei į KD atvykstama iš anksto susiderinus tarpusavyje. Tačiau kaip ir KŽV, atsižvelgiant į darbo
specifiką, vykimas į įstaigas ir (ar) susitikimas su nuteistaisiais ir BVS darbuotojais – neišvengiamas.
Tačiau pagal galimybes vykimus derinamės su Įstaigų vadovais.
NUTARTA:
1. Leisti LPT atnaujinti vykimus į nuteistųjų gyvenamąsias vietas, užtikrinant, kad vykstančių
ekipažų nariai būtų maksimaliai pastovūs, pareigūnai dėvėtų apsaugos priemones, prižiūrimųjų
patikrinimai būtų vykdomi nekontaktiniu būdu ir tik atvirose erdvėse, techninėmis priemonėmis
netikrinant blaivumo.
2. Pavesti laisvės atėmimo vietų įstaigų vadovams:
2.1. iki 2020-11-25 KD SPS pateikti siūlymus dėl Koronoviruso COVID-19 valdymo Bausmių
vykdymo sistemoje veiksmų plano praktinio įgyvendinimo. Prašoma argumentuotų įžvalgų (siūlymų)
dėl priemonių plano patikslinimo, plane nenumatytų siūlytinų priemonių įtraukimo.

12

2.2. iki 2020-11-25 KD SVS pateikti informaciją, ar nuteistiesiems ir suimtiesiems suteikiami
papildomi skambučiai, ar pakanka įrangos, kokios apsaugos priemonės naudojamos, ar yra pertvaros,
kuo motyvuojami atsisakymai nesuteikti papildomų skambučių, kokių turima siūlymų dėl
rekomendacijų koregavimo, siekiant užtikrinti sklandų jų įgyvendinimą.
2.3. ieškoti techninių ir organizacinių būdų maksimaliai kompensuoti suimtiesiems ir
nuteistiesiems nesuteikiamus pasimatymus vaizdo ar telefoniniais skambučiais, esant telefoninių
aparatų trūkumui, kreiptis į tiekėją, įvertinti pertvarų tarp telefoninių aparatų reikalingumą ir įrengimo
galimybes.
2.4. atkreipti vadovaujamų įstaigų darbuotojų dėmesį, kad reikalavimas atlikti nuteistajam
COVID-19 testą taikomas tik perkeliant nuteistuosius iš vienos pataisos įstaigos į kitą tolesniam
bausmės atlikimui (pagal KD nutarimus). Konvojuojant asmenis į teismus atlikti testų nereikia.
3. Priminti Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms, kad Sveikatos apsaugos
ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų ir KD
ESOC (Kalėjimų departamento Ekstremalių situacijų operacijų centro) priimtų sprendimų ir
rekomendacijų vykdymas privalomas.
PRIDEDAMA.
1. Informacija apie apsaugos priemones.
2. Informacija apie COVID-19 įstaigose (ligos išeitis).

Posėdžio pirmininkas

Gintautas Šarauskas

Posėdžio sekretorė

Vaida Mikalkevičiūtė

DUOMENYS APIE NUSTATYTUS COVID LIGOS ATVEJUS IR JŲ IŠEITIS
SITUACIJA ĮSTAIGOSE 2020 11 20

Įstaigos
pavadinimas

Alytaus pataisos
namai
Marijampolės
pataisos namai
Marijampolės
sektorius
Marijampolės
pataisos namai
Kybartų sektorius
Panevėžio pataisos
namai
Vilniaus pataisos
namai
Kauno tardymo
izoliatorius
sektorius
Mickevičiaus g.
Kauno tardymo
izoliatorius
sektorius
Technikos g.
Šiaulių tardymo

Darbuotojų tarpe
Nustatytų
atvejų
Pasveiko
Serga
skaičius nuo
šiuo metu
2020 09 01 iki
2020 11 15
11
0
11

Suimtųjų/nuteistųjų tarpe
Nustatytų
atvejų
skaičius nuo
2020 09 01 iki
2020 11 15
0

Pasveiko

Paleistas
į laisvę
(nepasveikęs)

Kitos išeitys
(nurodyti)

Serga šiuo
metu

0

0

0

0

8

2

6

0

0

0

0

0

5

1

4

15

0

0

0

15

2

1

1

0

0

0

0

0

18

2

16

1

0

0

0

1

8

5

3

0

0

0

0

0

4

3

1

1

1

0

0

0

9

4

5

3

1

0

0

2

izoliatorius
Laisvės atėmimo
vietų ligoninė
Pravieniškių
pataisos namaiatviroji kolonija

51

25

26

3

0

0

1

2

19

11

8

42

30

0

0

12

IŠ VISO (TI+PN)

135

54

81

65

32

0

1

32

Mokymo centras
Lietuvos probacijos
tarnyba
Kalėjimų
departamentas

1
9

0
5

1
4

-

-

-

-

-

6

5

1

-

-

-

-

-

Eil.
Nr.

1
1

2

3
4

Priemonė

2
Vienkartinės
pirštinės
(nesterilios)
poromis

Užsakyti (dar
Inicijuojami/vykPoreikis 1 Jau turimi
Išliekantis
nepristatyti)
domi pirkimai
mėn.
vienetai
trūkumas
vienetai
(priemonių vnt.)

3

4

52980

65500

2500

6
-15020

Įstaigos
savarankiškain
uo 2020-01-01
įsigyta
priemonių už
sumą

8

9

7
121000

108350

11458,91

168

0

-158

0

43

8
52990

5972

50127

1000

-45155

11000

6703

28839,91

1665

275

0

1390

100

800

4065

5

Vienkartinė kaukė 149520

73380

13000

63140

97000

140525

51065,05

6

Apsauginiai
akiniai

412

267

0

145

1000

238

2269,7

7

Veido skydai

545

346

0

199

0

1138

4504,91

727

3349

0

-2622

0

2100

543,05

1885

1858

0

27

3050

4450

5726,63

8
9

10

11
12
13
14
15

16

17

Vienkartinė
kepuraitė
Vienkartinis
chalatas
(nesterilus)
Vienkartinis
kombinezonas su
gobtuvu
Antbačiai (iki
kulno) poromis
Antbačiai (iki
kelių) poromis
Apsauginė
prijuostė
Bekontaktis
termometras
Paviršių
dezinfekavimo
priemonė (litrais)
Rankų
dezinfekavimo
priemonė (litrais)
Chalatas
vienkartinis
neperšlampamas

6221

3516

143

2562

5800

3160

17884,92

840

53970

0

-53130

900

3640

232,49

1602

58

200

1344

2050

50

18,15

745

1635

0

-890

0

2200

141

31

35

0

-4

0

164

9747,16

5331

10963

0

-5632

10825

44781

8877,5

1616

3547

0

-1931

1010

2264

13618,21

800

2098

0

-1298

0

0

0

Marlinės kaukės

1010

4615

0

-3605

0

2200

2456,3

19

Medžiaginės
kaukės

9485

2893

0

6592

0

3130

4257,19

20

Dezinfekcinis
chloro skystis

1250

19213

0

-17963

0

19300

453,18

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
166167,26

Medicininė
pižama ir kelnės
LAVL (komplektas)
Vizitacijos
drabužių
komplektas
Pravieniškės
Respiratorius
KTI
FFP1

613
957

2685

18

Iš viso

2020-11-19

65668

Vienkartinės
pirštinės (sterilios)
10
(chirurginės)
poromis
Respiratorius
(FFP2)
Respiratorius
(FFP3)

5

Įstaigos
savarankiškai
2020-01-01
įsigytų
priemonių
skaičius

į VeSOC ataskaitą neįtraukiama

Neliesti

300

180

300

8998

393

1000

5929

105

105

381,15

3956

Iš viso

181475,4

2020-11-19

OC ataskaitą neįtraukiama

