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Posėdis įvyko 2020-12-11, 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. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) rekomendacijų įgyvendinimas Vilniaus PN 

ir kitose įstaigose. 

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

veiksmų, jų viešinimo, racionalaus darbo organizavimo. 
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 Renata Katinaitė. Kalėjimų departamento Resocializacijos skyriuje vienam darbuotojui 

nustatytas teigiamas Covid-19. Visi darbuotojai dirba nuotoliniu būdu. 

 

 Edividas Praleika. Atsižvelgiant į galimą SVS skyriaus darbuotojo užsikrėtimą COVID-19, 

skubos tvarka paruošti kompiuteriai darbui iš namų. Vilniaus PN papildomai paruošta 5 VPN tuneliai 

nuotoliniam darbui. Laikomas nuolatinis parengtų naudoti 5 VPN tunelių rezervas pavaldžių įstaigų 

darbuotojams ir 5 VPN tuneliai Kalėjimų departamento darbuotojams. Rekomenduočiau pavaldžioms 

įstaigoms nuolat revizuoti turimų laisvų VPN tunelių skaičių ir laikyti karštą rezervą po 3 VPN 

tunelius, skubiam darbuotojo išleidimui dirbti nuotoliniu būdu. 

Šios dienos duomenimis VPN tunelių suvestinė lentelė: 

  

ĮSTAIGA VPN 

KD 101 

APN 18 

MPN 22 

Panevėžio PN 14 

Pravieniškių PN-AK 17 

VPN 36 

KTI 24 

ŠTI 23 

LAVL 18 

LPT 2 

MC 16 

Iš viso pavaldžioms įstaigoms:               190 

   

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

 

Karolina Vozbutaitė.   

Mokymo centre nenustatyta infekcijos COVID-19 atvejų, 2 asmenys pasveikę. Asmenų 

saviizoliacijoje nėra. VISI iki 2020 m. pabaigos suplanuoti kvalifikacijos kėlimo mokymai vykdo TIK 

nuotoliniu būdu, o dauguma MC darbuotojų dirba nuotoliniu būdu, profilaktiniai patikrinimai kol kas 

neplanuojami. Šiuo metu intensyviai vyksta kvalifikacijos tobulinimo renginių 2021 m.planavimas. 

Atlikta visų patalpų dezinfekcija. Nuolat (ne rečiau kaip 2 kartus per dieną) dezinfekuojami dažniausiai 

liečiami paviršiai. Visur matomose vietose yra dezinfekavimo skystis. Visi MC darbuotojai aprūpinti 

apsauginėmis veido kaukėmis. Kolkas yra pakankamos atsargos vienkartinių kaukių/pirštinių. 

Vykdomas papildomas apsauginių priemonių pirkimas rezervui kaupti. Mokymo centre patvirtintos 

elgesio/asmens higienos taisyklės,infekcijos prevencijos planas, įgytos priemonės, nuolat informuojami 

MCdarbuotojai ir kursantai. Informacija teikiama el. ryšio priemonėmis. Priimami kiti vidiniai 

dokumentai, reglamentuojantys tiek įstaigosdarbuotojų 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 kvėpavimotakų ligų 

požymiams. MC mokytojai nevykdo (sustabdyta) tarnybinių mokymų įstaigose. Dėl to yra labai 

aktualus klausimas dėl praktinių įgūdžių formavimo/tobulinimo. Kai kurių mokymų vykdymas 
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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 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, kadasmuo 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 vykdominuo 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 Mauricienė. Įstaigų prašome nepamiršti nufotografuoti ir nufilmuoti įgyvendinamas 

prevencines priemones (dezinfekcijos (tiek patalpų, tiek automobilių), apsaugos priemonių dėvėjimo ir 

kt.). Informacija reikalinga KD atstovui spaudai.  

 

Gintarė Burokienė. Lietuvos probacijos tarnyboje vis atsiranda naujų sergančių. 

Perorganozuodami darbą, kiek įmanoma tokioje situacijoje, asmenų priežiūrą užtikriname, 

bendradarbiaujame su policijos pareigūnais. Apsaugos priemonių pakanka. Darbuotojai dirba 

nuotoliniu būdu, į darbą atvyksta kai yra poreikis, susiderinę su kitais, kad tarpusavyje nesusitiktų. 

Vykdomi patikrinimai gyvenamosiose vietose nekontaktiniu būdu. 

 

Birutė Semėnaitė informavo apie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 

Vilniaus  departamento raštu pateiktas pastabas ir rekomendacijas po situacijos vertinimo atlikto 

Vilniaus pataisos namuose.  Pateiktos tokios  rekomendacijos: 

1. Nedelsiant atlikti visų darbuotojų ir nuteistųjų, kuriems dar nėra nustatytaCOVID-19 liga, 

testavimą PGR metodu. Paskirti tinkamą patalpą, skirtą COVID-19 ligos tyrimams paimti. 

2. Užtikrinti sergančių ir sąlytį turėjusių asmenų izoliavimą vadovaujantis 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 taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga 
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(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 taisyklių patvirtinimo“ (toliau–Taisyklės). Tai reiškia, kad 

asmenys, kuriems patvirtinta COVID-19 liga, turi būti atskirti nuo kitų asmenų, neturėti jokio kontakto, 

jiems reikalingas atskiras sanitarinis mazgas. Sąlytį turėję asmenys taip pat turi būti atskirti nuo 

sergančių bei sąlyčio neturėjusių asmenų. 

3. Užtikrinti, kad nuteistieji būtų aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis(toliau – AAP) 

(vienkartinėmis medicininėmis kaukėmis, dezinfekciniais skysčiais rankoms) bei jas dėvėtų bendrose 

patalpose – kaukės turi būti dėvimos teisingai, nuolat, kai nuteistieji patenka į bendras patalpas, 

keičiamos ne rečiau kaip kas 3–4 valandas. 

4. Užtikrinti, kad personalas, dirbantis su asmenimis, turėjusiais didelės rizikos sąlytį ar 

sergančiais asmenimis, dėvėtų ne žemesnio nei III lygio AAP (respiratoriai / vienkartinėsmedicininės 

kaukės, vienkartinės medicininės pirštinės, vienkartiniai chalatai, veido skydas/ rieveido priglundantys 

akiniai, vienkartinė kepurė). Ligos plitimo metu rekomenduojama personalui nedėvėti daugkartinio 

naudojimo (medžiaginių) veido kaukių. Užtikrinti reguliarų patalpų ir aplinkos valymą ir dezinfekciją, 

vėdinimą. 

5. Paskirti asmenį, atsakingą už COVID-19 ligos valdymą Pataisos namuose. 

6. Maksimaliai apriboti nuteistųjų judėjimą į kitas įstaigas COVID-19 plitimo Pataisos namuose 

metu. 

7. Organizuoti nuotolinius mokymus darbuotojams ir nuteistiesiems dėl tinkamo AAP dėvėjimo 

ir kitų COVID-19 ligos prevencijos priemonių. Taip pat peržiūrėti NVSC organizuotus mokymus, 

skirtus įmonėms ir įstaigoms (nuoroda:https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/statistine-metodine-ir-kita-

informacija/metodine-covid-19-valdymo-medziaga-video-ir-kt/nuotoliniai-nvsc-mokymai-kaip-valdyti-

covid-19-gresmes). 

Apie atliktus veiksmus informuoti NVSC Vilniaus departamentą el. p. vilnius@nvsc.ltir už 

protrūkio valdymą atsakingą asmenį el. p. agne.daugelaite@nvsc.lt . 

 

 Evaldas Gasparavičius.  KD SVS vienas darbuotojas serga, kiti dirba didžiąja dalimi nuotoliniu 

būdu, esant būtinumui, vykstant į KD patalpas. Šią savaitę gavome prašymus iš policijos ir generalinės 

prokuratūros dėl suimtųjų perkėlimo ir laikymo Vilniaus PN. Bandysime derinti su raštų iniciatoriais, 

kad suimtųjų perkėlimą būtų atidėtas, o esant poreikiui suimtuosius galėtume konvojuoti į Vilniaus 

VPK areštinę. Tuo pačiu norėčiau priminti įstaigoms, kad siekiant sumažinti suimtųjų ir nuteistųjų 

judėjimą, gavus reikalavimą konvojuoti asmenį ikiteisminio tyrimo veiksmams ar į teismo posėdį, 

reikėtų pasidomėti ar planuojamus veiksmus galima būtų atlikti vaizdo konferencijų įrangos pagalba. 

 

Donata Kračkienė. KD VOS sergančių darbuotojų nėra. Dirbame didžiąja dalimi nuotoliniu 

būdu, dokumentų administravimo funkcijas atliekantys darbuotojai vyksta į KD patalpas pasikeisdami - 

3 kartus į savaitę, likusiomis savaitės darbo dienomis dirba nuotoliniu būdu. 

  

Jevgenij  Chleborodov. Labas rytas. KD KŽV situacija išlieka stabili. Vienas darbuotojas 

pasveiko, vienas susirgo, dirba iš namų nuotoliniu būdu. Vienas saviizoliacijoje dėl vaiko ligos. Darbas 

pamainomis ar per nuotolį. Kontaktai su nuteistaisiais (suimtaisiais) išlieka dėl darbo specifikos, 

stengiamės minimizuoti, AAP naudojamos nuolat, laikomasi visų atsargumo priemonių.    

  

Irena Verbovičienė.  KD FS sveikas, darbas vyksta nuotoliniu būdu, esant poreikiui atvykstama 

į KD. 

 

 Arnoldas Masalskis.  PTPVS visi dirbame nuotoliniame, bendraujame per Teams‘ą ir pagal 

poreikį su apsaugos priemonėmis vykstame į KD, papildome rezervus. 
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 Rasa Vanagienė. Šiuo metu Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Trečiajame 

sektoriuje serga 1, Pusiaukelės namuose 3. Atvirojoje Kolonijoje 1, Antrajame sektoriuje trys, 

Pirmajame sektoriuje 5 nuteistieji. Iš viso šiuo metu serga 13  nuteistųjų  COVID-19. Pasveiko 43 

nuteistieji.  Trečiajame sektoriuje 64 nuteistieji, Pusiaukelės namuose 17 nuteistųjų, Atvirojoje 

kolonijoje 14 nuteistųjų,  Antrajame sektoriuje 64 nuteistieji, Pirmajame sektoriuje 14 nuteistųjų  kaip  

turėję kontaktą su sergančiais nuteistaisiais yra izoliuoji ir karantinuojami. Visuose sektoriuose 

pasimatymų kambariuose yra įrengtos karantinavimo vietos. Pasimatymai trumpalaikiai ir ilgalaikiai 

yra visiškai sustabdyti. 

• Nustačius nuteistiesiems teigiamus COVD 19 teistus, ir siekiant apsaugoti  kitus nuteistuosius, 

maitinimas  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.  

• Apsaugos priemonių  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 213000 vnt vienkartinių medicininių veido 

kaukių. 

• SVS ir RS dirbantys dienomis pareigūnai ir darbuotojai dirba 2 pamainomis. Dalis darbuotojų, 

kurių darbo pobūdis nesusijęs su tiesiogine kalinamų asmenų priežiūra, dirba nuotoliniu būdu. 

Darbo grafikai pakeisti taip, kad būtų užtikrintas kuo mažesnis darbuotojų tarpusavio kontaktas, 

organizuojamas darbas pamainomis.Darbuotojams ateinantiems į darbą kiekvieną rytą,   

matuojama kūno temperatūra. Būtini susirinkimai, komisijų posėdžiai vyksta laikantis visų 

prevencinių rekomendacijų.  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. 

• Pagerėjus situacijai įstaigoje, palaipsniui mažinami apribojimai. Trečiajame sektoriuje bausmę 

atliekantys nuteistieji pradėjo dirbti savo darbo vietose. 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. Nuo šios savaitės nuteistiesiems duodamos 7 veido kaukės visai savaitei. 

Nuteistųjų gyvenamosiose patalpose, valgykloje nuolat pildomos dezinfekcinio muilo atsargos. 

• 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. 
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 Edvardas Norvaišas. Panevėžio pataisos namuose Covid-19 nustatytas 22 (dvidešimt 

dvejiems)  įstaigos darbuotojams. Savizoliacijoje šiuo metu yra 8 (aštuoni)  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 7  (septynios) nuteistosios, kurioms patvirtintas Covid -19, 4 (keturios) nuteistosios yra 

savizoliacijoje kaip turėjusios kontaktą su asmeniu kuriam patvirtintas Covid-19, 1 (viena) nuteistoji 

izoliuota, kaip turinti Covid-19 ligos požymių, 14 (keturiolika) nuteistųjų laikomos karantine kaip 

atvykusios iš Lietuvos teritorijos. 2020-12-07- 2020-12-11 dienomis buvo atlikti 49 profilaktiniai 

patikrinimai įstaigos darbuotojams dėl Covid-19. Planuojama ir toliau nuolat tikrinti pareigūnus 

dėl  Covid-19 (grįžusius po atostogų, esančius saviizoliacijoje ir kt.). 2020-12-07-2020-12-11 dienomis 

nuteistosioms nebuvo atlikta profilaktinių patikrinimų dėl Covid-19. Profilaktiniai patikrinimai bus 

atliekami pagal poreikį. Šiuo metu įstaigoje apsaugos priemonių papildomo poreikio nėra. Įstaigoje yra 

nupirkta patalpų baigiamosios dezinfekcijos paslauga ir 2020-12-11 d.  bus dezinfekuojamos visos 

įstaigos patalpos. Taip pat atsiradus apsaugos 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. 

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, laikosi saugaus 

atstumo. 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. Problemų šiuo metu nėra. Visos 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijos įstaigoje įgyvendintos, nuteistosioms yra 

išdalintos daugkartinio devėjimo veidą ir nosį dengiančios veido kaukės. 

 Taip pat informuojame, kad Panevėžio pataisos namuose yra 47 nuteistosios, kurių amžius yra 

50 ir daugiau metų. 

 

 Jurga Mickienė. Imuniteto skyriuje sergančiųjų nėra, visi sveiki. Darbą organizuojame tiek KD, 

tiek nuotoliniu būdu. Pagal darbo pobūdį vykstame į įstaigas, atvykimus derinamės su įstaigų 

administracija. Laikomės visų saugumo priemonių. Apsaugos priemonių užtenka. 

 

 Nerijus Stapušaitis. Veiklos adr. Mickevičiaus g. 11 Covid-19 virusu serga 10 darbuotojų ir 16 

suimtųjų (nuteistųjų), iš jų 7 iš Ūkio aptarnavimo būrio. Testuojamas visas būrys. Veiklos adr. 

Technikos g. 34 serga 1 darbuotojas ir 6 nuteistieji. 60 suimtųjų (nuteistųjų) laikomi karantino 

sąlygomis Mickevičiaus g. 11 (iš jų 26 dėl turėto artimo kontakto su sergančiaisiais) ir 45 nuteistieji 

Technikos g. 34 (iš jų 27 dėl turėto artimo kontakto su sergančiaisiais (visas būrys)). Darbuotojai ir 

suimtieji (nuteistieji) testuojami nuolat. Apsaugos priemonių pakanka. Šią savaitę etapuoti 2 nuteistieji 

iš Vilniaus PN ir Marijampolės PN dėl vaizdo konferencijos organizavimo. Taip nebeturėtų būti.  

 

 Birutė Semėnaitė. Pagal įstaigų pateiktas ataskaitas epidemiologinė situacija tokia:  

 Darbuotojai: naujai registruoti 8 atvejai: po 1 VPN, LAVL ir APN, 5 PPN. Iš viso per 

pandemijos II bangą (nuo rugsėjo 1 d.  iki dabar) registruotas 303 atvejai, iš jų 172 pasveiko, 

sergančiais šiuo metu laikomi 131 TI+PN+LAVL  darbuotojas. 

 Suimtieji/nuteistieji:  naujai registruota 14 atvejų: po 3 PrPN-AK, KTI (Mickevičiaus g, sk.) ir 8 

APN (Alytuje prisidėjo šie atvejai tikslinant anksčiau teiktas ataskaitas – jie nustatyti ne paskutinę parą, 

bet iki šiol nebuvo įtraukti ir 5 pacientų teigiami atsakymai gauti ką tik). Iš viso per pandemijos II 
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bangą (nuo rugsėjo 1 d.  iki dabar) registruoti 326 atvejai, iš jų 152 pasveiko, 1 mirė dėl kitų susirgimų, 

1 paleistas į laisvę. Šiuo metu sergančiais laikomi 172 asmenys.  

 Paskutinę parą 1 pacientas iš VPN buvo transportuotas stacionariniam gydymui į VšĮ asmens 

sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje būklę stabilizavus, tolesniam gydymui pervežtas į LAVL. 

  

Saulius Rajunčius.  

COVID-19 šiai dienai serga 24 įstaigos darbuotojai (16 Saugumo valdymo skyriaus 

pareigūnai, 2 Resocializacijos pareigūnai ir 6 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (iš 

Resocializacijos, Saugumo valdymo, Turto valdymo bei Veiklos organizavimo sk.),  17 

suimtųjų/nuteistųjų. Saviizoliacijoje yra 14 įstaigos darbuotojų: iš jų 13 pareigūnų (11 pamainoje 

dirbantys) ir 1 dirbantis pagal darbo sutartį. Situacija įstaigoje stabili. 

Vykdomos Koronaviruso COVID 19 valdymo bausmių vykdymo sistemoje veiksmų plane 

nustatytos priemonės, darbuotojai testuojami po atostogų ar neatvykimo į darbą, taip pat darbuotojai 

tiesiogiai dirbantys su nuteistaisiais (suimtaisiais) testuojami ne rečiau kaip 1 kartą per 14 dienų. 

Darbuotojai, kuriems nebūtinas nuolatinis buvimas darbo vietoje dirba nuotolinį darbą pakaitomis, jei 

yra viename kabinete 2 darbuotojai,  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 jau kviečiami ir 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. 

Karantinuojami ir tikrinami, pagal LAVL padalinio Šiaulių TI galimybes, visi naujai atvykę 

suimtieji (nuteistieji). Nustačius Covid-19 suimtajam (nuteistajam) izoliuojamas gyvenamojoje 

kameroje, o Ūkio būrio nuteistieji - ilgalaikių pasimatymų kambariuose,  SPT sprendimu pablogėjus 

būklei būtų neplaniniu konvojumi konvojuojamas į LAVL.  

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. Termovizoriaus pirkimui 

pasirašoma sutartis. Bendrų patalpų dezinfekavimas vykdomas kiekvieną darbo dieną.  

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.  

Situacija stabili. Toliau vykdomos visos prevencinės priemonės - temperatūros tikrinimas į 

įstaigą atvykusiems konvojaus pareigūnams, suimtiesiems (nuteistiesiems) ir t. t.  

 Atkreipiame dėmesį, kad neretai gydytojai, skirtingai interpretuodami Vaikų ir suaugusiųjų 

COVID-19 ligos diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo V skyriuje pateikiamus kriterijus, pagal 

kuriuos laisvės atėmimo įstaigose esantiems pacientams bei pacientams, kurie dirba laisvės atėmimo 

vietų įstaigose, taiko priverstinę 20 dienų izoliaciją neatsižvelgdami į minėtų asmenų sveikatos būklę 

(tęsia nedarbingumą), o jei darbuotojo nedarbingumas nutraukiamas ankščiau nei po 20 dienų, šiam 

darbuotojui, taikant aprašo 32 punkto nuostatas, vis vien neleidžiama grįžti į įstaigą. Prašome jūsų 

argumentuotos nuomonės ar gali darbuotojas grįžti dirbti į laisvės atėmimo įstaigą anksčiau nei po 20 

dienų nuo COVID-19 nustatymo, jei jam tai leido jį gydantis gydytojas ir konstatavo, kad jis yra 

sveikas? 

 

 



8 
 

 Loreta Vasiljevienė.  

Dėl gerb. Šiaulių TI direktoriaus klausimo apie tai, „ar gali darbuotojas grįžti dirbti į laisvės 

atėmimo įstaigą anksčiau nei po 20 dienų nuo COVID-19 nustatymo, jei jam tai leido jį gydantis 

gydytojas ir konstatavo, kad jis yra sveikas?“.  Informuoju, kad Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo (Nr. V-383) VI skyriuje 

nurodyta, kad „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 pastarąsias 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 pastarąsias 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. Reziumuojant 

darytina išvada, kad gydytojas gali sutrumpinti 20 dienų izoliacijos terminą, jei asmuo 3 dienas 

nebekarščiuoja be antipiretikų, beveik nebejaučia kitų simptomų ir būtinai atlikus 2 SARS-CoV-2 

viruso tyrimus (iš nosiaryklės) ne trumpesniu kaip 24 val. intervalu. Tačiau matyt gydytojai nenori 

vargintis, prisiimti atsakomybės, siųsti paciento 2 tyrimams ir todėl nenusimato išskirtinių atvejų. Bet 

teorinė galimybė tikrai yra ir matyt čia suveikia paciento-gydytojo žmogiškasis faktorius, ko neturėtų 

būti. 

 

 Birutė Semėnaitė.  

  Ir aš noriu dar kartą aptarti ŠTI direktoriaus, o taip pat ir kai kurių kitų įstaigų vadovų, keliamą 

klausimą dėl sirgusių simptomine Covid ligos forma darbuotojų sugrįžimo į darbą terminų. Pirmiausia 

noriu priminti, kad teisės aktas Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 (aktuali redakcija nuo 2020 11 07), vykdyti 

yra skirtas sveikatos priežiūros specialistams diagnozuojant, kontroliuojant ir gydant ligą. Vertindamas 

paciento ligos eigą ir konstatuojant jo pasveikimą, gydantis gydytojas (šeimos) vadovaujasi šiuo teisės 

aktu. Skirtinga praktika – pacientų pasveikimo fakto konstatavimas – susidaro dėl to, kad kiekvienas 

darbuotojas turi savo šeimos gydytoją ir už paciento gydymą atsakingas būtent šeimos gydytojas. 

Teisės aktas gydančiam gydytojui suteikia teisę spręsti dėl gydymo (izoliavimo) terminų – kiekvienas 

gydytojas paciento sveikatos būklę vertina individualiai ir sprendimas priimamas individualiai. Todėl ir 

susidaro situacija, kad vieniems darbuotojams n/l tęsiamas maksimalų 20-ies dienų laikotarpį, kitiems 

jis užbaigiamas anksčiau. Jei šeimos gydytojas nusprendžia, kad jo pacientas pasveiko, darbuotojas 

grįžta į darbą. 

  

  Regimantas Kavaliauskas.  

 Marijampolės pataisos namai, Sporto g. 7, Marijampolė.   COVID-19 atvejų įstaigoje nuteistųjų 

ar suimtųjų tarpe nustatyta 95, izoliuotų 25, pasveikusių - 73. Darbuotojų tarpe sergančių COVID-19 - 

15, saviiizoliacijoje – 10, kaip galimai turėję kontaktą su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 

infekcija. Šiuo metu yra vykdomas visų pareigūnų ir darbuotojų profilaktinis patikrinimas pagal 

poreikį, kas 14 dienų tikrinimas vykdomas tik turinčių tiesioginį kontaktą. Darbuotojams bekontakčiais 

termometrais tikrinama kūno temperatūra. Eidami į zoną darbuotojai privalo naudoti vienkartines 

kaukes ir dezinfekcinį rankų skystį. Visų nuteistųjų profilaktinis tikrinimas nėra vykdomas tik pagal 

būtinumą ir simptomatiką. Šiuo metu visi sergantys nuteistieji izoliuoti 3 būriuose. 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. Apsaugos priemonių šiai dienai pakanka pakankamas, vykdomas papildomas 

pirkimas. 6 mėnesių rezervo visoms priemonėms neina nusipirkti, nes pirkimai viršija 3000 EUR. 
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Nuolatos vykdomas patalpų dezinfekavimas savo pajėgomis. Prasidėjus užsikrėtimo atvejams buvo 

samdyta firma ir atlikta baigiamoji patalpų dezinfekcija. Papildomos priemonės: Darbuotojų darbas 

organizuojamas nuotoliniu-pamaininiu būdu, jei įmanoma pagal tarnybą. padaliniuose iš pareigūnų 

reikalaujama laikytis atstumų dėvėti kaukes laikytis higienos. Įeinantiems darbuotojams matuojama 

temperatūra, šventinių renginių organizuoti nenumatyta, akcentuojamas darbuotojų sąmoningumas. 

Nuteistiesiems per savaitę išduodamos 2-3 vienkartinės kaukės, leidžiama įsigyti vitaminų neįskaitant į 

limitą bei perkamos apsaugos priemonės neįskaitomos į limitą. Įstaigoje nevyksta visų rūšių 

pasimatymai. Trumpalaikės išvykos iš Pusiaukelės namų yra uždraustos, į darbą vyksta, reikalaujama 

laikytis numatytų apribojimų. 

 Marijampolės pataisos namai, J.Biliūno g. 14, Kybartai: COVID-19 atvejų įstaigoje nuteistųjų 

ar suimtųjų tarpe nustatyta 51 susirgimo atvejis, izoliuotų - 121, pasveikusių – 19.   Darbuotojų tarpe 

sergančių COVID-19 - 1, saviiizoliacijoje – 7, 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. Visų nuteistųjų profilaktinis tikrinimas 

nėra vykdomas tik pagal būtinumą ir simptomatiką. Šiuo metu visi sergantys nuteistieji izoliuoti 

viename būryje, bei dvejuose būriuose yra izoliuoti nuteistieji, kaip , 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. Kitą savaitę, jei per savaitgalį nebus nustatyta naujų atvejų, nuo pirmadienio bus pasveikę 

visi nuteistieji bei bus nutraukta turėjusių kontaktą izoliacija. Apsaugos priemonių šiai dienai pakanka 

pakankamas, vykdomas papildomas pirkimas. Nuolatos vykdomas patalpų dezinfekavimas savo 

pajėgomis. Prasidėjus užsikrėtimo atvejams buvo samdyta firma ir atlikta baigiamoji patalpų 

dezinfekcija.  Papildomos priemonės: Darbas organizuojamas nuotoliniu-pamaininiu būdu pagal 

galimybes. Padaliniuose iš pareigūnų reikalaujama laikytis atstumų dėvėti kaukes laikytis higienos. 

Įeinantiems darbuotojams matuojama temperatūra, šventinių renginių organizuoti nenumatyta, 

akcentuojamas darbuotojų sąmoningumas, nuteistiesiems per savaitę išduodamos 2-3 vienkartinės 

kaukės, leidžiama įsigyti vitaminų neįskaitant į limitą bei perkamos apsaugos priemonės neįskaitomos į 

limitą.Įstaigoje nevyksta visų rūšių pasimatymai. Policija atvyksta tik išimtinais atvejais, bendrauja per 

stiklą pasimatymuose, organizuojamos nuotolinės apklausos per zoom. Tas pat ir su advokatais. 

Darbuotojų neįleisti nėra įmanoma, nes yra sutarčių terminai bei ne visose sutartyse numatyti avanso 

mokėjimai. 

 

 Birute Semėnaitė. 

 Yra dar vienas NVSC (prisegamas)  raštas „Dėl asmenų, išleidžiamų iš laisvės atėmimo įstaigų, 

privalomos izoliacijos tęstinio užtikrinimo“,  tačiau atidžiai jį perskaičius juntama, kad ši institucija 

nepilnai supranta teisinius asmenų paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigų pagrindus. Ištrauka iš 

rašto: ,,Tais atvejais, kai iš laivės atėmimo įstaigos paleidžiamas asmuo nepasirašo sutikimo būti 

izoliuotam ir / ar Taisyklėse numatytų būtinųjų izoliavimosi sąlygų neįmanoma užtikrinti laisvėje, 

manome, kad vertėtų apsvarstyti šių asmenų izoliavimosi galimybes laisvės atėmimo įstaigoje iki 

privalomos izoliacijos laikotarpio pabaigos.“  

 Visas raštas: „Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

pagal kompetenciją išnagrinėjęs pateiktą informaciją pažymi, kad vadovaujantis 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 taisyklėmis 1 (toliau – Taisyklės) asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos, kuriose izoliuotas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – COVID-19 liga) sergantis 

ligonis, privalo užtikrinti, kad jis nepaliktų izoliavimosi vietos be sveikatos priežiūros specialisto 
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leidimo. Atsižvelgiant į tai, manome, kad šis leidimas iš laisvės atėmimo įstaigų paleidžiamiems 

asmenims, įtariamiems, kad serga, sergantiems COVID-19 liga ar sąlytį turėjusiems asmenims turėtų 

būti suteikiamas tik tais atvejais, kai yra pasirašytas asmens sutikimas būti izoliuotam, parengtas pagal 

Taisyklių 1 priede pateiktą formą ir užtikrinamos tęstinės Taisyklėse numatytos būtinosios izoliavimo 

namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje sąlygos. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

sprendimu VšĮ Abromiškių reabilitacinė ligoninė yra įpareigota sudaryti sąlygas izoliuoti pacientus, 

sergančius lengvos formos COVID-19 liga. Sąlytį turėjusiems asmenims, paleidžiamiems iš laisvės 

atėmimo vietos, kurių nuolatinė ar laikinoji gyvenamoji vieta neatitinka Taisyklėse numatytų būtinųjų 

sąlygų, yra galimybė izoliuotis savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtose patalpose. Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo sprendimu 3 savivaldybių administracijų direktoriai yra įpareigoti organizuoti ir 

užtikrinti sąlytį turėjusių asmenų, gavus jų prašymus (kai asmenys negali užtikrinti, kad jų 

gyvenamosios vietos sąlygos atitinka reikalavimus, nustatytus Taisyklėse), arba asmenų, kuriems 

taikomas būtinasis izoliavimas, izoliavimą savivaldybės administracijos numatytose izoliavimo 

patalpose. Atkreipiame dėmesį, kad izoliuotas asmuo turi kreiptis į NVSC ir gauti leidimą nuvykti į 

kitą izoliavimo vietą (leidimas išduodamas tik nuvykimui į izoliacijos vietą). Gavus leidimą naujas 

izoliavimo vietos adresas yra įrašomas į Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos 

ir kontrolės informacinę sistemą (toliau – ULSKIS). ULSKIS sistemos duomenis naudojasi Policijos 

departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, kuris užtikrina asmenų, kuriems patvirtinta COVID- 19 

ligos lengva forma ir kurių sveikatos būklė leidžia juos gydyti ambulatoriškai, asmenų, įtariamų, kad 

serga bei asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga, kurių izoliavimo vieta namuose ar 

kitoje gyvenamojoje aplinkoje, tikrinimą izoliacijos laikotarpiu dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi. 

Tais atvejais, kai iš laivės atėmimo įstaigos paleidžiamas asmuo nepasirašo sutikimo būti izoliuotam 

ir/ar Taisyklėse numatytų būtinųjų izoliavimosi sąlygų neįmanoma užtikrinti laisvėje, manome, kad 

vertėtų apsvarstyti šių asmenų izoliavimosi galimybes laisvės atėmimo įstaigoje iki privalomos 

izoliacijos laikotarpio pabaigos. Pažymime, kad strateginių sprendimų, susijusių su iš laisvės atėmimo 

įstaigų paleidžiamų asmenų, kuriems įtariama ar patvirtinta COVID-19 liga, ar nustatytas didelės 

rizikos sąlytis,izoliacija, priėmimui būtina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

nuomonė ir pasiūlymai.  

  

 Roms Ostanavičius.  

 Vilniaus pataisos namuose (toliau – VPN)  situacija tokia:    

 VPN nuo š. m. rugsėjo 1 d. 44 darbuotojams nustatyta COVID-19 infekcija, iš jų 18 darbuotojų 

jau pasveiko, 17 saviizoliacijoje.  45 nuteistiesiems (suimtiesiems) nustatyta COVID-19 infekcija, 73 – 

izoliuoti, kaip turėję kontaktą su sergančiais.  

 Darbuotojams testai daromi atsižvelgiant į NVSC rekomendacijas ir suderinus su LAVL 

administratore V. Subačiūte 20 testų darbuotojams ir 10 testų nuteistiesiems (suimtiesiems) per darbo 

dieną.  

 Apsaugos priemonių dėl COVID-19 rezervas pakankamas. Vykdomi pavieniai pirkimai pagal 

poreikį. 6 mėnesių AP poreikis tas pats. 

 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.  

 Pirmadienį įstaigoje lankėsi NVSC atstovai, kurie patikrino įstaigą dėl COVID-19 protrūkio. 

NVSC pateikė rekomendacijas, susijusias su protrūkio valdymu ir stabilizavimu. Šiandien bus pateiktas 

raštas dėl minėtų rekomendacijų įgyvendinimo. Taip pat KD pateiktas raštas dėl nuteistųjų (suimtųjų) 

maksimalaus judėjimo sustabdymo. Taip pat informuoju, kad su sergančiais turėjusių kontaktą 



11 
 

nuteistųjų izoliuoti visiškai neturime jokios galimybės. Tokie nuteistieji paliekami savo sekcijose, 

maksimaliai mažinant jų judėjimą. Suimtieji, turėję kontaktą su sergančiuoju, izoliuojami kamerose. 

Kol kas 100 proc. izoliuojami nuteistieji (suimtieji), kuriems nustatyta COVID-19 infekcija. Tačiau 

liko tik apie 25 vietos. 

  

 Gintautas Šarauskas. Būtina mobilizuotis ir suteikti visokeriopą pagalbą Vilniaus PN, 

įgyvendinant NVSC rekomendacijas – ypač ištiriant dėl koronoviruso visus nuteistuosius ir 

darbuotojus, kurie dar nėra testuoti. Birute, Ramūnai – kokios galimybės nedelsiant sulaukti medikų 

pagalbos iš kitų įstaigų, ypač iš LAVL?  Kokia situacija dėl mobilaus punkto panaudojimo – būtinas 

raštas/skambučiai į SAM, NVSC, kad būtų aiški jų pozicija dėl mobilaus punkto panaudojimo/pagalbos 

esant neatidėliotinam atvejui. Kokia šiandien dienai situacija Vilniaus PN – kiek viso ištirta nuteistųjų, 

kiek teigiamų – neigiamų, kiek nuteistųjų atsisakė tirtis, koks neištirtų likutis?  

   

 

NUTARTA: 

 

1. Pavesti Kalėjimų departamento SPS ir LAVL teikti visokeriopą pagalbą Vilniaus PN, 

įgyvendinant NVSC rekomendacijas – ypač ištiriant dėl koronoviruso visus nuteistuosius ir 

darbuotojus, kurie dar nėra testuoti, pateikti informaciją apie tai – kokios galimybės nedelsiant sulaukti 

medikų pagalbos iš kitų įstaigų, kokia situacija dėl mobilaus punkto panaudojimo.  

 

2. Pavesti Vilniaus PN teikti informaciją, kiek viso ištirta nuteistųjų, kiek teigiamų – neigiamų 

testų atsakymų, kiek nuteistųjų atsisakė tirtis, koks likusių neištirtų skaičius.  

 

3. Rekomenduoti laisvės atėmimo vietų įstaigoms: 

3.1. Iš pataisos įstaigos paleidžiant (įvairiais paleidimo pagrindais) nuteistąjį, sergantį COVID-

19, ir toliau konsultuotis dėl jo vykimo į gyvenamąją vietą būdo su KD SPS darbuotojais, aprūpinti 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis, pasirašytinai supažindinti su saugaus elgesio taisyklėmis. 

  3.2. Gavus reikalavimą konvojuoti suimtąjį (nuteistąjį) į kitą įstaigą ikiteisminio tyrimo 

veiksmams ar į teismo posėdį, būtinai su konvojavimo iniciatoriumi komunikuoti telefonu ar el.paštu, 

siūlant numatomus veiksmus atlikti  nuotoliniu būdu.  

 3.3. Stabdyti nuteistųjų perkėlimus tolesniam bausmės atlikimui iš vienos įstaigos į kitą, 

išskyrus perkėlimus į atvirą koloniją ir pusiaukelės namus. Kilus neatidėliotinai būtinybei perkelti 

nuteistąjį iš vienos pataisos įstaigos į kitą, tokį perkėlimą derinti su Kalėjimų departamento 

direktoriumi.  

 

 4. 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.  NVSC raštai. 

2. Informacija apie apsaugos priemones. 

3. KD SPS pateikta stetistinė informacija. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                      Gintautas Šarauskas     
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Posėdžio sekretorė                                                                                                     Vaida Mikalkevičiūtė   
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Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai 

 

 

DĖL ASMENŲ, IŠLEIDŽIAMŲ IŠ LAISVĖS ATĖMIMO ĮSTAIGŲ, PRIVALOMOS 

IZOLIACIJOS TĘSTINIO UŽTIKRINIMO 

 

 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos pagal 

kompetenciją išnagrinėjęs pateiktą informaciją pažymi, kad vadovaujantis 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 taisyklėmis1 (toliau – Taisyklės) 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose izoliuotas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) 

(toliau – COVID-19 liga) sergantis ligonis, privalo užtikrinti, kad jis nepaliktų izoliavimosi vietos 

be sveikatos priežiūros specialisto leidimo. Atsižvelgiant į tai, manome, kad šis leidimas iš laisvės 

atėmimo įstaigų paleidžiamiems asmenims, įtariamiems, kad serga, sergantiems COVID-19 liga ar 

sąlytį turėjusiems asmenims turėtų būti suteikiamas tik tais atvejais, kai yra pasirašytas asmens 

sutikimas būti izoliuotam, parengtas pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą ir užtikrinamos tęstinės 

Taisyklėse numatytos būtinosios izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje sąlygos. 

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu2 VšĮ Abromiškių reabilitacinė 

ligoninė yra įpareigota sudaryti sąlygas izoliuoti pacientus, sergančius lengvos formos COVID-19 

liga.  

Sąlytį turėjusiems asmenims, paleidžiamiems iš laisvės atėmimo vietos, kurių nuolatinė ar 

laikinoji gyvenamoji vieta neatitinka Taisyklėse numatytų būtinųjų sąlygų, yra galimybė izoliuotis 

savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtose patalpose. Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

sprendimu3 savivaldybių administracijų direktoriai yra įpareigoti organizuoti ir užtikrinti sąlytį 

turėjusių asmenų, gavus jų prašymus (kai asmenys negali užtikrinti, kad jų gyvenamosios vietos 

 
1 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. V-352 „Dėl 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 taisyklių patvirtinimo“ 
2 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų 

vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimas Nr. V-654 ,,Dėl pacientų, sergančių lengvos formos COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija), izoliacijos organizavimo VšĮ Abromiškių reabilitacinėje ligoninėje“ 
3 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų 

vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. V-1316 ,,Dėl sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo savivaldybių 

administracijų numatytose izoliavimo patalpose“ 

mailto:info@nvsc.lt
http://nvsc.lrv/
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sąlygos atitinka reikalavimus, nustatytus Taisyklėse), arba asmenų, kuriems taikomas būtinasis 

izoliavimas, izoliavimą savivaldybės administracijos numatytose izoliavimo patalpose. Atkreipiame 

dėmesį, kad izoliuotas asmuo turi kreiptis į NVSC ir gauti leidimą nuvykti į kitą izoliavimo vietą 

(leidimas išduodamas tik nuvykimui į izoliacijos vietą). Gavus leidimą naujas izoliavimo vietos 

adresas yra įrašomas į Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės 

informacinę sistemą (toliau – ULSKIS). ULSKIS sistemos duomenis naudojasi Policijos 

departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, kuris užtikrina asmenų, kuriems patvirtinta COVID-

19 ligos lengva forma ir kurių sveikatos būklė leidžia juos gydyti ambulatoriškai, asmenų, įtariamų, 

kad serga bei asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga, kurių izoliavimo vieta 

namuose ar kitoje gyvenamojoje aplinkoje, tikrinimą izoliacijos laikotarpiu dėl izoliavimo 

reikalavimų laikymosi4. 

Tais atvejais, kai iš laivės atėmimo įstaigos paleidžiamas asmuo nepasirašo sutikimo būti 

izoliuotam ir / ar Taisyklėse numatytų būtinųjų izoliavimosi sąlygų neįmanoma užtikrinti laisvėje, 

manome, kad vertėtų apsvarstyti šių asmenų izoliavimosi galimybes laisvės atėmimo įstaigoje iki 

privalomos izoliacijos laikotarpio pabaigos. 

Pažymime, kad strateginių sprendimų, susijusių su iš laisvės atėmimo įstaigų paleidžiamų 

asmenų, kuriems įtariama ar patvirtinta COVID-19 liga, ar nustatytas didelės rizikos sąlytis, 

izoliacija, priėmimui būtina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuomonė ir 

pasiūlymai. 

 

 

 

Direktorius       Robertas Petraitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Žukauskaitė-Šarapajevienė, el. p. simona.sarapajeviene@nvsc.lt 

 

 

 
4 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų 

vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimas Nr. V-1816 ,,Dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės“ 

mailto:simona.sarapajeviene@nvsc.lt


DUOMENYS  APIE  NUSTATYTUS  COVID  LIGOS  ATVEJUS  IR  JŲ IŠEITIS 

SITUACIJA ĮSTAIGOSE 2020 12 11 

 

 

 

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 

16 14 2 14 0 0 0 14 

 

Marijampolės 

pataisos namai 

Marijampolės 

sektorius 

 

35 

 

20 

 

15 

 

95 

 

73 

 

0 

 

0 

 

22 

 

Marijampolės 

pataisos namai 

Kybartų sektorius 

9 8 1 51 19 1 0 31 

(trys iš jų 

LAVL) 

Panevėžio pataisos 

namai 

26 2 24 6 0 0 0 6 

Vilniaus pataisos 

namai 

44 19 25 45 0 0 0 45 

(2 iš jų 

LAVL) 

Kauno tardymo 

izoliatorius 

sektorius 

Mickevičiaus g. 

 

21 

 

11 

 

10 

 

19 

 

4 

 

0 

 

0 

 

15 

Kauno tardymo 

izoliatorius 

sektorius 

Technikos g. 

 

7 

 

6 

 

1 

 

11 

 

5 

 

0 

 

0 

 

6 

Šiaulių tardymo 35 11 24 22 5 0 0 17 



izoliatorius 

Laisvės atėmimo 

vietų ligoninė 

66 56 10 7 3 0 1  

(mirė dėl 

kitų ligų) 

3 

Pravieniškių 

pataisos namai-

atviroji kolonija 

 

44 

 

25 

 

19 

 

56 

 

43 

 

0 

 

0 
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IŠ VISO (TI+PN) 

 

 

303 

 

172 

 

131 

 

326 

 

152 

 

1 

 

1 (mirė) 

 

 

172 

Mokymo centras 2 2 0 - - - - - 

Lietuvos probacijos 

tarnyba 

17 11 6 - - - - - 

Kalėjimų 

departamentas 

9 6 3 - - - - - 

 



 

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO 

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

VILNIAUS DEPARTAMENTAS 
 

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070. 

Departamento duomenys: Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8 5) 2649678, faks. (8 5) 2649664, 

el. p. vilnius@nvsc.lt 

 

 

DĖL COVID-19 LIGOS PROTRŪKIO VILNIAUS PATAISOS NAMUOSE 

  

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau 

– NVSC) Vilniaus departamentas, atsižvelgdamas į susidariusią nepalankią epidemiologinę 

situaciją, susijusią su COVID-19 ligos protrūkiu Vilniaus pataisos namuose (toliau – Pataisos 

namai), kur COVID-19 liga nustatyta 39 nuteistiesiems bei virš 30 darbuotojų, bei galimą plataus 

masto ligos išplitimą, teikia rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų: 

1. Nedelsiant atlikti visų darbuotojų ir nuteistųjų, kuriems dar nėra nustatyta 

COVID-19 liga, testavimą PGR metodu. Paskirti tinkamą patalpą, skirtą COVID-19 ligos tyrimams 

paimti. 

2. Užtikrinti sergančių ir sąlytį turėjusių asmenų izoliavimą vadovaujantis 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 taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl 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 taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 

Taisyklės). Tai reiškia, kad asmenys, kuriems patvirtinta COVID-19 liga, turi būti atskirti nuo kitų 

asmenų, neturėti jokio kontakto, jiems reikalingas atskiras sanitarinis mazgas. Sąlytį turėję asmenys 

taip pat turi būti atskirti nuo sergančių bei sąlyčio neturėjusių asmenų.  

3. Užtikrinti, kad nuteistieji būtų aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

(toliau – AAP) (vienkartinėmis medicininėmis kaukėmis, dezinfekciniais skysčiais rankoms) bei jas 

dėvėtų bendrose patalpose – kaukės turi būti dėvimos teisingai, nuolat, kai nuteistieji patenka į 

bendras patalpas, keičiamos ne rečiau kaip kas 3–4 valandas.  

4. Užtikrinti, kad personalas, dirbantis su asmenimis, turėjusiais didelės rizikos sąlytį 

ar sergančiais asmenimis, dėvėtų ne žemesnio nei III lygio AAP (respiratoriai / vienkartinės 

medicininės kaukės, vienkartinės medicininės pirštinės, vienkartiniai chalatai, veido skydas / prie 

veido priglundantys akiniai, vienkartinė kepurė). Ligos plitimo metu rekomenduojama personalui 

nedėvėti daugkartinio naudojimo (medžiaginių) veido kaukių. Užtikrinti  reguliarų patalpų ir 

aplinkos valymą ir dezinfekciją, vėdinimą. 

5. Paskirti asmenį, atsakingą už COVID-19 ligos valdymą Pataisos namuose. 

6. Maksimaliai apriboti nuteistųjų judėjimą į kitas įstaigas COVID-19 plitimo 

Pataisos namuose metu. 

Vilniaus pataisos namams 

 

Kalėjimų departamentui prie Lietuvos 

Respublikos Teisingumo ministerijos 

2020-12-        

 

Nr. (10-13 16.1.17 E)2- 
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2 

7. Organizuoti nuotolinius mokymus darbuotojams ir nuteistiesiems dėl tinkamo 

AAP dėvėjimo ir kitų COVID-19 ligos prevencijos priemonių. Taip pat peržiūrėti NVSC 

organizuotus mokymus, skirtus įmonėms ir įstaigoms (nuoroda: 

https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/statistine-metodine-ir-kita-informacija/metodine-covid-19-valdymo-

medziaga-video-ir-kt/nuotoliniai-nvsc-mokymai-kaip-valdyti-covid-19-gresmes).  

Apie atliktus veiksmus informuoti NVSC Vilniaus departamentą el. p. vilnius@nvsc.lt 

ir už protrūkio valdymą atsakingą asmenį el. p. agne.daugelaite@nvsc.lt ne vėliau kaip iki 2020 m. 

gruodžio 11 d. 12 val. 

           Dėkojame už bendradarbiavimą. 

 

 

 

Vilniaus departamento direktorė    Rolanda Lingienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Daugėlaitė, tel. 8 5 264 9676, el. p. agne.daugelaite@nvsc.lt      

                                                                                    

https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/statistine-metodine-ir-kita-informacija/metodine-covid-19-valdymo-medziaga-video-ir-kt/nuotoliniai-nvsc-mokymai-kaip-valdyti-covid-19-gresmes
https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/statistine-metodine-ir-kita-informacija/metodine-covid-19-valdymo-medziaga-video-ir-kt/nuotoliniai-nvsc-mokymai-kaip-valdyti-covid-19-gresmes
mailto:vilnius@nvsc.lt
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Eil. 
Nr. Priemonė Poreikis 1 

mėn.
Jau turimi 
vienetai

Užsakyti 
(dar 
nepristatyti) 
vienetai

Išliekantis 
trūkumas

Inicijuojami/vyk-
domi pirkimai 
(priemonių vnt.)

1 2 3 4 5 6 7

1
Vienkartinės 
pirštinės 
(nesterilios) 
poromis

58830 102935 3000 −47105 40500

2

Vienkartinės 
pirštinės 
(sterilios) 
(chirurginės) 
poromis

10 168 0 −158 0

3 Respiratorius 
(FFP2) 6672 45389 0 −38717 10000

4 Respiratorius 
(FFP3) 1665 223 0 1442 100

5 Vienkartinė 
kaukė 145320 139523 5000 797 55000

6 Apsauginiai 
akiniai 397 252 0 145 1000

7 Veido skydai 535 382 0 153 0

8 Vienkartinė 
kepuraitė 1627 2459 2000 −2832 0

9
Vienkartinis 
chalatas 
(nesterilus)

1985 2128 1800 −1943 2040

10
Vienkartinis 
kombinezonas su 
gobtuvu 

6402 3175 1343 1884 5000

11 Antbačiai (iki 
kulno) poromis 1470 55050 0 −53580 0

12 Antbačiai (iki 
kelių) poromis 1572 1033 200 339 50

13 Apsauginė 
prijuostė 965 1432 0 −467 0

14 Bekontaktis 
termometras 31 32 5 −6 0

15
Paviršių 
dezinfekavimo 
priemonė (litrais)

5371 43176 0 −37805 0

16
Rankų 
dezinfekavimo 
priemonė (litrais)

1576 3619 0 −2018 200



Įstaigos 
savarankiška
i2020-01-01 
įsigytų 
priemonių 
skaičius

Įstaigos 
savarankiškai
nuo 2020-01-
01 įsigyta 
priemonių už 
sumą 12/10/2020

8 9

163850 23222,74

103103 suma

43 8

58840 suma

10703 30299,17

800 4065

184525 52863,65

238 2269,7
634 suma

1248 4747,33
932 suma

2400 553,97

5450 9296,63

3385 4346

3560 19598,28

Suma suma

5090 358,33

1050 3168,15

2200 141

164 9747,16

51350 12055,5

2424 17649,81



17
Chalatas 
vienkartinis 
neperšlampamas

1400 2218 0 −818 0

18 Marlinės kaukės 730 3937 0 −3207 0

19 Medžiaginės 
kaukės 9655 5229 0 4426 0

20 Dezinfekcinis 
chloro skystis 1250 17933 0 −16683 0

0 0 0 0 0
Iš viso 0 0 0 0 0

LAVL

Medicininė 
pižama ir kelnės 
(komplektas)

300 180

Pravieniškės 

Vizitacijos 
drabužių 
komplektas

393

KTI Respiratorius 
FFP1 105

Iš viso 



320 813,12

5200 6086,3

3130 4257,19
į VeSOC  ataskaitą neįtraukiama

19300 453,18

0 0
0 201654,21

300 8998
Neliesti

1000 5929

105 381,15

Iš viso 216962,36



Eil. Nr. Priemonė Poreikis 1 
mėn.

Jau turimi 
vienetai

Užsakyti 
(dar 
nepristatyti) 
vienetai

Išliekantis 
trūkumas

Planuojami/ 
Inicijuojami/vyk-
domi pirkimai 
(priemonių vnt.)

1 2 3 4 5 6 7

1
Vienkartinės 
pirštinės 
(nesterilios) 
poromis

1060 0 −1 060

2

Vienkartinės 
pirštinės 
(sterilios) 
(chirurginės) 
poromis

0

3 Respiratorius 
(FFP2) 4280 −4 280

4 Respiratorius 
(FFP3) 3 −3

5 Vienkartinė 
kaukė 1495 0 −1 495

6 Apsauginiai 
akiniai 0 0

7 Veido skydai 0

8 Vienkartinė 
kepuraitė 0 0

9
Vienkartinis 
chalatas 
(nesterilus)

0

10
Vienkartinis 
kombinezonas su 
gobtuvu (sterilus)

0

11 Antbačiai (iki 
kulno) poromis 0 0

12 Antbačiai (iki 
kelių) poromis 0

13 Apsauginė 
prijuostė 0

14 Bekontaktis 
termometras 0

15
Paviršių 
dezinfekavimo 
priemonė (litrais)

0

16
Rankų 
dezinfekavimo 
priemonė (litrais)

25

17
Vienkartinis 
neperšlampamas 
chalatas



Įstaigos 
savarank
iškai202
0-01-01 
įsigytų 
priemoni
ų 
skaičius

Įstaigos 
savarank
iškainuo 
2020-01-
01 
įsigyta 
priemoni
ų už 
sumą

8 9



Eil. Nr. Priemonė Poreikis 1 
mėn.

Jau turimi 
vienetai

Užsakyti 
(dar 
nepristatyti) 
vienetai

Išliekantis 
trūkumas

Inicijuojami/vyk-
domi pirkimai 
(priemonių vnt.)

1 2 3 4 5 6 7

1
Vienkartinės 
pirštinės 
(nesterilios) 
poromis

5000 2200 2800 0

2

Vienkartinės 
pirštinės 
(sterilios) 
(chirurginės) 
poromis

0

3 Respiratorius 
(FFP2) 500 1666 0 −1166 0

4 Respiratorius 
(FFP3) 100 0 0 100 100

5 Vienkartinė 
kaukė 20000 7100 5000 7900 0

6 Apsauginiai 
akiniai 100 36 0 64 0

7 Veido skydai 30 7 23

8 Vienkartinė 
kepuraitė 0

9
Vienkartinis 
chalatas 
(nesterilus)

0

10
Vienkartinis 
kombinezonas su 
gobtuvu 

5100 1060 143 3897

11 Antbačiai (iki 
kulno) poromis 50 50 0 0

12 Antbačiai (iki 
kelių) poromis 50 0 0 50 50

13 Apsauginė 
prijuostė 0 0

14 Bekontaktis 
termometras 10 1 9 0

15
Paviršių 
dezinfekavimo 
priemonė (litrais)

600 150 450 0

16
Rankų 
dezinfekavimo 
priemonė (litrais)

400 5 0 395 200

17
Vienkartinis 
neperšlampamas 
chalatas

0

18 Marlinės kaukės 0



Įstaigos 
savarank
iškai202
0-01-01 
įsigytų 
priemoni
ų 
skaičius

Įstaigos 
savarank
iškainuo 
2020-01-
01 
įsigyta 
priemoni
ų už 
sumą

8 9

9500 1285,62

0 0

0 0

4000 386,23

54 430,5

30 77,68

1139 3948,41

100 7,26

21 1073,39

394 1551,22
196

126 776,09



19 Medžiaginės 
kaukės 3000 1291 1709

20 Dezinfekcinis 
chloro skystis 0

21

Iš viso

Muilas 45,98 11,5 67,76 125,24
Dezinfekcinai darbai 4380
Rankų servatėlės 101,79



1350 1735,14

11271,54

10087
4731,5



Eil. Nr. Priemonė Poreikis 1 
mėn.

Jau turimi 
vienetai

Užsakyti 
(dar 
nepristatyti) 
vienetai

Išliekantis 
trūkumas

Inicijuojami/vyk-
domi pirkimai 
(priemonių vnt.)

1 2 3 4 5 6 7

1
Vienkartinės 
pirštinės 
(nesterilios) 
poromis

1500 6200 3000 −7700 22500

2

Vienkartinės 
pirštinės 
(sterilios) 
(chirurginės) 
poromis

0 0

3 Respiratorius 
(FFP2) 1200 1700 −500

4 Respiratorius 
(FFP3) 0 0

5 Vienkartinė 
kaukė 800 6500 −5700

6 Apsauginiai 
akiniai 2 26 −24

7 Veido skydai 0 0 0

8 Vienkartinė 
kepuraitė 2 19 −17

9
Vienkartinis 
chalatas 
(nesterilus)

0 0 40

10
Vienkartinis 
kombinezonas su 
gobtuvu 

2 180 −178 400

11 Antbačiai (iki 
kulno) poromis 250 −250

12 Antbačiai (iki 
kelių) poromis 2 18 −16

13 Apsauginė 
prijuostė 0 0

14 Bekontaktis 
termometras 5 5 0

15
Paviršių 
dezinfekavimo 
priemonė (litrais)

3020 41590 −38570 0

16
Rankų 
dezinfekavimo 
priemonė (litrais)

10 120 −110 0

17
Vienkartinis 
neperšlampamas 
chalatas

0

18 Marlinės kaukės 0

19 Medžiaginės 
kaukės 400 0 400



Įstaigos 
savarank
iškai202
0-01-01 
įsigytų 
priemoni
ų 
skaičius

Įstaigos 
savarank
iškainuo 
2020-01-
01 
įsigyta 
priemoni
ų už 
sumą

8 9

15200 1817,35
84,8 143,89 66,79 217,8 179,08 734,76

2705 3649,36 381,15 FFP1

10000 4178,13 665,5 1391,5

38 100,96

200 254,1

250 48,4

5 299,75

36000 1453,15

112 609,22



20 Dezinfekcinis 
chloro skystis

Iš viso

1209 dezinfekcija



12410,42

5423
3313,1



Eil. Nr. Priemonė Poreikis 1 
mėn.

Jau turimi 
vienetai

Užsakyti 
(dar 
nepristatyti) 
vienetai

Išliekantis 
trūkumas

Inicijuojami/vyk-
domi pirkimai 
(priemonių vnt.)

1 2 3 4 5 6 7

1
Vienkartinės 
pirštinės 
(nesterilios) 
poromis

2200 28350 −26150

2

Vienkartinės 
pirštinės 
(sterilios) 
(chirurginės) 
poromis

0

3 Respiratorius 
(FFP2) 500 968 −468

4 Respiratorius 
(FFP3) 0

5 Vienkartinė 
kaukė 3000 16550 0 −13550 40000

6 Apsauginiai 
akiniai 15 0 15

7 Veido skydai 15 4 11

8 Vienkartinė 
kepuraitė 15 0 2000 −1985 0

9
Vienkartinis 
chalatas 
(nesterilus)

15 0 1800 −1785 0

10
Vienkartinis 
kombinezonas su 
gobtuvu

50 218 200 −368 600

11 Antbačiai (iki 
kulno) poromis 30 980 0 −950 0

12 Antbačiai (iki 
kelių) poromis 20 40 0 −20 0

13 Apsauginė 
prijuostė 15 0 15

14 Bekontaktis 
termometras 0 8 −8

15
Paviršių 
dezinfekavimo 
priemonė (litrais)

50 275 −225 0

16
Rankų 
dezinfekavimo 
priemonė (litrais)

35 202 0 −167 0



Įstaigos 
savarank
iškai202
0-01-01 
įsigytų 
priemoni
ų 
skaičius

Įstaigos 
savarank
iškainuo 
2020-01-
01 
įsigyta 
priemoni
ų už 
sumą

8 9

21500 4904,9

50 235,95

15500 1340,91

0 0

0 0

0 0

0 0

250 1314,06

1000 70

50 18,15

0 0

8 269,47

441 1663,08

67,5 289,69



17
Vienkartinis 
neperšlampamas 
chalatas

0 0 0

18 Marlinės kaukės 200 3422 −3222

19 Medžiaginės 
kaukės 100 2678 −2578

20 Dezinfekcinis 
chloro skystis 0

21
Iš viso



4200 5082

15188,21

3434
1018,52



Eil. Nr. Priemonė Poreikis 
1 mėn.

Jau 
turimi 
vienetai

Užsakyti 
(dar 
neprista
tyti) 
vienetai

Išliekant
is 
trūkum
as

Inicijuoj
ami/vyk
-domi 
pirkimai 
(priemo
nių vnt.)

Įstaigos 
savarank
iškai202
0-01-01 
įsigytų 
priemoni
ų 
skaičius

Įstaigos 
savarank
iškainuo 
2020-01-
01 
įsigyta 
priemoni
ų už 
sumą

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Vienkartinės 
pirštinės (nesterilios) 
poromis

3000 3200 −200

2
Vienkartinės 
pirštinės (sterilios) 
(chirurginės) 
poromis

0 0 0

3 Respiratorius (FFP2) 150 130 20
4 Respiratorius (FFP3) 0 0 0
5 Vienkartinė kaukė 1000 800 200
6 Apsauginiai akiniai 10 10 0 2 4,9
7 Veido skydai 20 20 0

8 Vienkartinė 
kepuraitė 300 50 250

9 Vienkartinis chalatas 
(nesterilus) 100 40 60

10
Vienkartinis 
kombinezonas su 
gobtuvu

50 5 45 6 239,94

11 Antbačiai (iki kulno) 
poromis 300 50 250

12 Antbačiai (iki kelių) 
poromis 0 0 0

13 Apsauginė prijuostė 0 0

14 Bekontaktis 
termometras 1 2 −1 1 37,18

15
Paviršių 
dezinfekavimo 
priemonė (litrais)

10 7 3

16
Rankų 
dezinfekavimo 
priemonė (litrais)

10 24 −14

17
Vienkartinis 
neperšlampamas 
chalatas

300 10 290 0

18 Marlinės kaukės 500 400 100
19 Medžiaginės kaukės 500 60 440

20 Dezinfekcinis chloro 
skystis 20 3 17 10 19,61

Iš viso 301,63



Eil. Nr. Priemonė Poreikis 1 
mėn.

Jau turimi 
vienetai

Užsakyti 
(dar 
nepristatyti) 
vienetai

Išliekantis 
trūkumas

Inicijuojami/vyk-
domi pirkimai 
(priemonių vnt.)

1 2 3 4 5 6 7

1
Vienkartinės 
pirštinės 
(nesterilios) 
poromis

1750 3850 −2100

2

Vienkartinės 
pirštinės 
(sterilios) 
(chirurginės) 
poromis

0

3 Respiratorius 
(FFP2) 280 380 0 −100

4 Respiratorius 
(FFP3) 15 20 −5

5 Vienkartinė 
kaukė 2170 7800 −5630

6 Apsauginiai 
akiniai 50 11 39

7 Veido skydai 110 100 0 10

8 Vienkartinė 
kepuraitė 300 290 10

9
Vienkartinis 
chalatas 
(nesterilus)

0 0 0

10
Vienkartinis 
kombinezonas su 
gobtuvu 

20 24 −4

11 Antbačiai (iki 
kulno) poromis 300 50 250

12 Antbačiai (iki 
kelių) poromis 0

13 Apsauginė 
prijuostė 0

14 Bekontaktis 
termometras 1 2 −1

15
Paviršių 
dezinfekavimo 
priemonė (litrais)

10 20 −10

16
Rankų 
dezinfekavimo 
priemonė (litrais)

60 160 −100

17
Vienkartinis 
neperšlampamas 
chalatas

300 320 −20

18
Marlinės kaukės 0 0 0



Įstaigos 
savarank
iškai202
0-01-01 
įsigytų 
priemoni
ų 
skaičius

Įstaigos 
savarank
iškainuo 
2020-01-
01 
įsigyta 
priemoni
ų už 
sumą

8 9

15000 704,22

14 23,14

165 340,36

300 10,92

0 0

45 215,42

200 7,44

3 137,99

35 347,26

50 701,8

320 813,12



19 Medžiaginės 
kaukės 0 0 0

20 Dezinfekcinis 
chloro skystis 30 10 20

21
Iš viso



1230 1488,3

90 45,89

4835,86

3079,61
21,61



Eil. Nr. Priemonė Poreikis 
1 mėn.

Jau 
turimi 
vienetai

Užsakyti 
(dar 
nepristatyti
) vienetai

Išliekanti
s 
trūkumas

Inicijuojami/vyk
-domi pirkimai 
(priemonių vnt.)

1 2 3 4 5 6 7

1

Vienkartinės 
pirštinės 
(nesterilios) 
poromis

15000 6800 8200 18000

2

Vienkartinės 
pirštinės 
(sterilios) 
(chirurginės) 
poromis

0

3 Respiratorius 
(FFP2) 1250 1458 −208 10000

4 Respiratorius 
(FFP3) 650 0 650

5 Vienkartinė 
kaukė 95000 38798 56202 0

6 Apsauginiai 
akiniai 125 15 110 1000

7 Veido skydai 250 117 133

8 Vienkartinė 
kepuraitė 10 90 −80

9
Vienkartinis 
chalatas 
(nesterilus)

1250 1250

10
Vienkartinis 
kombinezonas 
su gobtuvu 

650 748 −98 4000

11 Antbačiai (iki 
kulno) poromis 300 0 300

12 Antbačiai (iki 
kelių) poromis 1250 0 1250

13 Apsauginė 
prijuostė 650 0 650

14 Bekontaktis 
termometras 0 9 0 −9



Įstaigos 
savaran
kiškai20
20-01-
01 
įsigytų 
priemon
ių 
skaičius

Įstaigos 
savaran
kiškainu
o 2020-
01-01 
įsigyta 
priemon
ių už 
sumą

8 9

2500 35,09

1000 4567,75

26500 28459,2

74 1355,2

1340 10890

45 3375



15

Paviršių 
dezinfekavimo 
priemonė 
(litrais)

1360 725 635

16

Rankų 
dezinfekavimo 
priemonė 
(litrais)

600 1494 −894

17
Vienkartinis 
neperšlampamas 
chalatas

500 23 477

18 Marlinės kaukės 0

19 Medžiaginės 
kaukės 5000 0 5000

20 Dezinfekcinis 
chloro skystis 0

Iš viso

Vizitacijos drabužiai 393



850 4085,08

52,5 7431,83

60199,15

1000 5929

66128,15 Iš viso



Eil. Nr. Priemonė Poreikis 1 
mėn.

Jau turimi 
vienetai

Užsakyti 
(dar 
nepristatyti) 
vienetai

Išliekantis 
trūkumas

Inicijuojami/vyk-
domi pirkimai 
(priemonių vnt.)

1 2 3 4 5 6 7

1
Vienkartinės 
pirštinės 
(nesterilios) 
poromis

1500 4950 −3450

2

Vienkartinės 
pirštinės 
(sterilios) 
(chirurginės) 
poromis

0 0 0

3 Respiratorius 
(FFP2) 100 1700 0 −1600

4 Respiratorius 
(FFP3) 100 48 52

5 Vienkartinė 
kaukė 2500 11450 −8950

6 Apsauginiai 
akiniai 20 0 20

7 Veido skydai 20 3 17

8 Vienkartinė 
kepuraitė 100 100 0

9
Vienkartinis 
chalatas 
(nesterilus)

20 20 0

10
Vienkartinis 
kombinezonas su 
gobtuvu 

50 44 6

11 Antbačiai (iki 
kulno) poromis 40 40 0

12 Antbačiai (iki 
kelių) poromis 50 0 200 −150

13 Apsauginė 
prijuostė 0 0

14 Bekontaktis 
termometras 2 2 0

15
Paviršių 
dezinfekavimo 
priemonė (litrais)

100 50 50

16
Rankų 
dezinfekavimo 
priemonė (litrais)

20 262 −242

17
Vienkartinis 
neperšlampamas 
chalatas

0 0 0

18
Marlinės kaukės 0 50 0 −50



Įstaigos 
savarank
iškai202
0-01-01 
įsigytų 
priemoni
ų 
skaičius

Įstaigos 
savarank
iškainuo 
2020-01-
01 
įsigyta 
priemoni
ų už 
sumą

8 9

3825 476,38

0 0

1000 653,4

0 0

13525 1477,71

0 0

3 22,69

100 6,05

20 21,63

44 357,51

40 8,23

0 0

0 0

2 120,49

12800 258,45

115 614,68

0 0

1000 1004,3



19 Medžiaginės 
kaukės 155 155 0 0

20 Dezinfekcinis 
chloro skystis 1200 17920 −16720

Iš viso



150 453,75

19200 387,68

5862,95



Eil. Nr. Priemonė Poreikis 1 
mėn.

Jau turimi 
vienetai

Užsakyti 
(dar 
nepristatyti) 
vienetai

Išliekantis 
trūkumas

Inicijuojami/vyk-
domi pirkimai 
(priemonių vnt.)

1 2 3 4 5 6 7

1
Vienkartinės pirštinės (nesterilios) poromis

8000 8000 0 0

2

Vienkartinės 
pirštinės 
(sterilios) 
(chirurginės) 
poromis

0

3 Respiratorius 
(FFP2) 800 21500 −20700

4 Respiratorius 
(FFP3) 400 0 400

5 Vienkartinė 
kaukė 5000 1000 4000

6 Apsauginiai 
akiniai 60 0 60

7 Veido skydai 60 60 0

8 Vienkartinė 
kepuraitė 100 1100 −1000

9
Vienkartinis 
chalatas 
(nesterilus)

100 1000 −900

10
Vienkartinis 
kombinezonas su 
gobtuvu 

180 100 80 0

11 Antbačiai (iki 
kulno) poromis 150 800 −650

12 Antbačiai (iki 
kelių) poromis 0

13 Apsauginė 
prijuostė 0

14 Bekontaktis 
termometras 10 1 9

15
Paviršių 
dezinfekavimo 
priemonė (litrais)

100 250 0 −150

16
Rankų 
dezinfekavimo 
priemonė (litrais)

100 60 0 40

17
Vienkartinis 
neperšlampamas 
chalatas

0

18
Marlinės kaukės

0
0



Įstaigos 
savarank
iškai202
0-01-01 
įsigytų 
priemoni
ų 
skaičius

Įstaigos 
savarankiš
kainuo 
2020-01-
01 įsigyta 
priemonių 
už sumą

8 9

9000 1960,2

19850 5350,22

400 1957,2

1500 525

1500 2250

400 1601,84

1500 120

11 648,04

340 765,93

222 1408,19



19 Medžiaginės 
kaukės 0

20 Dezinfekcinis 
chloro skystis 0

Iš viso



16586,62



Eil. Nr. Priemonė Poreikis 
1 mėn.

Jau 
turimi 
vienetai

Užsakyti 
(dar 
neprista
tyti) 
vienetai

Išliekant
is 
trūkum
as

Inicijuoj
ami/vyk
-domi 
pirkimai 
(priemo
nių vnt.)

Įstaigos 
savarank
iškai202
0-01-01 
įsigytų 
priemoni
ų 
skaičius

Įstaigos 
savarank
iškainuo 
2020-01-
01 
įsigyta 
priemoni
ų už 
sumą

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Vienkartinės 
pirštinės 
(nesterilios) 
poromis

30 3850 −3820

2
Vienkartinės 
pirštinės (sterilios) 
(chirurginės) 
poromis

0

3 Respiratorius 
(FFP2) 42 1321 −1279 1300 601,37

4 Respiratorius 
(FFP3) 0

5 Vienkartinė kaukė 0

6 Apsauginiai 
akiniai 0

7 Veido skydai 0

8 Vienkartinė 
kepuraitė 0

9
Vienkartinis 
chalatas 
(nesterilus)

0

10
Vienkartinis 
kombinezonas su 
gobtuvu

0

11 Antbačiai (iki 
kulno) poromis 0

12 Antbačiai (iki 
kelių) poromis 0

13 Apsauginė 
prijuostė 0

14 Bekontaktis 
termometras 1 2 −1

15
Paviršių 
dezinfekavimo 
priemonė (litrais)

1 15 −14 20 76,39

16
Rankų 
dezinfekavimo 
priemonė (litrais)

5 130 −125 150 491,71

17
Vienkartinis 
neperšlampamas 
chalatas

0

18 Marlinės kaukės 30 65 −35

19 Medžiaginės 
kaukės 0

20 Dezinfekcinis 
chloro skystis 0



Iš viso 1169,47



Eil. Nr. Priemonė Poreikis 
1 mėn.

Jau 
turimi 
vienetai

Užsakyti 
(dar 
nepristatyti
) vienetai

Išliekanti
s 
trūkumas

Inicijuojami/vyk
-domi pirkimai 
(priemonių vnt.)

1 2 3 4 5 6 7

1

Vienkartinės 
pirštinės 
(nesterilios) 
poromis

10000 19125 0 −9125 0

2

Vienkartinės 
pirštinės 
(sterilios) 
(chirurginės) 
poromis

10 168 −158

3 Respiratorius 
(FFP2) 1500 9426 −7926

4 Respiratorius 
(FFP3) 50 152 −102

5 Vienkartinė 
kaukė 5000 24980 −19980 15000

6 Apsauginiai 
akiniai 15 154 −139

7 Veido skydai 30 71 −41

8 Vienkartinė 
kepuraitė 800 810 −10

9
Vienkartinis 
chalatas 
(nesterilus)

500 1068 −568 2000

10
Vienkartinis 
kombinezonas 
su gobtuvu 

300 796 1000 −1496

11 Antbačiai (iki 
kulno) poromis 300 52830 −52530

12 Antbačiai (iki 
kelių) poromis 200 975 −775 0

13 Apsauginė 
prijuostė 300 1432 −1132

14 Bekontaktis 
termometras 1 0 5 −4

15

Paviršių 
dezinfekavimo 
priemonė 
(litrais)

50 94 0 −44

16

Rankų 
dezinfekavimo 
priemonė 
(litrais)

60 560 −500



Įstaigos 
savarankiš
kai2020-
01-01 
įsigytų 
priemonių 
skaičius

Įstaigos 
savarankiš
kainuo 
2020-01-
01 įsigyta 
priemonių 
už sumą

8 9

87325 10057

43 8

3700 18498

800 4065

47600 8512

56 355
350 970

500 12

3930 7025

136 777

2000 97

1000 3150

2200 141

15 900

446 1735

693 780



17
Vienkartinis 
neperšlampamas 
chalatas

300 1865 −1565

18 Marlinės kaukės 0 0

19 Medžiaginės 
kaukės 500 1045 −545

20 Dezinfekcinis 
chloro skystis 0

Iš viso
Pižamos 100 180



400 580

57662
300 8998

66660 Iš viso

39678 8999 48677 konpensacija
1736 1737



Eil. Nr. Priemonė Poreikis 
1 mėn.

Jau 
turimi 
vienetai

Užsakyti 
(dar 
neprista
tyti) 
vienetai

Išliekant
is 
trūkum
as

Inicijuoj
ami/vyk
-domi 
pirkimai 
(priemo
nių vnt.)

Įstaigos 
savarank
iškai202
0-01-01 
įsigytų 
priemoni
ų 
skaičius

Įstaigos 
savarank
iškainuo 
2020-01-
01 
įsigyta 
priemoni
ų už 
sumą

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Vienkartinės 
pirštinės (nesterilios) 
poromis

10850 15350 −4500 15000 2686,2

2
Vienkartinės 
pirštinės (sterilios) 
(chirurginės) poromis

0

3 Respiratorius (FFP2) 350 860 −510 948 2093,34
4 Respiratorius (FFP3) 350 350
5 Vienkartinė kaukė 10850 23050 −12200 32550 2455,03
6 Apsauginiai akiniai 0
7 Veido skydai 0 300 1379,4
8 Vienkartinė kepuraitė 0

9 Vienkartinis chalatas 
(nesterilus) 0

10
Vienkartinis 
kombinezonas su 
gobtuvu 

0

11 Antbačiai (iki kulno) 
poromis 0

12 Antbačiai (iki kelių) 
poromis 0

13 Apsauginė prijuostė 0

14 Bekontaktis 
termometras 0 53 2885,85

15
Paviršių 
dezinfekavimo 
priemonė (litrais)

70 70 24 119,94

16
Rankų 
dezinfekavimo 
priemonė (litrais)

276 577 −301 836 4546,6

17
Vienkartinis 
neperšlampamas 
chalatas

0

18 Marlinės kaukės 0
19 Medžiaginės kaukės 0

20 Dezinfekcinis chloro 
skystis 0

Iš viso 16166,36



EPIDEMIOLOGINIAI  DUOMENYS  LAISVĖS ATĖMIMO ĮSTAIGOSE 

2020 12 11 

 

I.                   Duomenys apie laisvės atėmimo įstaigoje laikomus asmenis: 
 

 

Rodiklis Skaičius 

Laikomi izoliuoti iš viso 620 

               iš jų: 0 

Karantine  laikomi, kaip naujai atvykę iš Lietuvos 

teritorijos 
237 

Izoliuoti, kaip sugrįžę iš užsienio valstybės (nurodoma 

valstybė)  
4 

Izoliuoti, kaip turėję /galimai turėję kontaktą su 

asmeniu, kuriam patvirtinta  COVID-19 infekcija 
362 

Izoliuoti, kaip turėję /galimai turėję kontaktą su 

asmeniu, kuris stebimas dėl galimos COVID-19 

infekcijos 

17 

Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis: 0 

Ūmiomis kvėpavimo organų ligomis 7 

Gripu 0 

Per paskutinę  parą  atlikti testai dėl COVID-19 

infekcijos 
85 

Iš viso atlikti testai dėl COVID-19 infekcijos  5090 

Per paskutinę parą patvirtinta COVID-19 infekcija 14 

Iš viso per pandemijos RUDENS laikotarpį (nuo 

rugsėjo 1 d.) patvirtinta COVID-19 infekcija 
326 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.                Duomenys apie įstaigos darbuotojus:  
 

 

Rodiklis Skaičius 

Darbuotojų saviizoliacija: 88 

               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 
88 

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 4 

Gripu 0 

Per paskutinę  parą  atlikti testai dėl COVID-19 

infekcijos 
107 

Iš viso atlikti testai dėl COVID-19 infekcijos  9040 

Per paskutinę parą patvirtinta COVID-19 infekcija 8 

Iš viso per pandemijos RUDENS laikotarpį (nuo 

rugsėjo 1 d.) patvirtinta COVID-19 infekcija 
303 
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