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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, 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, 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, Richard Marus. 

DARBOTVARKĖ IR APSVARSTYTI KLAUSIMAI:  

1. Esama situacija dėl sergamumo koronavirusu bausmių vykdymo sistemoje ( pataisos 

namuose, tardymo izoliatoriuose, probacijos tarnyboje nustatyti Covid-19 atvejai), problemos. 

2. Darbuotojų (turinčių tiesioginį kontaktą su nuteistaisiais/suimtaisiais, esančių saviizoliacijoje, 

grįžusių po atostogų ir kt.) profilaktinis tikrinimas: esama situacija, poreikiai, grafikas. 

3. Nuteistųjų/suimtųjų profilaktinis tikrinimas, testavimo intensyvumas: esama 

situacija/sergamumas, atsisakantieji testavimo, karantino, izoliacijos poreikiai, grafikas, sergančiųjų 

perkėlimo į LAVL galimybės, greitųjų testų naudojimas, rezultatai. 

4. Apsaugos priemonės (AP) dėl Covid-19. Vykdomų pirkimų eiga. Rezervų įgijimas iki 6 mėn. 

laikotarpiui. Poreikiai ir įstaigų turimi rezervai, planuojami įgyjimai, 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 sąlygų iki 2021-02-28, dėl darbo 

organizavimo taisyklių valstybės įstaigose bei įmonėse ir t.t.). Esama situacija, pasiūlymai, poreikiai. 

6. Vakcinavimo (skiepijimo)  eiga, atsisakantieji vakcinavimo (skiepijimo). Esama situacija 

(šalutinis poveikis), statistika, poreikiai, perspektyvos, teisinis vertinimas (dėl vakcinavimo/skiepijimo 

atsisakymo ar vengimo). 

7. Bendradarbiavimas su policijos  teritorinėmis įstaigomis, viešojo saugumo tarnybos 

pareigūnais dėl nuteistųjų/suimtųjų konvojavimo, pristatymo į pataisos įstaigas/izoliatorius su įvykdyto 

testavimo rezultatais. Esama situacija, pasiūlymai, galimi sprendimai. 

9. Nuotolinis darbuotojų darbas, esama situacija, problemos, suvienodintos praktikos 

formavimas. 

10. Nuteistųjų/suimtųjų testavimas išvykstant iš įkalinimo vietos (perkeliant į kitą įstaigą, 

pasibaigus bausmės laikui), informacijos fiksavimas asmens bylose jiems persirgus. 

11. Pasirengimas karantino sąlygų švelninimui, apribojimų mažinimui ir draudimų atsisakymui, 

esamos galimybės (galimos situacijos) dėl:  trumpalaikių bekontakčių nuteistųjų/suimtųjų pasimatymų 

su artimaisiais (persirgę Covid-19, turintys neigiamus testo rezultatus ir t.t.), Mokymo centro 

organizuojamų mokymų (vienoje įstaigos, pamainoje dirbantys darbuotojai, nedidelės grupės 

darbuotojų ir t.t.), tarnybinių mokymų, organizuojamų renginių ir darbo įstaigose sąlygų, kitų galimų 

atvejų. 
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          Birutė Semėnaitė pateikė apibendrintus duomenis apie sergamumą Covid-19 infekcija pagal 

įstaigų pateiktas ataskaitas: Sergamumo Covid 19 situacija: 

Sergamumas laisvės atėmimo įstaigų darbuotojų tarpe:   naujai registruotų atvejų skaičius – 1: 

1 Kauno tardymo izoliatoriuje (Technikos g. sektoriuje). Iš viso per II pandemijos bangą – nuo 2020 m. 

rugsėjo 1 d. iki 2021 m. vasario 5 d. – nustatyta  674  susirgimo atvejai, iš jų 617 asmenų pasveiko. 

Šiuo metu serga  57 darbuotojai – sergančių nėra Panevėžio pataisos namuose ir Šiaulių tardymo 

izoliatoriuje. 

Sergamumas Kalėjimų departamente ir kitose pavaldžiose įstaigose: Kalėjimų departamente serga 1 

darbuotojas –nutolusioje darbo vietoje (įkalinimo įstaigoje); Lietuvos probacijos tarnyboje serga 1 

darbuotojas; Mokymo centre sergančių nėra. 

Sergamumas suimtųjų/nuteistųjų tarpe: naujai registruotų atvejų skaičius – 2- Kauno tardymo 

izoliatoriuje (Technikos g. sektoriuje). Iš viso per II pandemijos bangą – nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 

2021 m. vasario 5 d. – nustatytas  681 susirgimo atvejis suimtųjų/nuteistųjų tarpe, iš jų 613 pasveiko, 9 

buvo paleisti į laisvę, 1 mirė nuo kitų sunkių lėtinių ligų (onkologija). Šiuo metu serga 58 įkalinti 

asmenys – sergančių nėra Marijampolės pataisos namuose (abiejuose sektoriuose) ir Panevėžio 

pataisos namuose. 

Arnoldas Masalskis.  Skyrius dirba mišriu būdu (nuotolinis + biuras). Visi sveiki. 

Renata Katinaitė. KD RS  visi darbuotojai dirba nuotoliniu būdu ir visi sveiki. Manytina, kad 

kol yra taikomi apribojimai dėl judėjimo tarp savivaldybių, tol siūlymas dėl galimų trumpalaikių 

pasimatymų sudėtingai įgyvendinamas. Dėl kitų priemonių, pavyzdžiui, tarnybinių mokymų, renginių 

organizavimo gyvai, siūlytina organizuoti tik tokia apimtimi ir jei tikrai šiuo metu būtina, kiek tai 

neprieštarauja SAM rekomendacijoms, tačiau atsakingai įvertinus aplinkybes dėl galimų rizikų 

atsirasti židiniams. 

Edvardas Norvaišas. Panevėžio pataisos namų informacija: Panevėžio pataisos namų 

informacija: 

1. Panevėžio pataisos namuose šiuo metu Covid-19 nėra nustatyta nei įstaigos darbuotojams, 

nei įstaigoje laikomoms nuteistosioms. Kaip atvykusios iš Lietuvos Respublikos teritorijos 10 

nuteistųjų laikomos karantine. 

2. 2021-02-01 - 2021-02-05 dienomis buvo atlikta 30 profilaktinių patikrinimų įstaigos 

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

(profilaktiškai, grįžusius po atostogų, esančius saviizoliacijoje ir kt.).  

3. 2021-02-01-2021-02-05 dienomis buvo atlikti 5 profilaktiniai patikrinimai nuteistosioms dėl 

Covid-19. Profilaktiniai patikrinimai ir toliau bus atliekami pagal poreikį. Nuteistųjų, atsisakančių 

atlikti profilaktinius testavimus, įstaigoje nėra. 

 4. Šiuo metu įstaigoje apsaugos priemonių papildomo poreikio nėra. Atsiradus apsaugos 

priemonių poreikiui bus vykdomi viešieji pirkimai. Visi įstaigos darbuotojai nuolat aprūpinami 

vienkartinėmis veido kaukėmis,  rankų ir paviršių dezinfekavimo priemonėmis. 

5. Įstaigoje direktoriaus įsakymu nuo 2020-11-09 nustatytas  darbo organizavimas nuotoliniu 

būdu ir nurodymai darbuotojams kaip elgtis ekstremalios situacijos dėl Covid-19 plitimo grėsmės 

metu. Darbuotojai informuoti, kad gali atvykti į darbą tik neturėdami ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, pasunkėjęs kvėpavimas ir kiti Covid-19 ligai  būdingi 

požymiai). Darbuotojų prašoma laikytis visų Vyriausybės bei Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo priimtų sprendimų. Atvykstant į tarnybą 

visiems įstaigos darbuotojams matuojama temperatūra, visi įstaigos darbuotojai nuolat dėvi apsaugines 

veido kaukes, laikosi saugaus atstumo. 

6. Panevėžio pataisos namuose apklausti visi įstaigos darbuotojai dėl vakcinavimo. Surinkta 

informacija apie pageidaujančius pasiskiepyti nuo Covid-19, sudaryti sąrašai.  Artėjant pataisos įstaigų 

darbuotojų skiepijimui, aktualus klausimas dėl atsisakančių skiepytis pareigūnų (darbuotojų) – ypač 

tiesiogiai dirbančių su nuteistaisiais. Atsižvelgiant į tai, kad įstaigoje yra darbuotojų atsisakančių 
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skiepytis nuo Covid-19, todėl tikslinga diskutuoti  ar galime leisti/neleisti jiems toliau dirbti ir kelti 

pavojų užkrėsti nuteistuosius? Panašios diskusijos vyksta ir viešojoje erdvėje, pavyzdžiui, dėl 

atsisakančių skiepytis medikų, ir girdima įvairių nuomonių dėl skiepų privalomumo. Mūsų manymu, 

įvertinus aplinkybę, kad įkalinimo įstaigose iš esmės nėra efektyvių priemonių sustabdyti viruso 

plitimą (dėl esamos infrastruktūros, nuteistųjų gyvenimo bendrabučio tipo patalpose ir t.t.), taip pat ir 

tai, kad didžiausią viruso „įnešimo“ į uždaras įstaigas riziką kelia darbuotojai, siūlome iškelti klausimą 

diskusijai, ar neturėtų būti vakcinavimas privalomas darbuotojams, tiesiogiai dirbantiems su 

nuteistaisiais, siekiant apsaugoti klientus. Taip pat viešojoje erdvėje jau diskutuojama apie Darbuotojų 

saugos ir sveikatos įstatymo 29 straipsnio 5 dalies nuostatos įgyvendinimą, keičiant  Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-716 ,,Dėl darbuotojų, 

kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“, patvirtintą sąrašą, 

įtraukiant ir Covid-19 ligą į  užkrečiamų ligų, nuo kurių skiepijama, sąrašą. Todėl tikslinga būtų siūlyti 

į šį profesijų/pareigybių sąrašą įtraukti ir pataisos pareigūnus, tiesiogiai dirbančius su nuteistaisiais. 

Tokiu atveju įstaiga galėtų reikalauti, kad visi įstaigos pareigūnai dirbantys su nuteistaisiais privalomai 

skiepytųsi nuo Covid-19 ir nekeltų grėsmės įstaigoje laikomiems nuteistiesiems (suimtiesiems) 

užsikrėsti virusu.  

7. Problemų ir pasiūlymų neturime.  

            8. Įstaigoje yra patvirtinti darbuotojų, kurie pagal darbo pobūdį gali dirbti nuotoliniu būdu, 

sudaryti darbo grafikai,  sudarytos dvi darbuotojų pamainos, kurios keičiasi kas antrą darbo dieną.  

9. Visos nuteistosios išvykstančios iš įstaigos yra testuojamos ir informacija yra fiksuojama 

nuteistųjų asmens bylose.  

10. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus, įstaigoje kol kas neplanuojama 

švelninti karantino sąlygų.  

Algimantas Mockevičius. Alytaus pataisos namuose serga 4 darbuotojai, 56 pasveiko, 4 

saviizoliacijoje. Darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su nuteistaisiais, kas 14 d. atliekamas 

testavimas, kitiems darbuotojams rekomenduojama. Sergančių nuteistųjų 10, 88 izoliuoti 

(saviizoliacijoje) pačiuose būriuose. Nuteistiesiems testai imami pagal poreikį, testuotis atsisakęs 

vienas nuteistasis. Visos APN patalpos dezinfekuojamos du kartus per mėnesį, taip pat yra sudaryta 

galimybė patiems darbuotojams dezinfekuoti savo darbo vietas. KPP dezinfekuojami pagal patvirtintus 

grafikus. Nuteistiesiems sudaryta galimybė patiems dezinfekuotis gyvenamąsias patalpas. AP užtenka. 

Atliktas pirkimas vienkartinėms pirštinėms, vykdomi sutarčių pasirašymai pagal KD AP 

preliminariąsias sutartis, planuojama atlikti pirkimus kombinezonams, antbačiams. Visiems asmenims, 

patenkantiems į APN teritoriją, matuojama temperatūra termovizoriumi, Darbuotojai, kurie turi 

galimybę dirbti nuotoliniu, dirba pamainomis. Dėl pasimatymų kol kas negalime pritarti, kadangi 

Alytaus pataisos namuose šią savaitę patvirtinti 8 nuteistųjų Covid-19 atvejai. Siūlome išlaukti, kol 

visose įstaigose situacija stabilizuosis.  

Gintarė Burokienė. Informuoju, kad Lietuvos probacijos tarnyboje situacija gera, susirgimų 

naujų nėra, tebeserga 1 darbuotojas. Visi darbuotojai apsaugos priemonėmis aprūpinti. 

Klausimas:  ar gali darbuotojai, prasirgę Covid-19 grįžti į įprastinį darbo režimą? Taip pat galėtų grįžti 

ir jų kolegos su kuriais dirba, nes vieni kitų jau neapkrėstų, o intensyvinti darbą jau yra būtina. 

 Rita Starkuvienė pateikė apibendrintą informaciją apie AP. 

Karolina Vozbutaitė. 

 1. Mokymo centre nenustatyta naujų koronaviruso infekcijos COVID-19 atvejų, 2 asmenys 

pasveikę, asmenų saviizoliacijoje nėra. 

2. Mokymo centre parengtas ir patvirtintas priemonių planas dėl koronaviruso infekcijos 

COVID-19 valdymo, parengtos elgesio / asmens higienos taisyklės, įgytos apsaugos nuo šios infekcijos 

priemonės. Priimti kiti vidiniai dokumentai, reglamentuojantys tiek įstaigos darbuotojų veiklą, tiek 

mokymo proceso nuoseklų ir sklandų organizavimą ir vykdymą.    



4 
 

3. Mokymo centre darbas daugumai darbuotojų organizuojamas nuotoliniu būdu. Esant 

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

dirbtų ne daugiau kaip 1 darbuotojas. Būnant Mokymo centro teritorijoje ar patalpose dėvimos veido 

apsaugos priemonės. 

4. Darbuotojams, atvykstantiems į MC, matuojama kūno temperatūra, primenama apie būtinybę 

izoliuotis esant viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiams. 

5. Informacija darbuotojams / kursantams skelbiama el. priemonėmis. Apie priemones, 

vykdomos įstaigoje – interneto puslapyje (kad mokymai vykdomi nuotoliniu būdu, lankytojai 

aptarnaujami tik el. būdu), naujienlaiškyje. Bendraujama su visais MC darbuotojais, kursantais, 

informuojama apie būtinumą nesilankyti nesant svarbiam poreikiui viešose vietose.  

6. Mokymo centre atlikta visų patalpų dezinfekcija. Nuolat (ne rečiau kaip 2 kartus per dieną) 

dezinfekuojami dažniausiai liečiami paviršiai. Visose matomose vietose yra dezinfekavimo skystis. MC 

budėtojų patalpos ir darbo priemonės dezinfekuojamos laikantis SAM rekomendacijų. Visi MC 

darbuotojai nuolat aprūpinami apsauginėmis veido kaukėmis. Turimas pakankamas vienkartinių kaukių 

ir pirštinių atsargų rezervas. Atliktas papildomas apsauginių priemonių pirkimas, turimas rezervas 6 

mėnesiams. Pažymėtina, kad patekimas į Mokymo centro teritoriją vyksta elektromagnetinėmis 

kortelėmis, taip mažinant papildomų kontaktų su dažnai liečiamais paviršiais skaičių. 

7. Nustatytas techninių priemonių poreikis darbo funkcijoms ir mokymams vykdyti, įdiegtos 

naujos kompiuterinės programos (licencijos gautos iš ŠMM nemokamai), kurios leidžia vykdyti 

sinchroninius mokymus.   

8. Mokymo centras nuotoliniu sinchroniniu būdu vykdo profesinį mokymą. Virtualioje 

mokymosi aplinkoje sukelta mokymo(si) medžiagą, praktinės užduotys, savikontrolės testai visomis 

profesinės mokymo programos temomis. Atsižvelgiant į dabartinę situaciją pakoreguotas profesinės 

mokymo programos vykdymas: dabar vykdomi teoriniai mokymai. Planuojama, kad praktinius 

mokymus (pratybas), kurių metu bus suformuoti ir įtvirtini praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai bus 

intensyviai organizuojami pasibaigus karantinui. Mokymo praktika pataisos įstaigose planuojama 

vykdyti 2021 m. gegužės-birželio mėn. Pagal poreikį dalį mokymo praktikos galima bus vykdyti 

Mokymo centro patalpose. 

9. Virtualiojoje erdvėje (naudojamos Moodle, MS Teams, Zoom ir kitos prieinamos platformos) 

vykdomas tiek mokymo renginiai, tiek padalinių, darbo grupių posėdžiai / susirinkimai. Siekiama 

laikytis visų nustatytų reikalavimų vykdyti MC pavestas funkcijas. 

10. Teorinis mokymas organizuojamas nuotoliniu sinchroniniu būdu, praktinis mokymas 

vykdomas įstaigose (nes klausytojai yra  į tarnybą priimti pareigūnai ir praktinis mokymas vyksta jų 

tarnybos vietoje įprasta tarnybinių funkcijų ir praktinių užduočių atlikimo tvarka, kuruojant KDMC 

mokytojams (nuotoliniu būdu) ir įstaigos atstovui. Dėl įvadinio mokymo kursų klausytojų lieka 

aktualus klausimas dėl praktinių savigynos, kratų atlikimo ir ginklų įgūdžių formavimo, vertinimo. 

Nuotoliniu būdu panašaus pobūdžio gebėjimų suformuoti nėra galimybių. Pataisos įstaigose pagal KD 

patvirtintą tvarkos aprašą nuo 2021 m. sausio 1 d. turi būti priimami specialaus parengimo instruktoriai 

(Profesinių įgūdžių instruktoriai - tvarkos apraše). Po mokymų organizavimo instruktoriams (vėl gi 

dalis mokymų turi būti "kontaktiniai"), siekiant infekcijos plitimo prevencijos, instruktoriai galėtų 

vykdyti pratybas įvadinio mokymo klausytojams savo pataisos įstaigoje (tokiu būdu išvengiant vykimo 

į kitą miestą (vietą), mažomis grupelėmis iš vienos konkrečios įstaigos). 

12. Informuojame, kad Mokymo centre vykdomi pataisos pareigūnų (laisvės atėmimo vietų ir 

Lietuvos probacijos tarnybos) įvadinio mokymo kursai. Įvadinio mokymo kursų programose numatytos 

temos, kurių metu formuojami pataisos pareigūnų praktiniai įgūdžiai: savigynos veiksmų, ginklų 

valdymo, pirmosios pagalbos suteikimo ir kt. Tokio pobūdžio įgūdžius galima formuoti ir lavinti tik 

kontaktinių mokymų metu, atliekant tam tikrus praktinius veiksmus. Pataisos pareigūnų įvadinio 

mokymo vykdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 15 straipsnis, kuriame 

nustatyta, kad įvadinis mokymas vykdomas pareigūnų stažuotės metu, kuri gali trukti iki 6 mėnesių.  
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Prašytume svarstyti klausimą dėl galimybės praktinio pobūdžio mokymus vykdyti Mokymo 

centre ar pareigūnų tarnybos vietose mažais dalyvių pogrupiais (iki 6 asmenų), suskirstant lokaliniu 

principu (pvz.: konkreti laisvės atėmimo vietų įstaigos pamaina, probacijos vieno miesto darbuotojai ir 

pan.). Mokymai būtų organizuojami ir vykdomi, griežtai laikantis visų Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijų nustatytų reikalavimų ir 

rekomendacijų, kurios būtinos koronaviruso infekcijos (COVID-19) plitimo valdymui. 

13. Parengtas kvalifikacijos tobulinimo (KT) renginių 2021 m. planas, šiuo metu derinamas su 

KD. Planas sudarytas atsižvelgiant į bausmių vykdymo sistemos strateginius tikslus (pvz., 

resocializacijos stiprinimas), atlikus visų KD ir jam pavaldžių įstaigų apklausą. Pataisos pareigūnų 

kvalifikacijos tobulinimą nuo 2021 m. spalio 8 d. reglamentuoja VRM tvarkos aprašas (2019 m. sausio 

15 d. įsakymas Nr. 1V-55 (pakeitimas 2020 m. spalio 8 d. Nr. 1V-1035). 

Edividas Praleika  Situacija dėl nuotolinio darbo organizavimo: VPN tuneliai: 

ĮSTAIGA VPN  

KD 105 

APN 18 

MPN 22 

PANEVĖŽIO PN 14 

PRAVIENIŠKIŲ PN-AK 20 

VPN 36 

KTI 24 

ŠTI 23 

LAVL 21 

LPT 2 

MC 16 

196 

 Garso / vaizdo įranga apklausos kambariams, nuotoliniams pasitarimams ir kt. 
NUOTOLINIŲ PASITARIMŲ ĮRANGA / APKLAUSOS KAMBARIŲ ĮRANGA 

 

ĮSTAIGA 
GARSO 

ĮRENGINYS 

AUSINĖS SU 

MIKROFONU 

VAIZDO 

KAMERA 
Pasiėmė 

APN 1 2 3 2021-01-05 

MPN 1   1 2021-02-04 

PAN PN 1 1 2 2020-12-29 

PRAV PN-AK 1 3 4 2021-01-11 

VPN 1 2 3 2021-01-08 

KTI   2 2 2020-12-31 

ŠTI 1 2 3 2020-12-30 

LAVL 1 2 3 2021-01-06 

MC   3 3 2020-12-29 

LPT   2 2 2020-12-29 

KD   1 4   

 7 20 30 
 

 

 



6 
 

  Evaldas Gasparavičius. Saugumo valdymo skyriuje visi sveiki, darbas organizuojamas 

nuotoliniu būdu arba vykstant į darbą pamainomis. Reikšmingesnių problemų nėra.Dėl pasimatymų – 

jei medikai neprieštarautų, galima būtų palaipsniui atnaujinti trumpalaikius pasimatymus be kontakto, 

apribojant lankytojų skaičių (vienas asmuo) ir trukmę (viena valanda). Dėl mokymų – pritarčiau 

Mokymo centro siūlymui leisti vykdyti mokymus nedidelėmis grupėmis (iki 6 asmenų). 

Donata Kračkienė. KD VOS dirba didžiąja dalimi nuotoliniu būdu, prireikus atvyksta į KD.  

Irena Verbovičienė. KD FS funkcijos vykdomos nuotoliniu būdu, kartais atvykstama į KD.  

 Jevgenij Chleborodov KŽV situacija nebloga, vienam darbuotojui nustatytas  Covid-19 (Kauno 

TI teritorija), kiti toje pačioje teritorijoje dirbantys pareigūnai, turėję kontaktą su sergančiuoju, 

izoliacijoje ir pirmadienį darysis testus. Kiti KŽV pareigūnai sveiki. AAP užtenka. Darbai vyksta 

intensyviai, tad neatmetama galimybė, kad ateityje sergamumo skaičius KŽV padidės. 

 Jurga Mickienė. Imuniteto skyriuje visi sveiki, darbingai ir motyvuotai nusiteikę. Dirbame tiek 

KD patalpose, tiek nuotoliniu būdu. Apsaugos priemonių pakanka. 

Romas Ostanavičius.  

1. VPN nuo š. m. rugsėjo 1 d. 74 darbuotojams nustatyta Covid-19  infekcija, iš jų 73 

darbuotojai jau pasveiko,  saviizoliacijoje nėra.  73 nuteistiesiems (suimtiesiems) nustatyta Covid-19 

infekcija, 72 iš jų pasveiko, 10 – izoliuoti, kaip turėję kontaktą su sergančiais.  Sergančių Covid-19 

darbuotojų šiai dienai 1, nuteistųjų (suimtųjų) – 1. 

2. Darbuotojams testai daromi atsižvelgiant į NVSC ir KD ESOC. 

3. Nuteistieji (suimtieji) testuojami pagal poreikį (perkeliant į kitas įstaigas, pagal gydytojo 

rekomendaciją ir pan.). 

4. VPN turimi apsaugos priemonių rezervai:vienkartinės medicininės kaukės – 22000 vnt., 

vienkartinės kepuraitės – 1800 vnt., vienkartiniai chalatai – 850 vnt., respiratoriai – 9260 (KN95) vnt., 

vienkartinės pirštinės – 500 porų., apsauginiai akiniai – 500 vnt., veido skydai – 60 vnt., vienkartinis 

kombinezonas su gobtuvu – 100 vnt., vienkartiniai antbačiai – 700 porų., paviršių dezinfekavimo 

priemonė – 250 litrų., rankų dezinfekavimo priemonė – 30 litrų., Patalpų dezinfekavimas atliekamas 

kiekvieną savaitę pagal sudarytą sutartį. 

5. Procesinių veiksmų atlikimas su nuteistaisiais/suimtaisiais nuotoliniu būdu VPN vyksta 

pakankamai sklandžiai. Vaizdo įrangos užimtumas intensyvus. Darbas su savanoriais (Caritas, 

Veiklieji žmonės ir pan.) vyksta nuotoliniu būdu, naudojant įstaigos planšetinius kompiuterius. Šiuo 

metu turime dvi darbo vietas. 

6. Vilniaus PN yra įrengtos dvi patalpos su IBPS prisijungimui reikalingomis techninėmis 

priemonėmis. Bekontakčio bendravimo galimybė yra trumpalaikių pasimatymų patalpose. Tačiau 

šiomis patalpomis retai pasinaudoja tyrėjai ir advokatai. 

7.  Nuteistieji (suimtieji), kurie paleidžiami iš įstaigos informuojami apie testavimo galimybę 

prieš 3-4 dienas. Atsisakymai daryti testą paimami raštu ir įdėdami į asmens bylą.   

8. Dėl nuotolinio darbo siūlome darbuotojams, kurie yra persirgę netaikyti nuotolinio darbo 

režimo, o taikyti tik tiems, kurie yra nepersirgę.  

9. Dėl trumpalaikių pasimatymų suteikimo esame pasirengę, tik reikia susiderinti bendrą visų 

įstaigų praktiką dėl testo galiojimo (pvz. ne vėlesnis nei 72 val.), dokumentų dėl skiepijimo ir 

persirgimo visuma.  

10. Dėl mokymų manau svarbiausia reikia išlaikyti mažų grupių aktualumą ir atstumų išlaikymą. 

11. Kitų pasiūlymų ir pastabų neturime. 

Rasa Vanagienė.  

1. Pravieniškių PN-AK šiuo metu sergančių Covid-19  liga  yra 4 darbuotojai,  Nuo 2020-09-01 

nustatyta 152 darbuotojams  Covid-19  liga. (148 darbuotojai pasveiko). Šiuo metu įstaigoje yra 6 

nuteistieji sergantys Covid-19 liga. Nuo 2020-09-01 nustatyta Covid-19 liga 166 nuteistiesiems 

Trečiajame sektoriuje  sergančių nuteistųjų/suimtųjų  Covid-19 liga nėra. Antrajame sektoriuje  serga 5 

nuteistieji, Pirmajame sektoriuje serga 1 nuteistasis. Pasveiko 156 nuteistieji. Savizoliacijoje, kaip  
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turėję kontaktą su  sergančiais  Covid-19 liga  nuteistaisiais yra izoliuoji ir karantinuojami nuteistieji: 

Antrajame sektoriuje 103  nuteistųjų, Pirmajame sektoriuje 72 nuteistieji. Visuose sektoriuose 

pasimatymų kambariuose yra įrengtos karantinavimo vietos.  

2. Nustačius nuteistiesiems teigiamam Covid-19 teistui, ir siekiant apsaugoti  kitus 

nuteistuosius, maitinimas  tiekiamas vienkartiniuose  induose. Įstaiga yra nupirkusi vienkartinius indus.  

3. Darbuotojai (turintys tiesioginį kontaktą su nuteistaisiais/suimtaisiais)  yra pinai aprūpinti 

respiratoriais FFP2/medicininėmis veido kaukėmis, nuteistieji  pilnai aprūpinti medicininėmis veido 

kaukėmis. 

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

atostogų, atliekami testai nuo Covid-19. Darbuotojams testai taip pat atliekami ir profilaktiškai. 

Atvykusiems nuteistiesiems ir suimtiesiems atliekami Covid-19 testai.  Taip  pat nuteistiesiems Covid-

19 testai atliekami ir profilaktiškai. Darbuotojams darbo metu uždarose patalpose privaloma dėvėti 

medicininę veido kaukę, kai patalpose yra daugiau negu vienas asmuo.  

5. Nuteistiesiems/suimtiesiems SARS-CoV-2 viruso tyrimai PGR (Polimerazinė grandininė 

reakcija) metodu atliekami išvykstantiems į kitas įstaigas arba į kitus Įstaigos sektorius bei pasibaigus 

laisvės atėmimo bausmės  laikui.  

6. Apsaugos priemonių  turime. Organizuojami pirkimai rezervų užtikrinimui iki 6 mėnesių. 

7. 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. Tarnybinės priemonės 

dezinfekuojamos prieš perduodant darbuotojams. Įstaigoje yra uždrausti masinai renginiai.  

8. Visuose sektoriuose sukurta po  vieną darbo vieta bekontakčiams bendravimui su prieiga prie 

prieigos Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos (IBPS).  

9. Bendradarbiavimas su policijos teritorinėmis įstaigomis, viešojo saugumo tarnyboms 

pareigūnais vyksta sklandžiai. Vykdomos visos iki šios vykdytos prevencinės priemonės.   

10.  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. Nuteistieji yra pilnai aprūpinami apsaugos priemonėmis, yra 

išduodamos vienkartinės veido kaukės. Nuteistųjų gyvenamosiose patalpose, valgykloje nuolat 

pildomos dezinfekcinio muilo atsargos.  

11. 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.  

12. Visa aktuali informacija apie Covid-19 ligą ir  rekomendacijos,  kaip ir kur apsirūpinti  

apsaugos priemonėmis, nuteistiesiems iškabintos nuteistųjų gyvenamųjų   būrių stenduose.  

13. 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. 

Saulius Rajunčius Informacija iš Šiaulių TI: 

1. Šiai dienai įstaigos darbuotojų, sergančių COVID-19 nėra. Saviizoliacijoje nėra. Pasveikusių 

darbuotojų iš viso - 50. Suimtųjų/nuteistųjų sergančių - 1, saviizoliacijoje - 1, karantinuojami – 23, 

pasveikusių 52. Situacija įstaigoje stabili. 
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2. Vykdomos Koronaviruso Covid-19 valdymo bausmių vykdymo sistemoje veiksmų plane 

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

testuojami ne rečiau kaip 1 kartą per 14 dienų. Darbuotojai, kuriems nebūtinas nuolatinis buvimas 

darbo vietoje dirba nuotolinį darbą pakaitomis, jei yra viename kabinete daugiau nei 1 

darbuotojas,  išlaikomas 2 m. atstumas, darbo pradžios ir pabaigos laikas taip pat pagal galimybes 

skirtingas. Prevenciniais tikslais pareigūnų instruktavimas vykdomas nesirikiuojant lauke, o ryšio 

priemonėmis. Ligos protrūkio darbuotojų tarpe, pradžiai būtų kviečiami nuotoliniu būdu dirbantys 

darbuotojai (sudarytas pareigūnų rezervo sąrašas darbo dienomis, poilsio dienomis po 3 pareigūnus 

budi namuose, kurie esant poreikiui būtų iškviečiami), esant būtinybei pagal bendrųjų veiksmų planą 

esant ypatingai situacijai būtų kviečiami laisvi nuo tarnybos pareigūnai.  

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. 

Problemų dėl suimtųjų /nuteistųjų atsisakymo testuotis neturime. 

4. Apsaugos priemonių dėl Covid-19 turime pakankamai, viešieji pirkimai dėl jų įsigijimo šiuo 

metu nevykdomi. Rėžiminio korpuso bendro naudojimo patalpos dezinfekuojamos kiekvieną darbo 

dieną, administracinio pastato – pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais. Vykdomos 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. 

5. Bendradarbiavimas su policijos teritorinėmis įstaigomis, viešojo saugumo tarnybos 

pareigūnais vyksta sklandžiai. Toliau vykdomos visos iki šiol  vykdytos prevencinės priemonės - 

temperatūros tikrinimas į įstaigą atvykstantiems konvojaus, ikiteisminio tyrimo  pareigūnams ir 

advokatams, suimtiesiems (nuteistiesiems) ir kt.  

6. Bekontakčių pasimatymų patalpose įrengtos 2 darbo vietos su prieiga prie Integruotos 

baudžiamojo proceso informacinės sistemos, kurios aprūpintos spausdintuvais. Esant poreikiui 

pareigūnas tarpininkauja perduodant reikiamus pasirašyti dokumentus. Problemų nekyla. 

7. Darbas įstaigoje organizuojamas dirbant mišriu būdu – nuotoliniu būdu pagal grafiką, jeigu 

dirbama ne nuotoliniu būdu užtikrinant, kad būtų laikomasi saugumo reikalavimų.  

8. Procesinių veiksmų atlikimui su nuteistaisiais/suimtaisiais nuotolinių būdu įrengtos 2 

kompiuterizuotos vietos bei 1 vaizdo konferencijų patalpa teismų posėdžiams. Jaučiamas ženklus 

procesinių veiksmų atlikimų su nuteistaisiais/suimtaisiais nuotolinių būdu bei vaizdo konferencijų 

teismų posėdžiams, pagausėjimas. Situacija kontroliuojama.  

9. Informacija apie įstaigoje vykdomas Covid-19 prevencijos priemones, dėl apsaugos 

ir  dezinfekavimo priemonių, kaip elgtis sergant, ar turėjus kontaktą su sergančiuoju  viešai skelbiama 

administracinio, suimtųjų/nuteistųjų gyvenamojo korpuso koridoriuose, prie taksofono aparatų ir kt. 

matomose vietose. 

10. Testuojami visi nuteistieji/suimtieji išvykstant iš įkalinimo vietos (perkeliant į kitą įstaigą, 

pasibaigus bausmės laikui), o įrašai apie persirgimą Covid-19 fiksuojami medicinos kortelėse, kurios 

išvykstant dedamos į suimtųjų/nuteistųjų asmens bylas. 

11. Manytume, kad būtų galima atnaujinti bent jau trumpalaikius bekontakčius pasimatymus, 

nustatant reikalavimą atvykstantiems į pasimatymus asmenims turėti ne vėlesnio kaip 48 val. Covid-

19  testo neigiamą atsakymą, arba pažymą iš Šeimos gydytojo, kad yra persirgęs Covid-19 ir nuo to 

praėjo ne ilgiau kaip 6 mėn. (dėl konkretaus laikotarpio galėtų pasisakyti medikai), ar yra pasiskiepijęs 

ir tai patvirtinantį dokumentą. Be to siūlytume laikantis atsargumo ir saugumo priemonių (stiklinės 

pertvaros, saugus atstumas, apsauginė kaukės ir kt.) leisti gynėjams ir ikiteisminio tyrimo pareigūnams 

susitikti su suimtaisiais (nuteistaisiais) patalpose, kurios buvo naudojamos iki apribojimų, tokiu būdu 

atlaisvinant bekontakčių pasimatymų patalpas. Tarnybiniai mokymai kontaktiniu būdu vienu metu 
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galėtų vykti tik su ne daugiau kaip trečdaliu, (kaip parodė praktika, įvykus užsikrėtimui tarp pamainos 

pareigūnų labai sudėtinga užtikrinti net minimalų darbuotojų skaičių pamainoje) vieno padalinio ar 

pamainos darbuotojų ir tik tokio pobūdžio, kurie negali būti vykdomi nuotoliniu būdu (specialaus, 

fizinio, taktinio parengimo ir pan.). Jei numatoma tokius tarnybinius mokymus vykdyti KD Mokymo 

centre, tai siųsti ne daugiau kaip po 3 darbuotojus iš įstaigos ir ne vienai dienai, o grįžus, juos testuoti ir 

kol negaunamas neigiamas testas, jiems dirbti nuotoliniu būdu ar pan. 

Regimantas Kavaliauskas. Marijampolės pataisos namai, Sporto g. 7, Marijampolė: 

1. Šiuo metu įstaigoje izoliuotų asmenų 12 areštantų, kaip naujai atvykusių, sergančių nuteistųjų 

Covid-19 šiuo metu nėra nustatyta.  

2. Darbuotojų tarpe sergančių Covid-19  - 6, saviiizoliacijoje – 3, 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 veido kaukes ir dezinfekcinį rankų skystį. 

3. Visų nuteistųjų profilaktinis tikrinimas nėra vykdomas tik pagal būtinumą ir simptomatiką. 

Vykdant nuteistųjų testavimą ne pagal simptomatiką apie 50 % nuteistųjų atsisako tai daryti. Visą laiką 

išlieka rizika, kad esant dideliam protrūkiui būtų sunku izoliuoti sergančius nuo turėjusių kontaktą bei 

iškiltų sunkumų su maitinimo pristatymu į gyvenamąją vietą vienkartiniuose induose. 

4.  Apsaugos priemonių šiai dienai rezervas pakankamas. Rezervo turime trims ir daugiau 

mėnesių. Pirkimai neforsuojami, kadangi šiai dienai nekyla problemų dėl priemonių įsigijimo. Nuolatos 

vykdomas patalpų dezinfekavimas savo pajėgomis.  

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. Bendradarbiavimas su policijos teritorinėmis įstaigomis, viešojo saugumo tarnybos 

pareigūnais vyksta sklandžiai, jokių nusiskundimų iš šių tarnybų nėra gauta. Toliau vykdomos visos iki 

šiol vykdytos prevencinės priemonės - temperatūros tikrinimas į įstaigą atvykusiems konvojaus 

pareigūnams, suimtiesiems (nuteistiesiems) ir pan., reikalui esant aprūpinami asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis. Procesinių veiksmų atlikimui su nuteistaisiais/suimtaisiais nuotoliniu būdu įrengta viena 

kompiuterizuota vieta bei 1 vaizdo konferencijų patalpa teismų posėdžiams. Policijos pareigūnai, 

atvykdami į įstaigą atlikti procesinių veiksmų, dažniausiai atsiveža savo įrangą. Dėl procesinių veiksmų 

atlikimo nusiskundimų iš policijos pareigūnų nėra gauta. 

7. Darbas įstaigoje organizuojamas dirbant mišriu būdu – nuotoliniu būdu pagal grafiką, jeigu 

dirbama ne nuotoliniu būdu, darbas organizuojamas užtikrinant, kad būtų laikomasi saugumo 

reikalavimų arba pamaininiu būdu.  

8. Iš įkalinimo įstaigos išvykstantiems nuteistiesiems (perkeliant į kitą įstaigą, pasibaigus 

bausmės laikui) yra daromi testai, problemų dėl to nekyla. Sveikatos priežiūros skyrius galėtų pateikti 

pažymas apie nuteistųjų persirgimą, kurios galėtų būti įdedamos į nuteistojo asmens bylą. 

9. Darbui nuotoliniu būdu su savanoriais, NVO, socialiniais partneriais turime 2 vietas ir gali 

būti vykdomos tik individualios konsultacijos.  

10. Informacija apie įstaigoje vykdomas Covid-19 prevencijos priemones, dėl apsaugos 

priemonių išdavimo, kaip elgtis sergant, ar turėjus kontaktą su sergančiuoju  viešai skelbiama 

nuteistųjų gyvenamųjų patalpų koridorių stenduose). 

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

1.  Šiuo metu įstaigoje izoliuotų nuteistųjų yra 4 naujai atvykę areštantai, sergančių nuteistųjų 

Covid-19 irgi nėra nustatyta. 

2.  Darbuotojų tarpe sergančių Covid-19 – 2, saviiizoliacijoje – 1, kaip galimai turėję kontaktą 

su asmeniu, kuriam patvirtinta Covid-19infekcija. Šiuo metu yra vykdomas visų pareigūnų ir 
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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 veido kaukes ir dezinfekcinį rankų skystį. 

3. Visų nuteistųjų profilaktinis tikrinimas nėra vykdomas tik pagal būtinumą ir simptomatiką.  

4.  Apsaugos priemonių šiai dienai rezervas pakankamas. Rezervo turime trims ir daugiau 

mėnesių. Pirkimų neforsuojame, kadangi šiai dienai nekyla problemų dėl priemonių įsigijimo. Nuolatos 

vykdomas patalpų dezinfekavimas savo pajėgomis. 

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-19plitimo užkardymų susijusios priemonės. 

6. Bendradarbiavimas su policijos teritorinėmis įstaigomis, viešojo saugumo tarnybos 

pareigūnais vyksta sklandžiai. Toliau vykdomos visos iki šiol  vykdytos prevencinės priemonės - 

temperatūros tikrinimas į įstaigą atvykusiems konvojaus pareigūnams, suimtiesiems (nuteistiesiems) ir 

pan., reikalui esant aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Procesinių veiksmų atlikimui su 

nuteistaisiais/suimtaisiais nuotolinių būdu įrengta viena kompiuterizuota vieta bei 1 vaizdo 

konferencijų patalpa teismų posėdžiams. Policijos pareigūnai, atvykdami į įstaigą atlikti procesinių 

veiksmų, dažniausiai atsiveža savo įrangą. Dėl procesinių veiksmų atlikimo nusiskundimų iš policijos 

pareigūnų nėra gauta. 

7. Darbas įstaigoje organizuojamas dirbant mišriu būdu – nuotoliniu būdu pagal grafiką, jeigu 

dirbama ne nuotoliniu būdu užtikrinant, darbas organizuojamas, kad būtų laikomasi saugumo 

reikalavimų arba pamaininiu būdu.  

8. Iš įkalinimo įstaigos išvykstantiems nuteistiesiems (perkeliant į kitą įstaigą, pasibaigus 

bausmės laikui) yra daromi testai, problemų dėl to nekyla. Sveikatos priežiūros skyrius galėtų pateikti 

pažymas apie nuteistųjų persirgimą, kurios galėtų būti įdedamos į nuteistojo asmens bylą. 

9. Darbui nuotoliniu būdu su savanoriais, NVO, socialiniais partneriais turime 2 vietas ir gali 

būti vykdomos tik individualios konsultacijos.  

10. Informacija apie įstaigoje vykdomas Covid-19prevencijos priemones, dėl apsaugos 

priemonių išdavimo, kaip elgtis sergant, ar turėjus kontaktą su sergančiuoju  viešai skelbiama 

nuteistųjų gyvenamųjų patalpų koridorių stenduose). 

 Švelninant karantino sąlygas galima būtų:     suteikti trumpalaikius bekontakčius pasimatymus 

persirgusiems arba turintiems neigiamus testo rezultatus, nevėlesnius kaip 5 dienų. Reikalavimas būtų 

taikomas abiem pasimatymo pusėm. Pasimatymas galėtų tęstis ne ilgiau kaip 1 val., įleidžiami ne 

daugiau du atvykę asmenys. 

Mokymo centro mokymai galėtų vykti įstaigoje vienos pamainos ar vieno struktūrinio padalinio 

darbuotojams, užtikrinant atstumo reikalavimus, darant pertraukas patalpų vėdinimui.  

Tarnybinius mokymus ar renginius darbuotojams dar neorganizuoti. 

Nerijus Stapušaitis. Veiklos adr. Mickevičiaus g. 11 Covid-19 virusu serga 1 darbuotojas ir 15 

suimtųjų (nuteistųjų). 3 darbuotojai saviizoliacijoje. Karantino sąlygomis laikomi 53 suimtieji (iš jų 24 

po turėto kontakto su sergančiais).  

Veiklos adr. Technikos g. 34 serga 22 darbuotojai ir 19 nuteistųjų. 1 darbuotojas 

saviizoliacijoje. Karantino sąlygomis laikomi 32 nuteistieji (iš jų 28 po turėto kontakto su sergančiais). 

Darbuotojai ir suimtieji (nuteistieji) testuojami nuolat. Apsaugos priemonių pakanka. 

Visiemsšvykstantiems į kitas laisvės atėmimo vietų įstaigas atliekamas testas. Jei yra žinoma paleidimo 

data, taip pat ir suimtiesiems (nuteistiesiems) paleidžiamiems į laisvę. Jei yra būtinybė dėl 

karantinavimosi - informuojamas NVSC, bei savivaldybė, į kurios teritoriją išvyksta suimtasis 

(nuteistasis). Laikomės visų nurodymų, rekomendacijų.  

Siūlytume atnaujinti trumpalaikius bekontakčius pasimatymus panaikinus šalyje draudimą 

keliauti tarp savivaldybių ir nustatant reikalavimą atvykstantiems į pasimatymus asmenims turėti ne 
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vėlesnio kaip 48 val. Covid-19  neigiamą testo atsakymą arba pažymą, kad asmuo prasirgęs (pvz. 

antikūnų testas).  

Į KD Mokymo centro organizuojamus mokymus galėtume siųsti prasirgusius pareigūnus, tačiau 

visais laikotarpiais didesnis pareigūnus skaičius būtų, jei mokymai būtų organizuojami tarnybos 

vietoje. Siūlytume apsvarstyti galimybę duomenis KD SPT apie epidemiologinę situacija įstaigose 

siųsti kartą per savaitę. 

 

 NUTARTA: 

 

1. Sudarant įstaigose darbuotojų grafikus atsižvelgti, kad bausmių vykdymo sistemos 

darbuotojai, persirgę Covid-19, gali grįžti į įprastinį darbo režimą, jei nuotolinis darbas nėra būtinas dėl 

mažamečių vaikų ugdymo namuose ar karantinavimosi. 

 

2. Dėl trumpalaikių bekontakčių pasimatymų atnaujinimo spręsti tik šalyje panaikinus draudimą 

laisvai keliauti tarp savivaldybių ir gavus atsakymus-rekomendacijas iš SAM ar NVSC. 

 

3. Dėl mokymų ir kvalifikacijos kėlimo atnaujinimo spręsti šalyje panaikinus draudimą laisvai 

keliauti tarp savivaldybių. 

 

4. Kol nėra teisės aktais reglamentuoto privalomo skiepijimosi nuo Covid-19, iš įstaigų 

darbuotojų negali būti reikalaujama pasiskiepyti nuo Covid-19. 

PRIDEDAMA. Informacija apie apsaugos priemones ir statistiniai duomenys apie  

sergančiuosius bei pasveikusius.   

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                      Gintautas Šarauskas     

                  

           

 
          

 

 

  

Posėdžio sekretorius                                                                                    Vaida Mikalkevičiūtė 

                 



DUOMENYS  APIE  NUSTATYTUS  COVID  LIGOS  ATVEJUS  IR  JŲ IŠEITIS 

SITUACIJA ĮSTAIGOSE 2021 02 05 

 

 

 

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 

62 58 4 62 52 0 0 10 

 

Marijampolės 

pataisos namai 

Marijampolės 

sektorius 

 

70 

 

64 

 

6 

 

133 

 

128 

 

5 

 

0 

 

0 

 

Marijampolės 

pataisos namai 

Kybartų sektorius 

27 25 2 53 52 1 0 0 

 

Panevėžio pataisos 

namai 

35 35 0 16 16 0 0 0 

Vilniaus pataisos 

namai 

74 73 1 73 72 0 0 1 

 

Kauno tardymo 

izoliatorius 

sektorius 

Mickevičiaus g. 

 

57 

 

56 

 

1 

 

66 

 

49 

 

0 

 

0 

 

17 

Kauno tardymo 

izoliatorius 

sektorius 

Technikos g. 

 

35 

 

14 

 

21 

 

45 

 

23 

 

0 

 

0 

 

22 

Šiaulių tardymo 

izoliatorius 

50 50 0 53 52 0 0 1 



Laisvės atėmimo 

vietų ligoninė* 

112 103 9 15 14 0 1  

(mirė dėl 

kitų ligų) 

0 

Pravieniškių 

pataisos namai-

atviroji kolonija 

 

152 

 

139 

 

13 

 

165 

 

155 

 

3 

 

0 

 

7 

(vienas iš jų 

LAVL 

 

IŠ VISO (TI+PN) 

 

 

674 

 

617 

 

57 

 

681 

 

613 

 

9 

 

1 (mirė) 

 

 

58 

Mokymo centras 2 2 0 - - - - - 

Lietuvos probacijos 

tarnyba 

38 37 1 - - - - - 

Kalėjimų 

departamentas 

25 23 2 - - - - - 

 

* Laisvės atėmimo vietų ligoninėje įkalinti asmenys nurodyti tie, kuriems Covid 19 infekcija buvo nustatyta pačioje ligoninėje – 

pacientai, į ligoninę atsiųsti su Covid infekcija iš kitų įstaigų, skaičiuojami tose įstaigose. 



 

EPIDEMIOLOGINIAI  DUOMENYS  LAISVĖS ATĖMIMO ĮSTAIGOSE 

2021 02 05 

 

I.                   Duomenys apie laisvės atėmimo įstaigoje laikomus asmenis: 
 

 

Rodiklis Skaičius 

Laikomi izoliuoti iš viso 404 

               iš jų:  

Karantine  laikomi, kaip naujai atvykę iš Lietuvos 

teritorijos 
176 

Izoliuoti, kaip sugrįžę iš užsienio valstybės (nurodoma 

valstybė)  
10 

Izoliuoti, kaip turėję /galimai turėję kontaktą su 

asmeniu, kuriam patvirtinta  COVID-19 infekcija 
218 

Per paskutinę  parą  atlikti testai dėl COVID-19 

infekcijos 
50 

Iš viso atlikti testai dėl COVID-19 infekcijos  7548 

Per paskutinę parą patvirtinta COVID-19 infekcija 2 

Iš viso per pandemijos RUDENS laikotarpį (nuo 

rugsėjo 1 d.) patvirtinta COVID-19 infekcija 
681 

 
 

 
 

II.                Duomenys apie įstaigos darbuotojus:  
 

 

Rodiklis Skaičius 

Darbuotojų saviizoliacija: 18 

               iš jų:  

Izoliuoti, kaip turėję /galimai turėję kontaktą su 

asmeniu, kuriam patvirtinta  COVID-19 infekcija 
18 

Per paskutinę  parą  atlikti testai dėl COVID-19 

infekcijos 
15 

Iš viso atlikti testai dėl COVID-19 infekcijos  12357 

Per paskutinę parą patvirtinta COVID-19 infekcija 1 

Iš viso per pandemijos RUDENS laikotarpį (nuo 

rugsėjo 1 d.) patvirtinta COVID-19 infekcija 
674 
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