KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2020-12-04 Nr. LVVilnius
Posėdis įvyko 2020-12-04, 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, Remigijus Aniulis, Nerijus
Stapušaitis, Algimantas Mockevičius, Vygantas Laučys.
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. Nuotolinis darbuotojų darbas, esama situacija, problemos. Procesinių veiksmų atlikimas su
nuteistaisiais/suimtaisiais nuotoliniu būdu – esama situacija, problemos
8. Kita aktuali informacija, atliekami veiksmai pagal kompetenciją, pasiūlymai dėl prevencinių
veiksmų, jų viešinimo, racionalaus darbo organizavimo.
Renata Katinaitė.
KD Resocializacijos skyriaus darbuotojai sveiki ir dirba nuotoliniu būdu. Socialinės
reabilitacijos priemones ir formaliojo ugdymo procesą kiekviena pataisos įstaiga, atsižvelgdama į

2

LRV nutarimus ir ESOC protokolinius sprendimus, organizuoja pagal situaciją laikydamasi saugumo
reikalavimų bei derindamasi su švietimo įstaigomis. Apie tai parengta apibendrinta 2020-11-27
pažyma Nr. LV-5850. Norėtumėme iškelti klausimą dėl saugaus tiek darbuotojų, tiek nuteistųjų
atžvilgiu lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų proceso organizavimo, ypač Covid-19 sergantiems
nuteistiesiems. Pažymėtina, kad Resocializacijos skyrių specialistai turi atlikti pagal nusikalstamo
elgesio rizikos vertinimo metodiką OASys pervertinimą ar peržiūrą (tam reikalingas išsamus
interviu), parengti socialinio tyrimo išvadą, su kuria supažindinamas ir nuteistasis, o tai sąlygoja ilgiau
nei 15 minučių trunkantį kontaktą.
Loreta Vasiljevienė
Dėl saugaus tiek darbuotojams, tiek nuteistiesiems lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų
proceso organizavimo, ypač Covid-19 sergantiems nuteistiesiems. Kadangi Resocializacijos skyrių
specialistai pagal nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodiką turi atlikti OASys pervertinimą ar
peržiūrą, parengti socialinio tyrimo išvadą, su kuria supažindinamas ir nuteistasis, o tam reikalingas
ilgesnis nei 15 minučių kontaktas, siūlytina OASys atlikimo metu sėdėti ne mažiau kaip 1.5-2 metrų
atstumu, su teisingai dėvima veidą dengiančia apsaugos priemone, vėdinti patalpas (jei yra galimybė
atsidaryti langą) kas 20-30 min.
Gintaras Motuzas. Siūlytina apsvarstyti perimti Marijampolės PN (Kybartuose) pradėtą taikyti
praktiką, kai tokie ilgai trunkantys kontaktai vykdomi trumpalaikių pasimatymų patalpose už stiklo,
telefonu.
Rita Starkuvienė pateikė apibendrintą informaciją apie apsaugos priemones (pridedama).
Karolina Vozbutaitė
KD Mokymo centre COVID-19 atvejų nenustatyta, 2 asmenys pasveikę.Asmenų
saviizoliacijoje nėra.3. Šiuo metu VISI mokymai vykdomi TIK nuotoliniu būdu, o dauguma MC
darbuotojų 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 1 darbuotojas. Visiems atvykstantiems į MC matuojama kūno temperatūra, stebima jų
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. 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
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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. 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. Informacija
darbuotojams / kursantams skelbiama el. priemonėmis. Apie priemones, vykdomos įstaigoje – interneto
puslapyje (kad mokymai vykdomi nuotoliniu būdu, lankytojai aptarnaujami tik el. priemonėmis),
naujienlaiškyje.
Inga Mauricien. Skyriaus darbuotojos dirba iš namų, į KD važiuoja tik esant būtinumui.
Gintarė Burokienė
Lietuvos probacijos tarnyboje situacija kol kas išlieka stabili, serga pavieniai darbuotojai,
neturėję glaudesnio kontakto su kolegomis. Apsaugos priemonių pakanka. Noriu pažymėti, kad mes
esame prašę įkalinimo įstaigų sudaryti galimybes mūsų darbuotojams bendrauti nuotoliniu būdu tiek su
nuteistaisiais, kurie rengiami lygtinai paleisti, tiek ir su įstaigos darbuotojais. Kiek yra žinoma,
kiekvienoje įstaigoje bendradarbiavimas šiuo klausimu vyksta, didesnių problemų nekyla, tačiau jau
pasitaiko atvejų, ir jų tikriausiai bus vis daugiau, kai lygtinai paleidžiami COVID-19 sergantys
asmenys, su kuriais mes turime turėti kontaktą, nes būtina uždėti apykojes. Paleidus už vartų žmogų,
niekas nepasidomi, kaip jis pasieks gyvenamąją vietą. Grįždamas į namus, pvz. autobusu, jis gali
užkrėsti daug žmonių.
Birutė Semėnaitė
Gintare, ar galėtumėte patikslinti informaciją, kad iš PN paleidžiami lygtinai sergantys ir jie
paleidžiami vykti visuomeniniu transportu? Norėtųsi konkrečių faktų - iš kur tokie atvejai buvo?
Paleidimo klausimą kėlė Marijampolės PN direktorius Regimantas ir klausimą bandome spręsti. SPS
kreipėsi į SAM ir NVSC metodinės pagalbos. Vienas iš OV sprendimų savivaldybes įpareigoja vykdyti
sergančių arba izoliuojamų asmenų pavežėjimą savivaldybės teritorijoje, kai tokie asmenys paleidžiami
iš stacionarų ar keičia izoliacijos vietą. Šia savaitę vykusiame Seimo Sveikatos reikalų komiteto
posėdyje - klausymuose daugelis savivaldybių įvardino tai kaip problemą - transporto nebuvimas ir
lėšų neskyrimas. Mes taip pat pateikėme problemą, kad nėra modelio kaip paleisti sergantys asmenys
perduodami į viešąjį sektorių - jų stebėsena ir izoliavimas.Mano turimais duomenimis kol kas turėjome
paleidimo atvejus iš Marijampolės PN - ir atvejai buvo sprendžiami individualiai. Be to, teikiamose
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kasdienėse įstaigų teikiamose ataskaitose apie stebėsenos/gydymo išeitis daugiau nė viena įstaiga
nenurodė, kad sergantis asmuo buvo paleistas į laisvę.
Dėl darbuotojų, išbuvusių izoliavimosi laikotarpį, bet išliekant teigiamam testui grįžimo į darbą.
Vis dar kylant diskusijų, kada pacientas laikytinas pasveikusiu ir gali grįžti į darbą, siūlau
užprotokoluoti, kad vadovaujantis Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 (aktuali redakcija nuo 2020 11 07), nuostatomis:
„Jei darbuotojas sirgo simptomine ligos forma – pacientams, kurie dirba laisvės atėmimo
įstaigose, izoliacija gali būti nutraukta po 20 dienų nuo COVID-19 ligos simptomų atsiradimo pradžios,
jei pacientas nebekarščiuoja ne mažiau kaip 3 dienas, nevartodamas antipiretikų, ir susilpnėjo kiti
COVID-19 ligos simptomai arba išskirtiniais atvejais gydančio gydytojo sprendimu, atsižvelgiant į
paciento sveikatos būklę, anksčiau nei po 20 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientas
nebekarščiuoja ne mažiau kaip 3 dienas, nevartodamas antipiretikų, susilpnėjo kiti COVID-19 ligos
simptomai ir atlikus SARS-CoV-2 viruso tyrimus PGR metodu du kartus iš eilės ne trumpesniu kaip 24
val. intervalu juose nerandama SARS-CoV-2 viruso. Pagal ligos gydymo algoritmą darbuotojui
išbuvusiam izoliacijoje 20 d. įprastai testas nedaromas. Tačiau, jei testas padarytas ir gautas teigiamas
rezultatas – pacientas vis tiek laikomas pasveikusiu ir neužkrečiamu aplinkiniams. Toks darbuotojas
gali grįžti į darbą, tačiau visiems primygtinai rekomenduojama atsakingai naudotis asmens apsaugos
priemonėmis – bendro naudojimo erdvėse naudoti kaukes, naudojant bendrai naudojimo daiktus, dėvėti
pirštines, plauti rankas su muilu ar dezinfekuoti, pagal galimybes dezinfekuoti darbo vietą, laikytis
atstumų ir kt.“
Siekiant kad būtų sklandžiau vykdomas konvojuojamų suimtųjų/nuteistųjų testavimas ir
tausojant sveikatos priežiūros specialistų pajėgumus (kad jie galėtų planuotis savo darbus), įstaigų
vadovams pavesti užtikrinti, kad konvojuojamų asmenų sąrašai, sveikatos priežiūros specialistams būtų
pateikti bent prieš 3 dienas.
Evaldas Gasparavičius
KD Saugumo valdymo skyriuje darbas organizuojamas didžiąja dalimi nuotoliniu būdu, esant
būtinumui, vykstant į KD patalpas. Sergančių nėra. Atsižvelgiant į užsikrėtusiųjų nuteistųjų skaičių
Marijampolės PN, siūlytina laikinai sustabdyti naujai nuteistų asmenų skyrimą į šią įstaigą. Siekiant
kiek įmanoma sumažinti suimtųjų (nuteistųjų) konvojavimą, siūlau suformuluoti tokį pavedimą: Gavus
reikalavimą konvojuoti suimtąjį (nuteistąjį), komunikuoti su reikalavimą pateikusia institucija siekiant
išsiaiškinti galimybes numatomus veiksmus atlikti nuotoliniu būdu. Taip pat siūlau pavesti įstaigoms
pateikti informaciją, kiek įrengta vietų, kuriose suimtieji (nuteistieji) gali dalyvauti nuotoliniuose
teismo posėdžiuose ar atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus. KD SVS šią informaciją apibendrins.
Donata Kračkienė.KD Veiklos organizavimo skyriuje sergančių nėra. Darbas didžiąja dalimi
organizuojamas nuotoliniu būdu, esant būtinumui, vykstant į KD patalpas.
Jevgenij Chleborodov.KD KŽV vienas pareigūnas dar serga, vienas pareigūnas izoliacijoje dėl
vaiko ligos. Darbas vyksta pamainomis arba nuotoliu. Procesiniai veiksmai pagal galimybes ribojami,
tačiau dėl griežtų BPK terminų, atliekami toliau, laikantis visų apsaugos reikalavimų. AAP užtenka.
Irena Verbovičienė. KD Finansų skyriuje pasikeitimų nėra: visi sveiki, darbas vykdomas
nuotoliniu būdu ir įstaigoje.
Saulius Rajunčius
1 ŠTI COVID-19 šiai dienai teigiamas 13 įstaigos darbuotojų (5 pareigūnai budinčiųjų
pamainų, 2 pareigūnai dieninės pamainos, 3 SVS pareigūnai bei 3 darbuotojai, dirbantys pagal darbo
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sutartį (iš Resocializacijos, Saugumo valdymo ir Turto valdymo sk.), 15 suimtųjų. Saviizoliacijoje
yra 10 įstaigos darbuotojų: iš jų 9 pareigūnai (7 pamainoje dirbantys) ir 1 dirbantis pagal darbo sutartį.
Situacija įstaigoje darosi sudėtinga dėl budinčiųjų pamainų pareigūnų sirgimo ir izoliacijos, bet kol
kas susitvarkome.
2. Darbuotojai, testuojami pagal KD patvirtintą tvarką. 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. Jau 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.
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 ir neskelbiamos apklausos būdu
vykdomi papildomi pirkimai dėl priemonių įsigijimo šešių mėn. laikotarpiui. Bendrų patalpų
dezinfekavimas vykdomas kiekvieną darbo dieną.
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 su policija stabili problemų nekyla. 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. Nuotolinį darbą kiek įmanoma išplėtę ir tai padeda užtikrinti bent minimalų pareigūnų
pridengimą budinčiose pamainose. Kiek matome procesinių veiksmų atlikimas su suimtaisiais
nuotoliniu būdu plečiasi.
8. Taip pat norėčiau sureaguoti, kad ar nebūtų galima inicijuoti Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 (aktuali redakcija nuo 2020 11
07), nuostatų pakeitimo, kad laisvės atėmimo vietų darbuotojams nebūtų privalomas 20 dienų
izoliacijos terminas, nes kitų įstaigų darbuotojams šis terminas trumpesnis, o beveik kiekvieną dieną
yra grėsmė, kad esant tokiems užsikrėtimo skaičiams gali pritrūkti sveikų ir nesiizoliuojančių
pareigūnų. Beje praeitą savaitę taip ir nesureagavote kokia nuomonė dėl suimtųjų (nuteistųjų),
sergančių Covid-19, skambinimosi ir kt. teisių (dušas, pasivaikščiojimai ir kt.), 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.
Arnoldas Masalskis.PTPVS dirba nuotoliniu būdu.
Romas Ostanavičius
1. VPN nuo š. m. rugsėjo 1 d. 35 darbuotojams nustatyta COVID-19 infekcija, iš jų 11
darbuotojų jau pasveiko. 31 nuteistajam (suimtajam) nustatytas COVID-19.
2. Darbuotojams testai daromi vadovaujantis Koronaviruso Covid-19 valdymo bausmių
vykdymo sistemoje veiksmų planu, patvirtintu KD direktoriaus 2020-11-10 įsakymu su vėlesniais
pakeitimais.
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3. Nuteistiesiems (suimtiesiems) profilaktiniai patikrinimai atliekami tik esant poreikiui arba
perkeliant į kitas laisvės atėmimo įstaigas.
4. Apsaugos priemonių dėl COVID-19 rezervas pakankamas. Vykdomi pavieniai pirkimai
pagal poreikį. 6 mėnesių AP poreikis tas pats.
5. 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.
6. Atsižvelgiant į didėjantį sergančiųjų nuteistųjų (suimtųjų) skaičių priimtas sprendimas
sergančius nuteistuosius (suimtuosius) izoliuoti antrajame aukšte (suimtųjų) korpuse. Todėl
planuojamas suimtųjų priėmimas į antrą aukštą nukeliamas.
Taip pat siūlome, atsižvelgiant į Sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas, atlikti visų
nuteistųjų (suimtųjų) testavimą, siekiant nustatyti realų sergančiųjų skaičių. Jeigu būtų priimtas toks
sprendimas, siūlau 14-ai dienų sustabdyti visų nuteistųjų (suimtųjų) išvežimą (atvežimą) iš (į) įstaigos.
Siūlome įstaigose TVS įsteigti kvalifikuoto specialisto etatą, kuris vykdys dezinfekavimą. Tai
leis sutaupyti lėšas, skirtas tokioms paslaugoms įsigyti.
Taip pat informuoju, kad su sergančiais turėjusių kontaktą nuteistųjų izoliuoti visiškai
neturime jokios galimybės. Tokie nuteistieji paliekami savo sekcijose, maksimaliai mažinant jų
judėjimą. Suimtieji, turėję kontaktą su sergančiuoju, izoliuojami kamerose. Reaguodami į viešojoje
erdvėje pasirodžiusią informaciją apie COVID-19 židinį Vilniaus pataisos namuose, pirmadienį
planuoja atvykti iš NVSC specialistai, kurie nori atlikti patikrinimą.
Rasa Vanagienė
Pravieniškių PN-AK trisdešimt penki (35) darbuotojams nustatyti COVID 19 teigiami testai.
Aštuoniolika darbuotojų pasveiko (16 sergantys ir dar 6 darbuotojai yra saviizoliacijoje). Taip pat 45
nuteistiesiems nustatyti COVID-19 teigiami. Šiuo metu Trečiajame sektoriuje serga 9 ir Antrajame
sektoriuje du viso 11 nuteistųjų COVID-19. Pasveiko 34 nuteistieji. Trečiajame sektoriuje 68
nuteistieji ir Antrajame sektoriuje 57 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 ir Antrajame sektoriuose tiekiamas vienkartiniuose induose. Įstaiga
organizuoja pirkimą vienkartinių indų.
Darbuotojai (turintys tiesioginį kontaktą su nuteistaisiais/suimtaisiais) yra pinai 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,
respiratorių FFP2 10000 vnt. Tai pat organizuojamas pirkimas 5 vnt stacionarių bekontakčių kūno
temperatūros matuoklių (termovizorių).
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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,
vėdinamos. Dezinfekuojamos ir įstaigos transporto priemonės, ypatingas dėmesys yra skiriamas
konvojavimui skirtoms transporto priemonėms.
Edvardas Norvaišas
Panevėžio pataisos namuose Covid-19 nustatytas 7 (septyniems) įstaigos darbuotojams.
Savizoliacijoje šiuo metu yra 3 (trys) įstaigos darbuotojai. Per paskutinę parą įstaigoje nustačius
naujus darbuotojų Covid-19 atvejus, šiuo metu renkama informacija dėl darbuotojų, kurie galimai
bendravo su darbuotojais kuriems patvirtintas Covid-19, saviizoliacijos.
Įstaigoje yra 1 (viena) nuteistoji, kutriai patvirtintas Covid -19, 8 (aštuonios) nuteistosios yra
savizoliacijoje kaip turėjusios kontaktą su asmeniu kuriam patvirtintas Covid-19. 9 (devynios)
nuteistosios laikomos karantine kaip atvykusios iš Lietuvos teritorijos.
2020-11-30 – 2020-12-04 dienomis buvo atlikti 56 profilaktiniai patikrinimai įstaigos
darbuotojams dėl Covid-19. Planuojama ir toliau nuolat tikrinti pareigūnus dėl Covid-19 (grįžusius
po atostogų, esančius saviizoliacijoe ir kt.).
2020-11-30-2020-12-04 dienomis atlikti 4 profilaktiniai patikrinimai dėl Covid-19
nuteistosioms.
Šiuo metu įstaigoje apsaugos priemonių papildomo poreikio nėra. Įstaigoje yra nupirkta patalpų
baigiamosios dezinfekcijos paslauga, esant poreikiui bus dezinfekuojamos visos įstaigos patalpos. Taip
pat atsiradus apsauginių priemonių poreikiui bus vykdomi viešieji pirkimai.
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.
Įstaigoje yra patvirtinti darbuotojų, kurie pagal darbo pobūdį gali dirbti nuotoliniu būdu, darbo
grafikai, sudarytos dvi darbuotojų pamainos, kurios keičiasi kas antrą darbo dieną.
Nuteistosioms teismo posėdžiai organizuojami ir vyksta nuotoliniu būdu.
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Dalia Narbutienė.
CVPS dirba visi. Dirbame nuotoliniu būdu. Gruodžio paskutinę savaitę planuojame, kad bus
pasirašytos preliminarios sutartys dėl vienkartinių kaukių, dezinfekcinio skysčio paviršiams ir rankoms
ir respiratorių. Įstaigos šias prekes galės pirkti sudarydamos pagrindines sutartis.
Jurga Mickienė
KD Imuniteto skyriuje sergančių nėra. Darbas organizuojamas tiek nuotoliniu būdu, tiek
vietoje. Į Įstaigas vykstama esant tarnybiniam būtinumui. Laikomasi saugumo reikalavimų.Apsaugos
priemonių pakanka.
Nerijus Stapušaitis
Veiklos adr. Mickevičiaus g. 11 Covid-19 virusu serga 9 pareigūnai ir 5 suimtieji (nuteistieji),
2 pareigūnai ir 10 nuteistųjų – veiklos adr. Technikos g. 34. 60 suimtųjų laikomi karantino sąlygomis
Mickevičiaus g. 11 (iš jų 18 dėl turėto artimo kontakto su sergančiaisiais) ir 40 nuteistųjų Technikos g.
34 (iš jų 24 dėl turėto artimo kontakto su sergančiaisiais (visas būrys)). Darbuotojai ir suimtieji
(nuteistieji) testuojami.
Karantinuotiems asmenims suteikiama galimybė pasiskambinti, pasivaikščioti ir nueiti į dušą.
Sergantiesiems tik dušas ir pasiskambinti. Vedami paskutiniai, o vėliau patalpos
dezinfekuojamos.
Praktiškai neįmanoma įgyvendinti ESOC nurodymo, kad nuteistiesiems COVID-19 testas
galioja 48 val. Turėtų būti bent jau 72 val. Toks laikas yra nustatytas asmenis atvykstantiems į Lietuvą
iš itin koronaviruso paveiktų šalių. Visiems atvykusiems ant asmens pažymų rašoma, kad testas
atliktas ir neigiamas, tačiau jokios datos (atlikimo ar gavimo). Nėra atskaitos taško.
Vaida Mikalkevičiūtė
Gauti siūlymai dėl papildomų priemonių.Prašyčiau atidžiai susipažinti ir pateikti nuomones dėl
jų priimtinumo ir praktinio taikymo reikalingumo bei galimybių.
1. Karantino laikotarpiu sustabdyti nuteistųjų/suimtųjų konvojavimus į visas planines nuteistųjų
konsultacijas miestų viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose (išskyrus ypatingus atvejus, kai
nuteistiesiems/suimtiesiems yra pavojus gyvybei ar sveikatai). Taip pat stabdyti nuteistųjų/suimtųjų
konvojavimus į kitas pataisos įstaigas bei perkėlimus į Pusiaukelės namus ir besargybą.
Komentaras: Vargu ar perkėlimas į Pusiaukelės namus skatina COVID-19 sklaidą. Perkeliami
nuteistieji kaip tik išeina iš bendros masės gyventi į mažesnes erdves, nebekontaktuoja su įstaigos
viduje gyvenančiais. Reiktų medikų nuomonės dėl planinio konvojavimo į gydymo įstaigas.
2. Komunikuoti su teismais ir spręsti teismų posėdžių organizavimą tik nuotoliniu būdu, o tais
atvejais, kai nuteistojo/suimtojo dalyvavimas yra būtinas ir jis į teismo posėdį etapuojamas per kitą
pataisos įstaigą, grįžus į įstaigą iš kurios buvo etapuotas, jį izoliuoti nuo kitų nuteistųjų Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro rekomenduojamam terminui.
Komentaras. Teismams KD išsiuntė raštą su labai motyvuotu prašymu posėdžius daryti
maksimaliai nuotoliniu būdu. Nurodyti negalime, nekonvojuoti irgi negalime, jei teismas reikalauja.
Mintis dėl izoliavimo gera, tik ar įstaigos turi patalpų? Gal testuoti įmanoma?
3. Karantino metu VISIŠKAI sustabdyti pašalinių asmenų t.y. mokytojų, visuomeninių
organizacijų atstovų, statybos darbuotojų ir kt. asmenų patekimą į pataisos įstaigas, išskyrus
neatidėliotinas funkcijas teikiančius asmenis (maisto produktų tiekimas, avarinės tarnybos, šiukšlių
išvežimas ir pan.).
Komentaras: Kiekvienos įstaigos vadovas turi teisę individualiu atveju spręsti, kokius pašalinius
asmenis įleisti ir neįleisti į įstaigą, atsižvelgdamas į situaciją joje.
4. Apriboti nuteistųjų, kuriems suteikta teisė išvykti už įstaigos teritorijos ribų, lankymąsi
mieste veikiančiose parduotuvėse, kirpyklose, mokymosi įstaigose ir kt. vietose.
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5. Siekiant tinkamai užtikrinti koronaviruso plitimo Kalėjimų departamentui pavaldžiose
įstaigose prevenciją, kontrolinius įstaigų personalo patikrinimus dėl COVID-19 (testus) pagal
galimybes atlikti tų įstaigų patalpose, kuriose darbuotojai dirba (Mokymo centro darbuotojai turi būti
tikrinami Mokymo centro patalpose, Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojai – šiai įstaigai
priklausančiose patalpose ir pan.).
6. Konsultuotis su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbuotojais kaip suvaldyti
koronaviruso protrūkį pataisos įstaigose.
7. Siūloma COVID-19 testus daryti visiems įstaigų darbuotojams, kadangi darbuotojai, kurie
nors ir nedirba tiesiogiai su nuteistaisiais, jie kontaktuoja su darbuotojais, kurie dirba tiesiogiai su
nuteistaisiais (pvz. Resocializacijos skyriaus specialistai,susipažinimui su nuteistojo asmens byloje
esančiais dokumentais, eina ir praleidžia laiko darbuotojų, atsakingų už nuteistųjų įskaitą kabinetuose.
Taip pat ir Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos skyriaus darbuotojai eina susipažinti su
nuteistųjų asmens bylomis, o vėliau eina į įstaigos teritoriją ir tiesiogiai bendrauja su nuteistaisiais.
Saulius Rajunčius
Manau siūlymai geri, bet kaip su praktiniu jų įgyvendinimu, pvz. kas atsakys ir mokės jei
neįleisime statybininkų, o įmonė dėl tokio sprendimo negalės atlikti darbų. Beje, Šiaulių TI
statybininkai visus darbus baigia jau ateinantį pirmadienį (gruodžio 7 d.), tai mums nelabai aktualu.
Dėl testavimo, vėl kiek realiai per dieną gali ištestuoti LAVL padalinys įstaigoje (buvo kalbėta, kad
iki 35 per dieną). Nedirbantys tiesiogiai su suimtaisiais ir nuteistaisiais, mano nuomone turėtų
bendrauti su dirbančiais tiesiogiai iki 15 min. ir su kauke, o tai, pasak specialistų, užsikrėtimo riziką
minimalizuoja (pagal dabartines taisykles net nereikia izoliuotis).
Birutė Semėnaitė
Komentarai dėl siūlymų:
Dėl 1 – Karantino laikotarpiu sustabdyti nuteistųjų/suimtųjų konvojavimus į visas planines
nuteistųjų konsultacijas miestų viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose. Pritartina, kad stabdyti, bet
naudotis nuotolinėmis konsultacijomis.
Dėl 7 – COVID-19 testus daryti visiems įstaigų darbuotojams – kategoriškai nesutinku.
Neįvertinate sveikatos priežiūros darbuotojų. Ir taip dirba po kelis žmones. Darbuotojų testavimas –
primesta pandemijos laikotarpiu ir visai nepriklausanti funkcija. Per testavimą medicinos darbuotojai
neturi fizinių galimybių vykdyti savo tiesioginių pareigų. Visų be išimties darbuotojų testavimas yra
niekuo neįvertintas beprotiškai padidintas krūvis medikams. Jei norim tokiu konvejeriu testuoti visus
darbuotojus, steikime karštąją liniją arba pirkim paslaugą iš viešųjų įstaigų. Mūsų darbuotojai ir taip
jau ant perdegimo ir išsekimo ribos.
Loreta Vasiljevienė
Dėl 5 – Siekiant tinkamai užtikrinti koronaviruso plitimo Kalėjimų departamentui pavaldžiose
įstaigose prevenciją, kontrolinius įstaigų personalo patikrinimus dėl COVID-19 (testus) atlikti tų
įstaigų patalpose, kuriose darbuotojai dirba (Mokymo centro darbuotojai turi būti tikrinami Mokymo
centro patalpose, Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojai – šiai įstaigai priklausančiose patalpose ir
pan.).
LAVL asmens sveikatos priežiūros specialistai turi teisę teikti paslaugas tik toje vietoje, kuri
yra nurodyta licencijoje, kitu atveju tai būtų neteisėta veikla ir jokie važinėjimai į MC, LPT ar dar
kažkur yra negalimi. Kitas dalykas – žmogiškasis faktorius. Mūsų medikai apkrauti papildomu darbu
(darbuotojų testavimu), galimybės nėra beribės ir čia jau ne prieduose esmė, o trūksta 24 valandų per
parą visiems darbams, nes suimtųjų (nuteistųjų) srautas nesumažėjo, popierizmo irgi nesumažėjo,
specialistai vienas po kito tai serga, tai izoliuojasi, tai išeina iš darbo. Situacija darosi kritinė kaip ir
visoje Lietuvoje se medicinos personalu, tausokime juos kiek galim.
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Irma Urbonienė.
Visiškai pritariu kolegėms. Įstaigos teikdamos siūlymus nevertina nei turimos žmogiškųjų
išteklių galimybės nei sprendžia ar yra teisinių pagrindų, nei atsižvelgia į finansavimo klausimą,
tinkamai papildomai apmokant sveikatos priežiūros personalui.
Dėl pirmo punkto, nevežti planinėms konsultacijoms ir operacijoms. Šalies mastu nėra priimta
tokių apribojimų. Dėl planinių konsultacijų dar galima spręsti, nes gydymo įstaigos priima tokius
sprendimus vietiškai, suvaržant vieno ar kito specialisto darbą, dėl nukeltų ir laukiamų operacijų ar jas
nukelti?- manau gali spręsti tik priimančioji gydymo įstaiga, t. y. operuojanti. Nemanau, kad mums
reikėtų priimti tokį sprendimą, nes tokie atvejai, pasibaigus karantinui, gali baigtis teisminiais ginčais
su KD pralaimėjimu.
Dėl 5 punkto, įstaigų personalo patikrinimus dėl COVID-19 (testus) pagal galimybes atlikti tų
įstaigų patalpose, kuriose darbuotojai dirba. MC, LPT gali pačios organizuotis tyrimus, kliūčių tam
nėra, sudarant sutartį su viešąja įstaiga ir apmokant, nes tam įrengtų patalpų neturi, kaip ir neturi
licencijuotų medicinos darbuotojų, galinčių ir turinčių teisę atlikti tyrimus.
Gintarė Burokienė. Mūsų nuomone periodiškai visiems LPT pareigūnams testuotis nėra
tikslo.Tačiau būtų labai tikslinga, esant poreikiui, turėti galimybę siųsti darbuotoją į atitinkamą įstaigą
testui (žinoma nemokamai, nes įstaiga lėšų tam neturi).
Algimantas Mockevičius (APN) pritaria siūlymui pagal įstaigų galimybes karantino metu
sustabdyti pašalinių asmenų patekimą.
Evaldas Gasparavičius.Šiaulių TI direktorius uždavė klausimą del sergančių vedimo į
pasivaiksčiojimus, į dušą, paskambinti. Manau, kad įstaiga turi rasti sprendimą, kaip leisti
paskambinti neišvedant iš kameros arba dezinfekuojant aparatus. Siūlytina Šiaulių TI pasitarti su
Kauno TI, kurie sprendžia tokias problemas turimomis priemonėmis ir užtikrina suimtiesiems ir
nuteistiesiems tinkamas laikymo sąlygas.
NUTARTA:
1. Rekomenduoti laisvės atėmimo vietų įstaigoms:
1.1. Darbuotojams OASys atlikimo ar kito ilgesnio pokalbio su nuteistuoju ar suimtuoju metu
sėdėti ne mažiau kaip 2 metrų atstumu, su teisingai dėvima veidą dengiančia apsaugos priemone,
vėdinti patalpas (jei yra galimybė atsidaryti langą) kas 20-30 min, reikalauti, kad nuteistasis ar
suimtasis būtų su teisingai dėvima kauke.
Esant galimybei, interviu ir kitus ilgesnius pokalbius vykdyti trumpalaikių pasimatymų
patalpose už stiklo, telefonu.
1.2. Iš pataisos įstaigos paleidžiant (įvairiais paleidimo pagrindais) nuteistąjį, sergantį COVID19, konsultuoti dėl jo vykimo į gyvenamąją vietą būdo su KD SPS darbuotojais, aprūpinti asmeninėmis
apsaugos priemonėmis, pasirašytinai supažindyti su saugaus elgesio taisyklėmis.
1.3. Dėl darbuotojų, išbuvusių izoliavimosi laikotarpį, bet išliekant teigiamam testui grįžimo į
darbą: vadovaujantis Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir
gydymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo
16 d. įsakymu Nr. V-383 (aktuali redakcija nuo 2020 11 07), nuostatomis: „Jei darbuotojas sirgo
simptomine ligos forma – pacientams, kurie dirba laisvės atėmimo įstaigose, izoliacija gali būti
nutraukta po 20 dienų nuo COVID-19 ligos simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientas nebekarščiuoja
ne mažiau kaip 3 dienas, nevartodamas antipiretikų, ir susilpnėjo kiti COVID-19 ligos simptomai arba
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išskirtiniais atvejais gydančio gydytojo sprendimu, atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę, anksčiau
nei po 20 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientas nebekarščiuoja ne mažiau kaip 3
dienas, nevartodamas antipiretikų, susilpnėjo kiti COVID-19 ligos simptomai ir atlikus SARS-CoV-2
viruso tyrimus PGR metodu du kartus iš eilės ne trumpesniu kaip 24 val. intervalu juose nerandama
SARS-CoV-2 viruso. Pagal ligos gydymo algoritmą darbuotojui išbuvusiam izoliacijoje 20 d. įprastai
testas nedaromas. Tačiau, jei testas padarytas ir gautas teigiamas rezultatas – pacientas vis tiek
laikomas pasveikusiu ir neužkrečiamu aplinkiniams. Toks darbuotojas gali grįžti į darbą, tačiau visiems
primygtinai rekomenduojama atsakingai naudotis asmens apsaugos priemonėmis – bendro naudojimo
erdvėse naudoti kaukes, naudojant bendrai naudojimo daiktus, dėvėti pirštines, plauti rankas su muilu
ar dezinfekuoti, pagal galimybes dezinfekuoti darbo vietą, laikytis atstumų ir kt.“
1.4. Užtikrinti, kad konvojuojamų asmenų sąrašai sveikatos priežiūros specialistams būtų
pateikti bent prieš 3 dienas iki numatomo konvojavimo.
1.5. Laikinai, iki 2021-01-01, sustabdyti naujai nuteistų asmenų skyrimą į Marijampolės PN. Po
2021-01-01 skiriant naujai nuteistus asmenis, telefonu derinti su Marijampolės PN, kiek į kurį padalinį
nuteistųjų gali priimti ši įstaiga.
1.6. Gavus reikalavimą konvojuoti suimtąjį (nuteistąjį), komunikuoti telefonu ar el.paštu su
reikalavimą pateikusia institucija, siekiant išsiaiškinti galimybes numatomus veiksmus
atlikti nuotoliniu būdu.
Jei reikalavimas konvojuoti suimtąjį (nuteistąjį) gaunamas likus mažiau kaip 3 dienoms iki
numatomos konvojavimo datos, prašyti konvojavimo atidėjimo, pagrįstai motyvuojant būtinybe iki
konvojavimo gauti COVID-19 testo atsakymą.
1.7. Iki 2020-12-09 KD SVS el. paštu vaida.mikalkeviciute@kaldep.lt pateikti informaciją, kiek
įrengta ir realiai vienu metu galima naudoti vietų, kuriose suimtieji (nuteistieji) gali dalyvauti
nuotoliniuose teismo posėdžiuose ar atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus. Tuo pačiu nurodyti,
ar/kaip planuojama plėsti nuotolinių procesinių veiksmų vykdymo galimybes, kokių papildomų resursų
reikia.
1.8. Karantinuotiems asmenims suteikti galimybes skambinti, pasivaikščioti ir nueiti į dušą.
Sergantiesiems COVID-19 suteikti galimybes nueiti į dušą ir skambinti.
1.9. Ant konvojuojamų asmenų asmens bylų pažymų rašyti, kada atliktas COVID-19 testas.
Būtinai nurodyti datą. Atkreipti dėmesį, kad informacijos nurodymas, ar testas neigiamas ar teigiamas,
prieštarauja teisės aktams.
2. 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. Pažyma dėl socialinės reabilitacijos priemonių organizavimo karantino metu.
2. Informacija apie apsaugos priemones.

Posėdžio pirmininkas

Gintautas Šarauskas

Posėdžio sekretorė

Vaida Mikalkevičiūtė
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KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
RESOCIALIZACIJOS SKYRIUS

PAŽYMA
DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PRIEMONIŲ ORGANIZAVIMO KARANTINO METU

2020- -

Nr. LVVilnius

Įstaiga

Individualios
konsultacijos

Grupiniai
užsiėmimai

Savanorių, NVO
atstovų
apsilankymas
įstaigoje

Nuteistųjų darbo
organizavimas

Nuteistųjų
užimtumo
(laisvalaikio)
organizavimas

Bendrasis ugdymas Profesinis
mokymas

Alytaus PN

Vykdoma

Vykdoma

Nevykdoma

Vykdoma

Vykdoma dalinai

Vykdoma

Vykdoma

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Vykdomas
nuteistųjų
priėmimas
asmeniniais
klausimais,
vertinimas,
individualaus darbo
su nuteistuoju
socialinės
reabilitacijos plano
sudarymas,
psichologų

vykdomi laikantis
rekomendacijomis
nurodytomis
Lietuvos
Respublikos
vyriausybės
nutarime, Alytaus
PN direktoriaus
2020-08-03
įsakymu Nr. 4-3256
patvirtintu Alytaus
pataisos namų

Planuojama
organizuoti
susitikimus
nuotoliniu būdu.

vadovaujantis APN
direktoriaus 2020
m. lapkričio 10 d.
įsakymu Nr. 1-165
nuteistųjų vykimas
į darbą
nestabdomas.

Sustabdyti
Nuotoliniu būdu.
renginiai, varžybos
įstaigos mastu,
laisvalaikis
organizuojamas
tarp to paties būrio
nuteistųjų
atsižvelgiant į
nurodytas
rekomendacijas ir
nuteistųjų skaičių.

Nuotoliniu būdu.

Ieškoma naujų
įsidarbinimo formų
(gamyba, kurią
galima atlikti
gyvenamosiose
patalpose).

konsultacijos.

COVID-19 rizikos
įvertinimo korteleLaikomasi saugumo
prevencinių
reikalavimų.
priemonių planu.

Kauno TI
Vykdoma
(Mickevičiaus g. 11,
Kaunas)
Komentaras:

Nevykdoma

Nevykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Nevykdoma

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Susitikimai
organizuojami
nuotoliniu būdu.

Darbas
organizuojamas tik
įstaigos viduje
(ūkio darbai).

Ribojamas
išvedimas į
laisvalaikio
užimtumo patalpas,
suteikiamos
galimybės
individualiam
laisvalaikiui,
(knygų skaitymui,
savišvietai),
organizuojamos
viktorinos.

Mokymasis vyksta
nuotoliniu būdu,
užduotys
išdalinamos į
kameras.

-

Laikomasi saugumo reikalavimų.
Vykdo RS
specialistai ir
psichologai.

Kauno TI
(Technikos g. 34,
Kaunas)

Vykdoma

Nevykdoma

Nevykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Nuteistųjų
laisvalaikis vyksta
jame dalyvaujant
ne daugiau kaip 5
nuteistiesiems

Mokymasis vyksta
nuotoliniu būdu
(mokytojai kasdien
pateikia užduotis).

Mokymasis vyksta
nuotoliniu būdu
(mokytojai kartą per
savaitę pateikia

Laikomasi saugumo reikalavimų,
naudojamos
apsaugos

Atvykimas į įstaigą Nuteistiesiems,
sustabdytas,
dirbantiems už
planuojama
įstaigos ribų
organizuoti
suteiktos
susitikimus
nemokamos

priemonės.

nuotoliniu būdu.

atostogos,
išvykimas
neleidžiamas.
Dirbančiųjų įtaigos
viduje (ūkio darbai)
darbas
nestabdomas.

(uždaroje
patalpoje), išlaikant
rekomenduojamą
atstumą bei
naudojant apsaugos
priemones.

Vykdo RS
specialistai ir
psichologai.

Vilniaus PN

užduotis).

Vykdoma

Vykdoma

Nevykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

RS specialistų ir
psichologų
konsultacijos pagal
poreikį. Projektų
veiklų konsultacijos
– nuotoliniu būdu.

Grupinės
konsultacijos
vykdomos laikantis
saugumo
reikalavimų, iki 7
asmenų.

-

Darbas vyksta
įprastu grafiku
laikantis visų
saugumo
reikalavimų.

Užimtumas lauke
(sporto
užsiėmimai).

Vyksta
savarankiškai,
mokytojai pateikia
užduotis.

Vyksta
savarankiškai,
mokytojai perduoda
užduotis.

Viduje - laikantis
visų saugumo
reikalavimų.

Nuotoliniai
grupiniai
užsiėmimai
priklausomybių
tema.
Pravieniškių PNAK (Pirmasis
sektorius)

Vykdoma

Vykdoma

Nevykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Vykdo RS
specialistai ir
psichologai,
naudojamos
apsaugos

Ne daugiau kaip 5
to paties būrio
nuteistiesiems,
naudojamos
apsaugos

Susitikimai
organizuojami
nuotoliniu būdu.

Darbas vyksta VĮ
„Mūsų amatai“ ir
ūkio aptarnavimo
brigadoje,
naudojamasi

Užimtumas
daugiausia
vykdomas būriuose
– skaitymas,
kryžiažodžiai,

Nuotoliniu būdu.
Užduotys
išdalinamos ir
surenkamos.

Nuotoliniu būdu.
Užduotys
išdalinamos ir
surenkamos.

Pravieniškių PNAK (Antrasis
sektorius)

Pravieniškių PNAK (Trečiasis
sektorius)

priemonės,
laikomasi 2 m.
atstumo.

priemonės,
laikomasi 2 m.
atstumo.

Vykdoma

Vykdoma

Komentaras:

apsaugos
priemonėmis. VĮ
„Mūsų amatai“
darbo mastai
sumažėję.

testai, konkursai.

Nevykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Pagal poreikį,
laikantis saugumo
reikalavimų.

Mažomis
grupelėmis didelėje
patalpoje, laikantis
saugumo
reikalavimų.

Nuotoliniai
susitikimai kas
antrą savaitę
(dalyvauja 5
nuteistieji).

Jokie apribojimai
netaikomi.

Mažomis
grupelėmis didelėje
patalpoje, laikantis
saugumo
reikalavimų.

Nuotoliniu būdu.
Užduotys
išdalinamos ir
surenkamos.

Nuotoliniu būdu.
Užduotys
išdalinamos ir
surenkamos.

Vykdoma

Nevykdoma

Nevykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Psichologinis
konsultavimas,
vertinimas
(pirminis, rizikos
pakartotinai
nusikalsti,
suicidinės rizikos).

Psichologo vykdyti
užsiėmimai grupėje
(smurtinio elgesio
prevencijos ir
efektyviosios
tėvystės) nutraukti.

Nuotoliniu būdu.

Mokamas darbas
organizuojamas
įprastine tvarka,
griežtai laikantis
rekomendacijų.

Sportiniai
užsiėmimai, testai,
rankdarbiai.

Individualūs

Muzikiniai
užsiėmimai ne
daugiau 5 to paties
būrio asmenų
grupėse, laikantis 2
m. atstumo,
naudojant apsaugos
priemones.

Nuotoliniu būdu.
Individualiai
parengtos užduotys
išdalinamos ir
Integracijos į darbo
surenkamos,
rinką mokymų
rengiamos mėnesiui.
organizavimas.

Nuotoliniu būdu.
Individualiai
parengtos teorinės
užduotys
išdalinamos ir
surenkamos,
rengiamos mėnesiui.

prevenciniai
užsiėmimai,
paskaitos.
Pravieniškių PNAK (Pusiaukelės
namai)

Panevėžio PN

Vykdoma

Nevykdoma

Nevykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Konsultacijos pagal poreikį, išlaikant
atstumą ir naudojant
visas apsaugos
priemones.

-

Nuteistųjų vykimas
į darbo vietas pagal
pateiktus darbo
grafikus arba
išvykimo į darbą
paskyras.

Sportas lauke (2-3
kartai per savaitę).

Nuotoliniu būdu,
savarankiškas
perduotų užduočių
atlikimas.

Nuotoliniu būdu,
savarankiškas
perduotų užduočių
atlikimas.

Vykdoma

Vykdoma

Nevykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Vykdoma pilna
apimti, laikantis
nurodytų
rekomendacijų.

Vykdoma pilna
apimti, laikantis
nurodytų
rekomendacijų.

Susitikimai
organizuojami
nuotoliniu būdu.

Ūkio darbai (3
nuteistosios dirba
už įstaigos ribų).

Individuali
kūrybinė veikla
neribojama.

VĮ „Mūsų amatai“
(4 nuteistosios
dirba už įstaigos
ribų).

Bibliotekoje
reguliuojami
asmenų srautai,
dėvimos kaukės.

Mišrus mokymas –
nuotolinės pamokos
derinamos su
galimybe
konsultuotis gyvai,
pagal tvarkaraštį.

Mišrus mokymas –
teorinis – nuotoliniu
būdu, praktikaįstaigoje, sumažinus
užsiėmimų skaičių.

Darbas
organizuojamas
laikantis saugumo
reikalavimų

Susitikimai su
savanoriais,
dvasininkais –
nuotoliniu būdu

LAVL

Šiaulių TI

Vykdoma

Nevykdoma

Nevykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Nevykdoma

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

RS specialistų ir
psichologų
konsultacijos.

Laikinai
pristabdyta, pereita
prie individualių
savarankiškų
uždavinių
sprendimo.

Planuojama
organizuoti
nuotoliniu būdu.

30 nuteistųjų dirba
ūkio aptarnavimo
būryje.

Užsiėmimai lauke, Nuotoliniu būdu,
Įstaigoje nėra
filmų, straipsnių
mokytojai perduoda organizuojama ir
peržiūros ir analizė. užduotis.
vykdoma.

20 asmenų grupei
sudarytos sąlygos
nuteistųjų
bibliotekos
patalpoje
organizuoti
susitikimus per
vaizdo
konferencijas.

6 įdarbinti VĮ
„Mūsų amatai".

Vykdoma

Vykdoma

Nevykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Nevykdoma

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Vykdo RS
specialistai,
psichologai laikantis
saugumo
reikalavimų.

Veikla vykdoma
laikantis saugumo
reikalavimų,
daromos pertraukos
patalpoms vėdinti,
grupės skaidomos į
mažesnes.

-

Ūkio aptarnavimo
darbas
organizuojamas
įprastai, nuteistieji
aprūpinti apsaugos
priemonėmis.

Į patalpas skirtas
užimtumui vedami
tik vieno būrio
nuteistieji,
orientuojamasi į
veiklas, kurias
galima atlikti
kamerose.

Organizuojama
įprastine tvarka,
derinamas nuotolinis
ir savarankiškas
mokymas, laikomasi
saugumo
rekomendacijų.

Sutrumpintas
susitikimų laikas.

Tam tikri
užsiėmimai
orientuoti į

pravedimą
pateikiant
informaciją
skrajučių pavidalu,
testų pagalba
kamerose,
retsykiais asmeniniu/individu
aliu pokalbiu
maksimaliai iki 15
min.
Marijampolės PN

Vykdoma

Vykdoma

Nevykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Poreikis padidėjęs.

Psichologai vykdo
grupinius
užsiėmimus
priklausomų
asmenų
reabilitacijos centre
ir su kalėjimo
režimo vienos
kameros (grupės)
nuteistaisiais.

-

-

Vykdomi ne
masiniai renginiai
to paties lokalinio
sektoriaus
nuteistiesiems.

Duodamos ir
surenkamos
užduotys per
atsakingus už būrius
RS specialistus.

Duodamos ir
surenkamos
užduotys per
atsakingus už būrius
RS specialistus.

Nevykdoma

Nevykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Marijampolės PN Vykdoma
(Kybartų sektorius)

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Vykdomos
individualios
psichologo
konsultacijos, EP
programa, Pykčio
valdymo programa.
Nuteistieji
konsultuojami,
paskiriant jiems
poveikio priemones
pagal poreikį.

Nevykdoma nuo
2020-11-07

Svarstoma
galimybė įrengti
patalpą, kurioje
nuteistieji galėtų
gauti pagalbą
nuotoliniu būdu.

Ūkio darbai. Dirba
48 nuteistieji.

Nuteistieji
leidžiami į sporto
salę pagal numatytą
grafiką.

Mokytojai užduotis
ruošia ir nuteistieji
mokosi
savarankiškai.
Mokosi 132
nuteistieji.

Dėstytojai užduotis
ruošia ir nuteistieji
mokosi
savarankiškai.
Mokosi 66
nuteistieji.

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
58830

112560

5
0

6
-53730

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

8

9

7
43000

160850

22422,41

168

0

-158

0

43

8
58840 suma

6672

48000

0

-41328

10000

7703

29276,72

1665

223

0

1442

100

800

4065

5

Vienkartinė kaukė 145020

138923

11000

-4903

35000

188525

52624,07

6

Apsauginiai
akiniai

392

257

0

135

1000

238

2269,7

7

Veido skydai

535

351

0

184

0

1198

4628,33

8

Vienkartinė
kepuraitė

1627

3339

0

-1712

2000

2400

553,97

9

Vienkartinis
chalatas
(nesterilus)

1985

2518

0

-533

3840

5450

9296,63

Vienkartinis
kombinezonas su
gobtuvu

6402

10

11
12
13

Antbačiai (iki
kulno) poromis
Antbačiai (iki
kelių) poromis
Apsauginė
prijuostė

3468

1343

1591

5000

3560

927 suma

suma

1470

55250

0

-53780

0

5090

358,33

1572

58

1200

314

50

50

18,15

965

1432

0

-467

0

2200

141

31

32

0

-1

0

164

9747,16

15

Paviršių
dezinfekavimo
priemonė (litrais)

5371

14886

30100

-39615

0

51350

12055,5

16

Rankų
dezinfekavimo
priemonė (litrais)

1576

3675

100

-2174

200

2424

17649,81

17

Chalatas
vienkartinis
neperšlampamas

1400

2268

0

-868

0

320

813,12

18

Marlinės kaukės

730

1167

3000

-3437

0

2200

2456,3

19

Medžiaginės
kaukės

9655

5229

0

4426

0

3130

4257,19

20

Dezinfekcinis
chloro skystis

1250

17933

0

-16683

0

19300

453,18

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
192692,85

180

300

8998

393

1000

5929

105

105

381,15

suma

į VeSOC ataskaitą neįtraukiama

Neliesti

300

4786

19598,28

Bekontaktis
termometras

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

608 suma

3385

14

Iš viso

2020-12-03

112728 suma

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

4

Įstaigos
savarankiškai
2020-01-01
įsigytų
priemonių
skaičius

Iš viso

208001

2020-12-03

OC ataskaitą neįtraukiama

