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Posėdis įvyko 2020-11-27, 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, 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 gruodžio 17 

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. 

 Gintautas Šarauskas 

 Informuoju, kad vyko susitikimas su advokatūros atstovais, kuriame aptarta/išsakytos advokatų 

pastabos/pageidavimai: 
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 - dėl advokatų susitikimų, bendravimo su suimtaisiais konfidencialumo, paslapties 

neatskleidimo užtikrinimo, 

 - dėl suteikimo galimybių bendrauti ne tik per stiklą, betarpiškai, ne tik patalpose, bet ir atviroje 

erdvėje, kiemeliuose, 

 - dėl advokatų įsipareigojimų laikytis visų apsaugos nuo viruso priemonių, 

 - dėl  dokumentų perdavimo suimtiesiems, nedalyvaujant susitikimuose, tuo pačiu vengiant 

bereikalingų kontaktų. 

 Atsižvelgiant į tai, rekomendacija visoms įstaigoms, saugumo valdymo padalinių pareigūnams 

atsižvelgti į advokatų išsakytas pastabas/pageidavimus, užtikrinti susitikimų su suimtaisiais 

konfidencialumą, sudaryti sąlygas saugiam bendravimui. Būtina laikytis visų būtinų saugumo nuo 

koronoviruso sąlygų, pagal advokatų pageidavimus dokumentus suimtiesiems perduoti, vengiant 

papildomų susitikimų/kontaktų. 

  

  Loreta Vasiljevienė 

 Sveikatos priežiūros skyriuje siūlymai dėl Koronaviruso COVID-19 valdymo bausmių 

vykdymo sistemoje veiksmų plano pakeitimo gauti tik iš kelių įstaigų (LAVL, Vilniaus PN ir 

Panevėžio PN). Siūlymai motyvuoti, dėkojame kolegoms, į daugumą siūlymų atsižvelgta. 

 Siunčiame visiems susipažinti su  Koronaviruso COVID-19 valdymo bausmių vykdymo 

sistemoje veiksmų plano pakeitimo projektu, atkreipkite dėmesį į geltonai pažymėtas vietas, nes ten 

atlikti pakeitimai, vienas punktas panaikintas, 3.2.2. punktas visiškai pakeistas 

 Maloniai prašome, mieli kolegos, jeigu turite, tai konkrečius motyvuotus siūlymus dėl plano 

pakeitimo projekto iki 2020-11-30 darbo dienos pabaigos atsiųsti man ir Birutei. 

 

Birutė Semėnaitė 

Didėjant sergamumui ir besiizoliuojančių ar izoliuojamų žmonių – tiek darbuotojų, tiek 

pacientų skaičiui, labai dažnai kyla klausimų dėl izoliavimo/izoliavimosi terminų. Pasitarimo protokole 

akcentuokime, kad sąlytį (kontaktą) su sergančiuoju Covid turėjęs asmuo izoliacijoje/saviizoliacijoje 

yra laikomas 14 dienų. Toks terminas yra nustatytas 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 taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 

d. įsakymu Nr. V-352 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 29  d. 

įsakymo Nr. V-1335 redakcija). Šių Taisyklių punkto 84. Izoliacijos taikymo terminas papunktyje 84.3. 

numatytas trumpesnis terminas ir galimos išimtys:  

84.3. sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims – 14 

dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos. Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas šioms asmenų 

grupėms, ne anksčiau kaip 10 izoliavimo dieną atlikus laboratorinį tyrimą COVID-19 ligai 

(koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gavus neigiamą rezultatą: 

84.3.1. ASPĮ darbuotojams, studentams, atliekantiems praktiką ASPĮ, ir ASPĮ patalpose veiklą 

vykdančių vaistinių darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su pacientais; 

84.3.2. Prezidentui ir jo patarėjams, Seimo Pirmininkui ir jo pavaduotojams, Ministrui 

Pirmininkui ir jo patarėjams bei biuro darbuotojams, ministrams ir jų patarėjams bei viceministrams, 

Vyriausybės kancleriui ir jo pavaduotojams; 

84.3.3. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos, Lietuvos Respublikos muitinės, policijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų 

ministerijos, ugniagesiams gelbėtojams, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos 
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pareigūnams, Krašto apsaugos sistemos kariniam ir civiliniam personalui, Lietuvos Respublikos 

diplomatinės tarnybos institucijų personalui. 

Išimtis (sutrumpinimas) pas mus galimas tik sveikatos priežiūros darbuotojams. 

Pasibaigus izoliavimo/saviizoliacijos laikotarpiui tyrimai neatliekami – nebent kitaip 

nusprendžia šeimos gydytojas (jei kyla abejonių, kad galimai  pasireiškė kokie nors simptomai).  

Šios paros situacija: 

 Darbuotojai: naujai registruoti atvejai – 10: VPN 3, PrPN-AK 2, KTI (Technikos g.) 1, MPN 

(Marijampolės sk.) 1, APN 2, ŠTI 1. Iš viso registruotų atvejų 181, pasveikusiais laikoma 89, serga 92. 

 Suimtieji/nuteistieji: naujai registruota 13 atvejų (iš tiesų per paskutinę parą 11 atvejų, nes 

ankstesnę parą nebuvo įskaičiuoti VPN 2 nuteistieji, keliaujantys tarp VPN ir KTI): 8 MPN 

(Marijampolės sk.), 4 VPN (realiai 2) ir 1 Pr PN-AK. Iš viso registruoti 159 atvejai, iš jų viena miręs 

nuo kitų susirgimų, 38 pasveikę, 120 serga. Epidemiologiniai  duomenys  laisvės atėmimo įstaigose: 
 

                   Duomenys apie laisvės atėmimo įstaigoje laikomus asmenis: 
 

 
Rodiklis Skaičius 

Laikomi izoliuoti iš viso 430 

               iš jų: 0 

Karantine  laikomi, kaip naujai atvykę iš Lietuvos teritorijos 132 

Izoliuoti, kaip sugrįžę iš užsienio valstybės (nurodoma valstybė)  4 

Izoliuoti, kaip turėję /galimai turėję kontaktą su asmeniu, kuriam 

patvirtinta  COVID-19 infekcija 
278 

Izoliuoti, kaip turėję /galimai turėję kontaktą su asmeniu, kuris 

stebimas dėl galimos COVID-19 infekcijos 
16 

Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis: 0 

Ūmiomis kvėpavimo organų ligomis 6 

Gripu 0 

Per paskutinę  parą  atlikti testai dėl COVID-19 infekcijos 109 

Iš viso atlikti testai dėl COVID-19 infekcijos  4070 

Per paskutinę parą patvirtinta COVID-19 infekcija 13 

Iš viso per pandemijos RUDENS laikotarpį (nuo rugsėjo 1 d.) 

patvirtinta COVID-19 infekcija 
159 
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                Duomenys apie įstaigos darbuotojus:  
 

 
Rodiklis Skaičius 

Darbuotojų saviizoliacija: 39 

               iš jų: 0 

Izoliuoti, kaip sugrįžę iš užsienio valstybės (nurodoma valstybė)  0 

Izoliuoti, kaip turėję /galimai turėję kontaktą su asmeniu, kuriam 

patvirtinta  COVID-19 infekcija 
39 

Izoliuoti, kaip turėję /galimai turėję kontaktą su asmeniu, kuris 

stebimas dėl galimos COVID-19 infekcijos 
0 

Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis (duomenys pateikiami, 

jei yra žinomi): 
0 

Ūmiomis kvėpavimo organų ligomis 5 

Gripu 0 

Per paskutinę  parą  atlikti testai dėl COVID-19 infekcijos 148 

Iš viso atlikti testai dėl COVID-19 infekcijos  7862 

Per paskutinę parą patvirtinta COVID-19 infekcija 10 

Iš viso per pandemijos RUDENS laikotarpį (nuo rugsėjo 1 d.) 

patvirtinta COVID-19 infekcija 
181 

 

Rita Starkuvienė pateikė apibendrintą informaciją apie apsaugos priemones (pridedama). 

 

Edividas Praleika 

Kalėjimų departamento ir pavaldžių įstaigų darbuotojams nuotoliniam darbui papildomų VPN 

tunelių poreikio nėra. Pareigūnams, dirbantiems nuotoliniu būdu, suteikta galimybė jungtis per VPN 

tunelius prie IRD prie VRM registrų. Nuotolinių pasitarimų techninei įrangai įsigyti pateikta pirkimo 

paraiška (vyksta derinimo procesas).  

  

Karolina Vozbutaitė  

Mokymo centre nustatytas 1 infekcijos COVID-19 atvejis, 1 darbuotojas pasveikęs.6 asmenys 

saviizoliacijoje (5 turėjo kontaktą su nustatytu teigiamu COVID-19 atveju; 1 nustatyta infekcija 

COVID-19). Šiuo metu VISI mokymai vykdomi TIK nuotoliniu būdu, o dauguma MC darbuotojų 
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dirba nuotoliniu būdu, profilaktiniai patikrinimai kol kas neplanuojami. 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. Kol kas yra pakankamos atsargos vienkartinių kaukių/pirštinių. Vykdomas papildomas 

apsauginių priemonių pirkimas, rezervui kaupti. 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. 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. Esant poreikiui 

atvykimas į MC derinamas su padalinių vadovais, kontroliuojama, kad vienu metu kabinete ne dirbtų 

daugiau nei 1darbuotojas.Visiems atvykstantiems į MC matuojama kūno temperatūra, stebima būklė, 

primenama apie būtinybę izoliuotis esant viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiams. MC mokytojai 

nevykdo (sustabdyta) tarnybinių mokymų įstaigose. Dėl to yra labai aktualus klausimas dėl praktinių 

įgūdžių formavimo/tobulinimo. Kai kurių mokymų vykdymas nuotoliniu būdu 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. LV5109) 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. KD MC inicijuoja į 

asmenų spec. parengimo procesą įtraukti įstaigų instruktorius (tvarkos aprašas įsigalioja nuo sausio 1 

d.), siekiant užtikrinti tinkamą asmenų parengimą. Visi renginiai nukelti į virtualią erdvę: naudojamos 

Moodle, MSTeams, Zoom ir kitos prieinamos platformos. Siekiama laikytis visų nustatytų 

reikalavimų vykdyti MC pavestas funkcijas. 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. Bendraujama su visais MC darbuotojais, 

kursantais, informuojama apie būtinumą nesilankyti nesant svarbiam poreikiui viešose vietose. MC 

budėtojų patalpos ir darbo priemonės dezinfekuojamos laikantis SAM rekomendacijų. 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. 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. darbuotojams / kursantams skelbiama el. 

priemonėmis. Apie priemones, vykdomos įstaigoje – interneto puslapyje (kad mokymai vykdomi 

nuotoliniu būdu, lankytojai aptarnaujami tik el. priemonėmis), naujienlaiškyje. 
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Gintarė Burokienė 

Lietuvos probacijos tarnyboje situacija stabili, naujų susirgimų nefiksuota. Serga pavieniai 

darbuotojai, įstaigos veikla dėl to nesutrikusi. Apsaugos priemonių turime pakankamai.   

 

Donata Kračkienė 

Veiklos organizavimo skyriuje sergančių Covid-19 nėra. Darbas organizuojamas didžiąja dalimi 

nuotoliniu būdu. Darbuotojai, atsakingi už dokumentų administravimą, atvyksta į KD patalpas 

pasikeisdami, tarpusavyje suderintomis dienomis. Informatikas dirba KD patalpose. 

 

Jevgenij  Chleborodov 

KŽV situacija stabili. 1 asmuo serga, turėję kontaktus su sergančiaisiais buvo saviizoliacijoje. 

Naujų susirgimų nenustatyta. Darbas vyksta pamainomis. Kontaktus su nuteistaisiais (suimtaisiais) ir 

kt. bandome riboti.  

 

Irena Verbovičienė  

KD FS sergančiųjų Covid-19 nėra. Darbas organizuojamas tiek nuotoliniu būdu, tiek KD. 

 

Saulius Rajunčius 

1. COVID-19 teigiamas šiai dienai 7 įstaigos darbuotojams (4 pareigūnai budinčiųjų 

pamainų bei 2 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (iš Resocializacijos ir Veiklos organizavimo 

sk.) 1 pareigūnas, dirbantis dinaminėje grupėje,  12 suimtųjų. Saviizoliacijoje yra 7 įstaigos 

darbuotojai: iš jų 5 pareigūnai (3 pamainoje dirbantys) ir 2 dirbantys pagal darbo sutartį. 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. Jau pristatytas rankų ir paviršių 

dezinfekcinis skystis, vienkartinės kaukės, dalis kombinezonų. Per CPO ir neskelbiamos apklausos 

būdu vykdomi papildomi pirkimai dėl priemonių įsigijimo šešių mėn. laikotarpiui. Pirkimas dėl 

termovizoriaus neįvyko, vėl pradėta procedūra iš naujo. 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. 
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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. Prašome pateikti savo nuomonę dėl suimtiesiems (nuteistiesiems), sergantiems Covid-

19, skambinimosi bei kt. teisių (dušas, pasivaikščiojimai ir  kt.), galimybės užtikrinimo, ypač kai 

laikant kalinamuosius kamerose pareigūnai juos turi išvesti, pvz. skambinti net 15 min., o į dušą irgi ne 

trumpesnį laiką ir padidėja galimybė ženkliam užkrato platinimui. Prašau pasisakymo šiuo klausimu, 

nes tai, manau aktualu ne tik Šiaulių TI. Iš anksto dėkoju. Mūsų įstaigoje tai mažiau ar daugiau 

kontaktuoja iš esmės visi pareigūnai, ypač jei turime galvoje ir karantinuojamus (ne tik sergančius).  

 

Regimantas Kavaliauskas 

Marijampolės pataisos namai, Sporto g. 7, Marijampolė: 

 1.  COVID-19 atvejų įstaigoje nuteistųjų ar suimtųjų tarpe nustatyta 34. 

 2.  Šiuo metu įstaigoje izoliuoti 6 areštantai. 

     Darbuotojų tarpe sergančių  COVID-19 - 7, 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. Šiuo metu visi 

sergantys nuteistieji izoliuoti viename būryje, tačiau visos vietos jau yra užpildytos, Todėl kitais 

atvejais izoliuosime laisvose kamerose, ilgalaikių pasimatymų kambariuose, vidurinės mokyklos ar 

profesinio rengimo centro klasėse. Šiuo metu viename būryje yra vykdoma nuteistųjų izoliacija, kaip 

turėjusių kontaktą su sergančiais. 

 4. Apsaugos priemonių šiai dienai pakanka, 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. 

 8. Labai svarbu skubiai numatyti procedūras, kaip elgsimės tuo atveju, jeigu sergantį ar 

izoliuotą, kaip turėjusį kontaktą su sergančiu, nuteistąjį reikės išleisti į laisvę, pasibaigus 

bausmės laikui.  

      - svarbu tiksliai išaiškinti, kaip turime skaičiuoti ligos terminą, nuo kada skaičiuoti ligos 

pradžią, izoliavimo terminus tų, kurie turėjo kontaktą, bet pirminis testas buvo neigiamas.. 

Marijampolės pataisos namai, J.Biliūno g. 14, Kybartai: 

 1. COVID-19 atvejų įstaigoje nuteistųjų ar suimtųjų tarpe nustatyta 48 susirgimo atvejai. 

 2. Šiuo metu įstaigoje izoliuoti 2 areštantai. 

      Darbuotojų tarpe sergančių  COVID-19 - 6, 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 
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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. Šiuo metu visi 

sergantys nuteistieji izoliuoti viename būryje, kitais atvejais izoliuosime laisvose kamerose, ilgalaikių 

pasimatymų kambariuose, vidurinės mokyklos ar profesinio rengimo centro klasėse. Šiuo metu 

viename būryje yra vykdoma nuteistųjų izoliacija, kaip turėjusių kontaktą su sergančiais.  

 4. Apsaugos priemonių šiai dienai pakanka, vykdomas papildomas pirkimas. 

 5. Papildomos priemonės: 

 Nuotoliniu-pamaininiu būdu dirba 11 darbuotojų. 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. 

  Labai svarbu skubiai numatyti procedūras, kaip elgsimės tuo atveju, jeigu sergantį ar izoliuotą, 

kaip turėjusį kontaktą su sergančiu, nuteistąjį reikės išleisti į laisvę, pasibaigus bausmės laikui. Dar 

vienas klausimas, kurį kelia profesinės sąjungos, tai 20 % priemoka darbuotojams, kurie kontaktuoja su 

sergančiais ar izoliuotais, kaip turėjusiais kontaktą su sergančiais. Kaip skaičiuoti izoliacijos terminą, 

jei nuteistieji tose pačiose patalpose izoliuojami skirtingu laiku? 

 

 Arnoldas Masalskis  

 PTPVS sergančių Covid-19 nėra. Darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, esant poreikiui 

atvykimas į biurą derinamas individualiai. 

 

 Romas Ostanavičius 

            1. VPN 27 darbuotojams nustatyti COVID-19, iš jų 6 darbuotojai jau pasveiko. 7 nuteistiesiems 

nustatytas COVID-19. Izoliuoti 10 nuteistųjų atskirai nuo kitų nuteistųjų, kaip turėję artimą kontaktą su 

sergančiuoju. 18 nuteistųjų izoliuoti korpuse, tačiau 100 proc. izoliacijos užtikrinti negalime, kadangi 

neturime tokių galimybių.  

           2. Kiti duomenys nesikeitė nuo praeitos savaitės. 

            3. Situacija VPN darosi sudėtingesnė, kadangi nebeturime patalpų, kur izoliuoti nuteistuosius, 

turėjusius kontaktus su užsikrėtusiais. Kadangi sergančiųjų nuteistųjų (suimtųjų) skaičius didėja 

sparčiai, planuojama juos izoliuoti antrajame (suimtųjų) korpuse, naujam įrengtame antrajame aukšte. 

Todėl planuojamas suimtųjų priėmimas į antrą aukštą nukeliamas. Taip pat siūlau kuo skubiau spręsti 

dėl nuteistųjų (suimtųjų) perkėlimo iš įstaigos į įstaigą sustabdymo, kadangi užsikrėtusiųjų skaičius 

didelis. Vakar išsiųstas raštas į teismus su prašymu neperkėlinėti asmenų iš VPN į kitas įstaigas. KD 

gavo kopiją. Taip pat siūloma testuoti kuo daugiau darbuotojų ir nuteistųjų (suimtųjų). 

  

Ramūnas Šilobritas 

 Esama situacija dėl sergamumo koronavirusu blogėja: sudėtinga padėtis Kybartuose, 

Marijampolėje, apie pavienius atvejus praneša Vilniaus PN. Ar mes galime šiandien nutarti, kad 

visiškai ribojamas bet koks vežimas nuteistųjų/suimtųjų į įstaigas įskaitant ir teismus, nes šiai dienai 

tai efektyviausia prevencinė priemonė stabdant ligos plitimą. Siūlau riboti bent iki gruodžio 17 d. 

(karantino pabaigos LT). 

 

Rasa Vanagienė  

Pravieniškių PN-AK dvidešimt septyniems (27) darbuotojams buvo nustatyti COVID 19  

teigiami testai. Šešiolika darbuotojų pasveiko. (11 sergantys  ir dar 7 darbuotojai yra saviizoliacijoje). 
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Taip pat 44 nuteistiesiems nustatyti teigiami COVID-19.  Šiuo metu Trečiajame sektoriuje serga 9 ir 

Antrajame sektoriuje vienas (1) viso 10  nuteistųjų  COVID-19. Pasveiko 34 nuteistieji. Trečiajame 

sektoriuje 68 nuteistieji ir Antrajame sektoriuje 3 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. 

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 savizoliacijoje  esantiems 

nuteistiesiems. 

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

respiratoriais (FFP2),  medicininėmis veido kaukėmis, nuteistieji  pilnai aprūpinti apsauginėmis veido 

kaukėmis. 

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. 

Apsaugos priemonių kol kas turime. Taip pat Įstaiga organizuoja pirkimus  30000 porų 

vienkartinių pirštinių, 1000 apsauginių akinių, 4000 vienkartinius kombinezonus su gobtuvu, 40000 

vienkartinių veido  kaukių, respiratorių FFP2 10000 vnt. Tai pat organizuojamas pirkimas 5 vnt. 

stacionarių bekontakčių kūno temperatūros matuoklių (termovizorių).  

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.  

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.  

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.  

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, 
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vėdinamos. Dezinfekuojamos ir įstaigos transporto priemonės, ypatingas dėmesys yra skiriamas 

konvojavimui skirtoms transporto priemonėms. 

 

 Edvardas Norvaišas 

 Panevėžio pataisos namuose Covid-19 buvo nustatytas vienai įstaigos darbuotojai. Nuteistoji su 

vaiku, kuriam buvo nustatytas Covid-19 parvežta iš ligoninės, nuteistosios vaikas ir darbuotoja – 

pasveiko. Šiuo metu saviizoliacijoje darbuotojų nėra. 2020-11-23-27 dienomis buvo atlikti 

37  profilaktiniai patikrinimai įstaigos darbuotojams dėl Covid-19. Planuojama toliau tikrinti 

pareigūnus dėl  Covid-19 (priklausimai nuo to, kiek bus nepatikrintų pareigūnų ir kiek bus gauta testų). 

Šiuo metu yra izoliuotų nuteistųjų kaip turėję /galimai turėję kontaktą su asmeniu, kuriam patvirtinta 

Covid-19 infekcija nėra. Taip pat  izoliuotos 3 nuteistosios atvykusios iš Lietuvos Respublikos 

teritorijos. Įstaigoje įvyko viešieji pirkimai dėl 1000 vnt. respiratorių (FFP3), 8000 vnt. vienkartinių 

veido kaukių ir 200 vnt. antbačių įsigijimo, sutartys išsiųstos pasirašyti. Taip pat įvyko viešasis 

pirkimas dėl  baigiamosios dezinfekcijos visose įstaigos patalpose atlikimo (pasirašoma sutartis su 

laimėtoju). Taip pat planuojamas viešasis pirkimas dėl 200 vnt. apsauginių veido skydelių įsigijimo. 

Kitų apsaugos priemonių poreikio įstaigoje kol kas nėra.  Papildomos prevencinės priemonės: 

• maksimalus nuotolinio darbo užtikrinimas pagal darbuotojų darbo specifiką ir turimas 

technines priemones, 

• rekomendavimas darbuotojams laisvu nuo tarnybos metu nevykti į renginius, masinius 

susibūrimus, šventes, 

• rekomenduojamas pareigūnų/darbuotojų vykimas į/iš tarnybos/darbo vietą 

individualiai (išskyrus šeimos nariams). 

 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 

(įsakymas pridedamas). 

 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. 

 

Renata Katinaitė 

 KD RS darbuotojai sveiki, tiems, kuriems buvo nustatyti teigiami Covid-19 atvejai, šeimos 

gydytojų sprendimais laikomi pasveikę. Visi skyriaus 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. 

 

 Dalia Narbutienė CVPS sergančių nėra. Darbas nuotoliniu būdu. 

 

Jurga Mickienė 

 Imuniteto skyriuje sergančiųjų Covid-19 nėra. Darbą organizuojame tiek nuotoliniu būdu, tiek 

KD patalpose pasiderindami. Esant tarnybiniam būtinumui vykstame į įstaigas. Apsaugos priemonių 

užtenka. 
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Nerijus Stapušaitis  

 KTI šiuo metu Covid-19 virusu serga 9 pareigūnai: 6 veiklos adr. Mickevičiaus g. 11 ir 3 

Technikos g. 34.  Apsaugos priemonių pakanka, buvo vykdomi pirkimai, rezervas papildytas. Veiklos 

adr. Technikos g. 34 karantinuota 12 nuteistųjų, veiklos adr. Mickevičiaus g. 11, karantinuoti 58 

suimtieji (nuteistieji), iš jų 3 suimtieji izoliuoti/stebimi dėl buvusio kontakto su segančiuoju, kadangi su 

minėtais suimtaisiais buvo kitas suimtasis, kuriam nustatytas virusas, 2020-11-19 atvykęs į Kauno TI 

tranzitu iš Šiaulių TI, be testo rezultatų, ir 2020-11-23 etapuotas į Pravieniškių PN-AK 3-iąjį sektorių, 

bei 6 suimtieji izoliuoti/stebimi dėl buvusio kontakto su segančiu nuteistuoju (konvojaus metu), kuris 

2020-11-24 atvyko iš Vilniaus PN tranzitu į Marijampolės PN, be testo, ir 2020-11-25 atlikus testą 

nustatytas virusas. 

                1 suimtajam 2020-11-26 nustatytas virusas, 2020-11-24 sugrįžus po procesinių veiksmų iš 

Marijampolės VPK. Sergantis suimtasis ir nuteistasis patalpinti ilgalaikių pasimatymų patalpose. 

                 2020-11-19 į Kauno TI iš Vilniaus PN teismo posėdžiui (posėdis 2020-11-20, penktadienį) 

atvyko 3 nuteistieji, kuriems nebuvo atlikti testai. Teismo posėdžio metu nuteistieji reiškė 

nepasitenkinimą dėl jų konvojavimo, nurodydami, kad jiems reikėtų karantinuotis dėl buvusio kontakto 

su sergančiuoju, jaučiasi blogai. Kauno TI tokių duomenų neturėjo, raštas iš teismo gautas 

nuteistiesiems išvykus iš įstaigos. Nuteistieji 2020-11-23 su skundais/prašymais kreipėsi į sveikatos 

priežiūros specialistus dėl testų atlikimo. Atlikus testus nuteistieji planiniu konvojumi buvo konvojuoti 

atgal į pataisos namus, o kitą dieną buvo gauti teigiami testo rezultatai. Dėl jų konvojavimo vertino 

sveikatos priežiūros specialistai, temperatūros nuteistieji neturėjo. Ne retai suimtieji (nuteistieji), 

norėdami pasitikrinti dėl Covid-19, manipuliuoja, pvz. nurodo, kad nejaučia skonio, tam, kad tik būtų 

atliktas testas, arba tokiu būdu siekiant vilkinti išvežimo į pataisos namus laiką.  

               Šiuo metu tranzitu ar procesiniams veiksmams yra atvykę 7 nuteistieji (neįskaitant 

karantinuotus). Visi atvykę be testo rezultatų. LAVL padaliniui  atlikus testus, nuteistieji į pataisos 

įstaigas bus grąžinti tik gavus neigiamus testo rezultatus. 

                KD ESOC posėdžių metu nuspręsta, kad nuteistojo perkėlimas į kitą pataisos įstaigą 

tolesniam bausmės atlikimui būtų organizuotas tik esant neatidėliotinam ir neišvengiamam būtinumui, 

o prieš perkeliant asmenį, būtina jam atlikti COVID-19 testą ir perkėlimą vykdyti tik gavus neigiamą 

testo rezultatą. Vieni suprato, kad testas būtinas tik perkeliant bausmės atlikimui, o kiti, kad ir 

perkeliant laikinai dėl vykstančio teisminio ar IT proceso (iš Pravieniškių PN visada testai 

atlikti).  „<...> esant neatidėliotinam ir neišvengiamam būtinumui <...>“ mūsų manymu, t. y. kai 

nutartis ar nutarimas dėl laikino perkėlimo į kitą įstaigą gaunamas iš vakaro. Tuomet nėra galimybių 

atlikti testo ir laukti jo rezultatų. Atsižvelgiant į tai, siūlytume apsvarstyti galimybę visais atvejais, 

esant galimybei, konvojuoti į kitas pataisos įstaigas (tardymo izoliatorius) su testo rezultatais. Manome, 

kad 2020-11-20 ESOC posėdžio metu nurodymas (2.4 p.)  „Konvojuojant asmenis į teismus atlikti 

testų nereikia“ turėtų būti vykdomas tik tais atvejais, kai suimtieji (nuteistieji) konvojuojami iš pataisos 

įstaigos į teismą tiesiogiai, ne per kitą įstaigą. Taip pat reikėtų aptarti dėl pakartotinio nuteistųjų 

testavimo jiems vėl išvykstant į pataisos namus, ar apsvarstyti, koks turi būti praėjęs laikotarpis nuo 

paskutinio testo atlikimo.  

                    Ne retais atvejais yra konvojuojama iš vienos pataisos įstaigos į kitą dėl vaizdo 

konferencijų organizavimo. Kauno TI turi vieną vaizdo konferencijos įrangą, bei 4 garso-vaizdo 

sistemas prie kompiuterių kitose tarnybinėse patalpose, kuriose maksimaliai taip pat organizuojami 

teismo posėdžiai, IT veiksmai (KD rekomendacijos). Teismai, nesuderinę laiko su kitomis pataisos 

įstaigomis, rezervuoja laiką Kauno TI ir priima nutartis konvojuoti į Kauno TI nuotolinei vaizdo 

konferencijai.  

                 Siūlytume apsvarstyti galimybę kreiptis į Nacionalinę teismų administraciją dėl teismo 

posėdžių organizavimo maksimaliai nuotoliniu būdu, bei apsvarstyti galimybę raštu kreiptis į IT 
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atliekančius ir jiems vadovaujančius subjektus, kad tik esant neatidėliotinam ir neišvengiamam 

būtinumui priimtų sprendimus dėl konvojavimų, spręstų klausimą dėl maksimalaus procesinių veiksmų 

organizavimo nuotoliniu būdu (esant galimybei), o grąžinant būtų atliekami testai.  

                 Kauno TI tenka susidurti su situacijomis, pvz. tyrėja paskambinusi paprašo paruošti suimtąjį 

rytdienai konvojui. Paaiškinus, kad įstaigoje galimai viruso židinys, todėl gal ji galėtų atvykti į įstaigą 

arba nuotoliniu būdu atlikti procesinius veiksmus, tyrėja paaiškino „nemokanti“, „atvažiuoti bijanti“, 

„su prokuroru sutarsianti dėl nutarimo priėmimo konvojuoti, taip bus paprasčiau“.  

      Iš Vilniaus PN išvykstantiems nuteistiesiems neatlikus testų, į Kauno TI buvo etapuoti 

sergantys asmenys, nors prieš tai įstaigoje koronavirusu sergančių suimtųjų ir nuteistųjų nebuvo. Tokiu 

būdu Kauno TI tapo infekcijos židiniu, padidėjo tikimybė užsikrėsti kitiems nuteistiesiems ir Kauno TI 

darbuotojams. 

 

Birutė Semėnaitė 

 KD ESOC posėdžių metu nuspręsta, kad nuteistojo perkėlimas į kitą pataisos įstaigą tolesniam 

bausmės atlikimui būtų organizuotas tik esant neatidėliotinam ir neišvengiamam būtinumui, o prieš 

perkeliant asmenį, būtina jam atlikti COVID-19 testą ir perkėlimą vykdyti tik gavus neigiamą testo 

rezultatą. Vieni suprato, kad testas būtinas tik perkeliant bausmės atlikimui, o kiti, kad ir perkeliant 

laikinai dėl vykstančio teisminio ar IT proceso (iš Pravieniškių PN visada testai atlikti).  „<...> esant 

neatidėliotinam ir neišvengiamam būtinumui <...>“ mūsų manymu, t. y. kai nutartis ar nutarimas dėl 

laikino perkėlimo į kitą įstaigą gaunamas iš vakaro. Tuomet nėra galimybių atlikti testo ir laukti jo 

rezultatų. Atsižvelgiant į tai, siūlytume apsvarstyti galimybę visais atvejais, esant galimybei, 

konvojuoti į kitas pataisos įstaigas (tardymo izoliatorius) su testo rezultatais. Manome, kad 2020-11-20 

ESOC posėdžio metu nurodymas (2.4 p.)  „Konvojuojant asmenis į teismus atlikti testų nereikia“ turėtų 

būti vykdomas tik tais atvejais, kai suimtieji (nuteistieji) konvojuojami iš pataisos įstaigos į teismą 

tiesiogiai, ne per kitą įstaigą. Taip pat reikėtų aptarti dėl pakartotinio nuteistųjų testavimo jiems vėl 

išvykstant į pataisos namus, ar apsvarstyti, koks turi būti praėjęs laikotarpis nuo paskutinio testo 

atlikimo.  

  Iš tiesų  reikia dar kartą aptarti sąvoką ,,konvojavimas į teismą”. Aš palaikyčiau Nerijaus iš 

KTI poziciją, kad netestuoti tik vykstančių tiesiogiai į teismą, bet ne per kurią nors iš mūsų įstaigų. 

Praeitos savaitės pavyzdys: nuteistasis iš MPN (sergančių yra) vyksta teismo posėdžiui – pirmiausia 

atvyksta į KTI, šiame etape nė vienoje įstaigoje tyrimas neatliekamas. Iš KTI vyksta į VPN (sergančių 

pavieniai atvejai, bet ne tame sektoriuje, kuriame šis nuteistasis laikomas). Iš VPN vyksta į teismą, 

grįžta vėl į VPN. Šiuose etapuose tyrimas taip pat neatliekamas. Iš VPN nuteistasis atvyksta į KTI. Čia 

padaromas testas – jis teigiamas. Testo nedarymo terminas manau turėtų būti 48 val. 

 Atsakysiu į kelis gerb. Regimanto Kavaliausko klausimus: 

 „Labai svarbu skubiai numatyti procedūras, kaip elgsimės tuo atveju, jeigu sergantį ar 

izoliuotą, kaip turėjusį kontaktą su sergančiu, nuteistąjį reikės išleisti į laisvę, pasibaigus bausmės 

laikui“ . Šiuo klausimu po diskusijos KD SPS raštu kreipėmės į NVSC ir SAM dėl metodinių 

rekomendacijų. Išstudijavus OV sprendimus, paleidimo modelis turi šiek tiek analogijos į paciento 

išrašymą iš stacionaro. Pirmieji žingsniai būtų visai analogiški – t. y. medicininės informacijos 

suvedimas į sistemą, rekomendacijų pacientui/asmeniui dėl izoliacijos tęstinumo. Toliau būtų privalu 

suderinti su NVSC, kad toks paleidžiamas asmuo turėtų jų išduotą leidimą nesilaikyti izoliacijos, t, y, 

leidimą pakeisti izoliacijos vietą. O toliau lieka atviras klausimas – kas perims jo kaip paciento 

stebėseną – toks asmuo nebus niekur prisirašęs prie jokios PASPĮ. Kol negavome atsakymo iš NVSC 

negalime patys vieni sudėlioti paleidimo tvarkos aprašo ar mechanizmo. 

 „- svarbu tiksliai išaiškinti, kaip turime skaičiuoti ligos terminą, nuo kada skaičiuoti ligos 

pradžią, izoliavimo terminus tų, kurie turėjo kontaktą, bet pirminis testas buvo neigiamas“.  Dėl 
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skaičiavimo mechanizmo: Ligos pradžia laikoma simptomų pasireiškimo diena, o jei simptomų nėra – 

teigiamo testo gavimo diena, t. y. ne atsakymo gavimo, o mėginio, kurio atsakymas teigiamas, 

paėmimo diena. 

 

NUTARTA: 

 

1. Rekomenduoti laisvės atėmimo vietų įstaigoms: 

 1.1 Atsižvelgti į advokatų pastabas/pageidavimus ir užtikrinti jų susitikimų su suimtaisiais 

konfidencialumą, sudaryti sąlygas saugiam bendravimui. Būtina laikytis visų būtinų saugumo nuo 

koronoviruso COVID-19  sąlygų, pagal advokatų pageidavimus perduoti dokumentus suimtiesiems, 

vengiant papildomų susitikimų/kontaktų. 

 1.2. Nepateikusiems KD SPS siūlymų dėl dėl Koronaviruso COVID-19 valdymo bausmių 

vykdymo sistemoje veiksmų plano pakeitimo, pateikti juos iki 2020-11-30 darbo dienos pabaigos. 

 1.3. Klausime „nuo kada skaičiuoti ligos pradžią, izoliavimo terminus“, vadovautis, kad ligos 

pradžia laikoma simptomų pasireiškimo diena, o jei simptomų nėra – teigiamo testo gavimo diena, t. y. 

ne atsakymo gavimo, o mėginio, kurio atsakymas teigiamas, paėmimo diena. 

1.4. Karantino laikotarpiu (šiuo metu iki 2020 m. gruodžio 17 d.) stabdyti nuteistųjų (suimtųjų) 

perkėlimą iš įstaigos į įstaigą (išskyrus pristatymą į teismus, perkėlimą į LAVL, pusiaukelės namus ir 

atvirą koloniją ir nukreipimą į bausmės atlikimo vietą).  

1.5. Suimtiesiems ir nuteistiesiems COVID-19 testus atlikti: 

a. siunčiant (konvojuojant) į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią 

asmens sveikatos priežiūros įstaigą stacionarinėms paslaugoms (gydymui); 

b. esant medicininėms indikacijoms (pasireiškus simptomams); 

c. išvykstant į kitą laisvės atėmimo vietos įstaigą, jei COVID-19 testas buvo atliktas anksčiau 

nei prieš 48 val.;  

d. po aukštos rizikos kontakto (sąlyčio) su sergančiuoju Covid 19 infekcija.   

2. KD SVS kreiptis į NTA dėl suimtųjų ir nuteistųjų dalyvavimo teismo posėdžiuose 

maksimaliai nuotoliniu būdu, nesant galimybei pasinaudoti vaizdo konferenciniu ryšiu dėl didelio 

užimtumo, siūlyti naudoti MSTeams, Zoom programas, nes laisvės atėmimo vietų įstaigos turi sąlygas 

naudotis šiomis programomis. 
 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. Koronaviruso COVID-19 valdymo bausmių vykdymo sistemoje veiksmų plano pakeitimo 

projektas. 

3. Duomenys  apie  nustatytus  COVID  ligos  atvejus  ir  jų išeitis. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                      Gintautas Šarauskas     

                                      

Posėdžio sekretorė                                                                                                     Vaida Mikalkevičiūtė   



 

 

 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS  

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 

DIREKTORIAUS 2020 M. LAPKRIČIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-344 

„DĖL KORONAVIRUSO COVID-19 VALDYMO BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOJE 

VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2020 m. lapkričio           d. Nr. V-    

Vilnius 

 

 

1. P a k e i č i u  Koronaviruso COVID-19 valdymo bausmių vykdymo sistemoje veiksmų 

planą, patvirtintą Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

direktorius 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-344 „Dėl Koronaviruso COVID-19 valdymo 

bausmių vykdymo sistemoje veiksmų plano patvirtinimo“: 

1.1. 1.3 punktą išdėstau taip: 

„1.3. Darbuotojui po kasmetinių ar kitų atostogų ir (ar) laisvadienių, trukusių ilgiau nei 10 

dienų, prieš grįžtant į darbą atliekamas testas dėl koronaviruso COVID-19“. 

1.2. 1.4 punktą išdėstau taip: 

„1.4. „Darbuotojams, tiesiogiai dirbantiems su suimtaisiais (nuteistaisiais), ne rečiau kaip 1 

kartą per 14 dienų atliekamas testas dėl koronaviruso COVID-19“. 

1.3. 1.12 punktą išdėstau taip: 

„1.12. Įkalintų asmenų informavimas“. 

1.4. 3.2.2. punktą išdėstau taip: 

„3.2.2. Pacientai, kuriems nepasireiškia jokie koronavirusui COVID-19 būdingi simptomai 

ar nustatyta lengva COVID-19 ligos forma, laikomi Laisvės atėmimo įstaigose. Esant vidutinio 

sunkumo ar sunkiai COVID-19 ligos formai, suimtieji (nuteistieji), suderinus su LAVL vadovybe, 

konvojuojami į LAVL. Esant suimtojo (nuteistojo) sunkiai COVID-19 ligos formai, sprendimą dėl 

paciento konvojavimo į viešąją asmens sveikatos priežiūros įstaigą, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendimais, priima 

LAVL. 

1.5. Panaikinu 1.8 punktą. 

1.6.  Papildau 3.2.11 papunkčiu ir jį išdėstau taip: 

„3.2.11. Suimtąjį (nuteistąjį) po didelės rizikos kontakto su sergančiuoju, kuriam 

patvirtinta koronaviruso COVID-19 infekcija, izoliavus 14 parų ir per tą laiką nepasireiškus 

koronavirusui COVID-19 būdingiems simptomams, koronaviruso COVID-19 testas neatliekamas. 

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 

visų Kalėjimų departamento padalinių ir Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų vadovus; 

3.2. Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui šį įsakymą paskelbti Kalėjimų 

departamento interneto svetainėje; 

3.3. Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriui supažindinti sveikatos priežiūros padalinių 

vadovus. 

 

Direktorius                                                                                                         Virginijus Kulikauskas  

 

 



DUOMENYS  APIE  NUSTATYTUS  COVID  LIGOS  ATVEJUS  IR  JŲ IŠEITIS 

SITUACIJA ĮSTAIGOSE 2020 11 26 

 

 

 

Įstaigos 

pavadinimas 

Darbuotojų tarpe Suimtųjų/nuteistųjų tarpe 

Nustatytų 

atvejų 

skaičius nuo 

2020 09 01  

 

Pasveiko 

 

Serga 

šiuo metu 

Nustatytų 

atvejų 

skaičius nuo 

2020 09 01  

 

Pasveiko 

 

Paleistas 

 į laisvę 

(nepasveikęs) 

 

Kitos išeitys 

(nurodyti) 

 

Serga šiuo 

metu 

Alytaus pataisos 

namai 

14 0 14 0 0 0 0 0 

Marijampolės 

pataisos namai 

Marijampolės 

sektorius 

 

12 

 

3 

 

9 

 

34 

 

0 

 

0 

 

0 

 

34 

 

Marijampolės 

pataisos namai 

Kybartų sektorius 

8 2 6 48 0 0 0 48 

(trys iš jų 

LAVL) 

Panevėžio pataisos 

namai 

2 2 0 0 0 0 0 0 

Vilniaus pataisos 

namai 

30 8 22 11 0 0 0 11 

(vienas iš jų 

LAVL) 

Kauno tardymo 

izoliatorius 

sektorius 

Mickevičiaus g. 

 

11 

 

5 

 

6 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

Kauno tardymo 

izoliatorius 

sektorius 

Technikos g. 

 

6 

 

3 

 

3 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

Šiaulių tardymo 13 6 7 15 3 0 0 12 



izoliatorius 

Laisvės atėmimo 

vietų ligoninė 

57 44 13 4 0 0 1  3 

Pravieniškių 

pataisos namai-

atviroji kolonija 

 

28 

 

16 

 

12 

 

44 

 

34 

 

0 

 

0 

 

10 

 

IŠ VISO (TI+PN) 

 

 

181 

 

89 

 

92 

 

159 

 

38 

 

0 

 

1 

 

120 

Mokymo centras 2 0 2 - - - - - 

Lietuvos probacijos 

tarnyba 

11 7 4 - - - - - 

Kalėjimų 

departamentas 

6 5 1 - - - - - 

 



Eil. 

Nr.
Priemonė

Poreikis 1 

mėn.

Jau turimi 

vienetai

Užsakyti (dar 

nepristatyti) 

vienetai

Išliekantis 

trūkumas

Inicijuojami/vyk-

domi pirkimai 

(priemonių vnt.)

Įstaigos 

savarankiškai

2020-01-01 

įsigytų 

priemonių 

skaičius

Įstaigos 

savarankiškain

uo 2020-01-01 

įsigyta 

priemonių už 

sumą

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Vienkartinės 

pirštinės 

(nesterilios) 

poromis

58830 92125 15000 -48295 83000 136850 17501,21

92293

2

Vienkartinės 

pirštinės (sterilios) 

(chirurginės) 

poromis

10 168 0 -158 0 43 8

58840

3
Respiratorius 

(FFP2)
5972 47825 1000 -42853 10000 7703 29276,72

4
Respiratorius 

(FFP3)
1665 223 0 1442 100 800 4065

5 Vienkartinė kaukė 150020 75480 29000 45540 95000 150525 51436,52

6
Apsauginiai 

akiniai
412 270 0 142 1000 238 2269,7

597

7 Veido skydai 545 327 0 218 0 1138 4504,91
957

8
Vienkartinė 

kepuraitė
827 3279 0 -2452 0 2100 543,05

9

Vienkartinis 

chalatas 

(nesterilus)

1985 2488 0 -503 2040 5450 9296,63
2785 4576

10

Vienkartinis 

kombinezonas su 

gobtuvu 

6272 3208 543 2521 6200 3160 17884,92

11
Antbačiai (iki 

kulno) poromis
840 54220 0 -53380 1000 3890 280,89

12
Antbačiai (iki 

kelių) poromis
1602 58 200 1344 2050 50 18,15

13
Apsauginė 

prijuostė
745 1432 0 -687 0 2200 141

14
Bekontaktis 

termometras
31 35 0 -4 0 164 9747,16

15

Paviršių 

dezinfekavimo 

priemonė (litrais)

5351 15406 30280 -40335 0 51070 10669,45

16

Rankų 

dezinfekavimo 

priemonė (litrais)

1616 3619 100 -2103 200 2324 17325,53

17

Chalatas 

vienkartinis 

neperšlampamas

800 2088 0 -1288 0 0 0

18 Marlinės kaukės 510 1667 0 -1157 3000 2200 2456,3

19
Medžiaginės 

kaukės
9935 5569 0 4366 0 3130 4257,19

į VeSOC  ataskaitą neįtraukiama

20
Dezinfekcinis 

chloro skystis
1250 17933 0 -16683 0 19300 453,18

0 0 0 0 0 0 0

Iš viso 0 0 0 0 0 0 182135,51

LAVL

Medicininė 

pižama ir kelnės 

(komplektas)
300 180 300 8998

Neliesti

Pravieniškės 

Vizitacijos 

drabužių 

komplektas
393 1000 5929

KTI
Respiratorius 

FFP1 
105 105 381,15

2020-11-26



197443,7Iš viso 



į VeSOC  ataskaitą neįtraukiama

2020-11-26
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