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Posėdis įvyko 2021-05-28, 09.00 val. el. ryšio priemonėmis. 
Posėdžio  pirmininkas  Kalėjimų  departamento  Ekstremaliųjų  situacijų  operacijų  centro

koordinatorius 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, Irena
Verbovičienė,  Inga  Mauricienė,  Julija  Bardzilauskienė,  Viktoras  Davidenko,  Romas  Ostanavičius,
Genadijus  Lepiochinas,  Mindaugas  Zaikauskas,  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/testavimo intensyvumas: esama situacija, poreikiai,
grafikas. 

3. Nuteistųjų/suimtųjų profilaktinis tikrinimas/ testavimo ir vakcinavimo  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. Vykdomi pirkimai, rezervai, poreikiai. 
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 2021-06-30,
dėl darbo organizavimo taisyklių valstybės įstaigose bei įmonėse ir t.t.). Esama situacija, paiūlymai,
poreikiai.

6.  Vakcinavimo  (skiepijimo)  eiga  ir  tvarka,  prioritetinės  darbuotojų  grupės,  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. 

8. Nuotolinio darbo organizavimas karantino metu. Esama situacija, problemos, suvienodintos
praktikos įstaigose, padaliniuose formavimas.

9.  Nuteistųjų/suimtųjų  testavimas  išvykstant  iš  įkalinimo  vietos  (perkeliant  į  kitą  įstaigą,
pasibaigus  bausmės  laikui),  informacijos  fiksavimas  asmens  bylose  jiems  persirgus.  Situacija,
problemos, pasiūlymai. 
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10. Karantino sąlygų švelninimas/griežtinimas,  apribojimų mažinimas/didinimas ir  draudimų
atsisakymas/papildomi draudimai, esama situacija dėl:

 Trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų atnaujinimo pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose,
organizavimo  bei  vykdymo  nuo  gegužės  3  d.  (statistika,  eiga,  problemos,  pateikiami
dokumentai, Galimybių paso naudojimas/galiojimas).

 Trumpalaikių išvykų suteikimo galimybių (išimtiniai atvejai,   artimųjų laidotuvės, pusiaukelės
namų, atvirų kolonijų, esančių besargyboje).

 Kitų  asmenų  (sielovadininkų,  žiniasklaidos  atstovų,  savanorių,  nevyriausybinių  organizacijų
atstovų ir kt.) susitikimų su nuteistaisiais/suimtaisiais organizavimo bei tvarkos.

 Mokymo centro organizuojamų mokymų (įvadinių kursų, vienos įstaigos, pamainos, nedidelių
grupių darbuotojų (atsižvelgiant į kitų mokymo įstaigų darbą).

 Tarnybinių mokymų,  kitų organizuojamų renginių ir darbo įstaigose sąlygų.
 Kitų galimų atvejų (nuteistųjų/suimtųjų vestuvės ir kt.). 

11. Kita aktuali informacija, atliekami veiksmai pagal kompetenciją, pasiūlymai dėl prevencinių
veiksmų, jų viešinimo, racionalaus darbo organizavimo, informacijos pateikimo institucijoms (NVSC,
Sveikatos apsaugos ministerijai ir kt.). 

Renata Katinaitė.  kad Kalėjimų departamento Resocializacijos skyriuje visi sveiki - Covid-19
atvejų  nėra.Dauguma  skyriaus  darbuotojų  dirba  nuotoliniu  būdu  ir  pagal  poreikį  Kalėjimų
departamente laikantis saugumo reikalavimų.

Saulius  Arbačiauskas.  Imuniteto  skyriuje  visi  sveiki,  darbas  organizuojamas  mišriu  būdu
pareigūnai į darbą atvyksta, kai funkcijų neįmanoma atlikti nuotoliniu būdu).

Jevgenij  Chleborodov.  KD  KŽV  sergančių  nėra.  Darbas  vyksta  įstaigose.  AAP  užtenka.
Vykdant tiesiogines funkcijas, darbai atliekami kaip įstaigų viduje taip ir už jų ribų. Bendraujant su
proceso dalyviais yra laikomasi visų saugumo reikalavimų.

Gintarė Burokienė.  Lietuvos  probacijos  tarnyboje  šiuo metu  serga 3 darbuotojai.  Tiesioginį
darbą su nuteistaisiais dirbantys darbuotojai dirba darbo vietose- turintys Galimybių pasą, kiti nukreipti
testuotis kas 7-10 dienų. Asmenys priimami tarnybinėse patalpose laikantis visų saugumo reikalavimų.
Šiuo metu papildomai perkamos apsaugos priemonės.

Julija Bardzilauskienė. Sulaukiau klausimų, kada suimtiesiems/nuteistiesiems turi būti taikoma
izoliacija, kada juos privaloma testuoti? Ar turi būti izoliuojami /testuojami nuteistieji/suimtieji, kurie
buvo perkelti į kitas įstaigas laikinai, ar visais atvejais? Kiek laiko trunka izoliacija?

Kiek peržiūrėjau ankstesnius sprendimus, radau, jog buvo įtvirtinta,  kad  COVID-19 tyrimas
turėjo  būti  atliekamas   naujai  į  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigas  atvykusiems  asmenims,  siekiant
sutrumpinti jų izoliuoto laikymo terminą.

Įstaigose laikomiems suimtiesiems ir nuteistiesiems, nesirgusiems COVID-19 bei suimtiesiems
ir  nuteistiesiems,  kuriems nuo persirgimo COVID-19 praėjo  daugiau  kaip  4 mėnesiai  (persirgimas
skaičiuojamas nuo pasveikimo užfiksavimo), testai buvo atliekami:

a.  siunčiant  (konvojuojant) į  stacionarines  asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugas  teikiančią
asmens sveikatos priežiūros įstaigą stacionarinėms paslaugoms (gydymui);

b. esant medicininėms indikacijoms (pasireiškus simptomams);
c. išvykstant į kitą laisvės atėmimo vietos įstaigą,  teismą ar policijos  įstaigą,  jei  COVID-19

testas buvo atliktas anksčiau nei prieš 48 val.;
d. po aukštos rizikos kontakto (sąlyčio) su sergančiuoju COVID-19 infekcija.

 Evaldas Gasparavičius. Saugumo valdymo skyriuje visi sveiki, darbas organizuojamas mišriu 
(nuotoliniu/pamaininiu) režimu. Sulaukiama klausimų dėl pasimatymų tvarkos, ar leidžiama atvykti į 
pasimatymą su galimybių pasu.

Birutė Semėnaitė. Dėl galimybių paso  (gerb. Evaldo perduotas klausimas) – kiek pamenu 
ESOC jau yra pasisakęs, be to, šita informacija yra skelbiama ir KD internetiniame puslapyje. 
Nuostatos nesikeičia, be abejo, kad galimybių pasas yra tinkamas dokumentas. 
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Saulius Rajunčius. Šiaulių TI.
1.  Šiai  dienai  darbuotojų,  sergančių  COVID-19  1  (SVS  jaunesnysis  specialistas),

saviizoliacijoje  -  nėra.  Pasveikusių  darbuotojų  iš  viso  -  52.  Suimtųjų/nuteistųjų  sergančių  ir
saviizoliacijoje nėra, karantinuojami – 21, pasveikusių - 61. Situacija įstaigoje stabili.

2.  Vykdomos  COVID-19  valdymo  bausmių  vykdymo  sistemoje  veiksmų  plane  nustatytos
priemonės, darbuotojai testuojasi po atostogų ar neatvykimo į darbą, taip pat darbuotojai testuojasi ne
rečiau kaip 1 kartą per 10 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.  Pareigūnų
instruktavimas vykdomas lauke. Ligos protrūkio darbuotojų tarpe, pradžiai būtų kviečiami nuotoliniu
būdu dirbantys darbuotojai (sudarytas pareigūnų rezervo sąrašas darbo dienomis, poilsio dienomis po 2
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),  jis 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.  Režiminio  korpuso bendro naudojimo patalpos  dezinfekuojamos  kiekvieną  darbo
dieną, administracinio pastato – pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais.

5.  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.

6. Vakcinacija: 
Suderinta su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus darbuotojais dėl 35

suimtųjų/nuteistųjų,  kuriems  virs  45  metų  skiepijimo,  o  pirmadienį  bus  kreiptasi  dėl  visų  kitų
pageidaujančių skiepytis. Pilna vakcina vakcinuoti 6 darbuotojai, pirmą skiepą gavo 85 darbuotojai. 

7. 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.

8.  Darbas  įstaigoje  organizuojamas  dirbant  mišriu būdu – pagal  grafiką  ir  galimybes,  jeigu
dirbama ne nuotoliniu būdu.

9. 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.

10.  Pasimatymai  atnaujinti  laikantis  visų  LR  SAM  Valstybės  lygio  ekstremalios  situacijos
operacijų vadovo reikalavimų, problemų dėl lankytojų srautų valdymo nekyla, jau įvyko trumpalaikiai
kontaktiniai pasimatymai, vienas ilgalaikis.

11.  Dėl  trumpalaikių  išvykų  išimtiniais  atvejais  (artimųjų  laidotuvės)  problemų  nėra,  esant
tokiems atvejams imamasi visų būtiniausių atsargumo priemonių (kaukės, dezinfekciniai skysčiai,  ir
t.t.).  Registracija  ir  informacijos  pateikimas interesantams dėl trumpalaikių kontaktinių ir  ilgalaikių
pasimatymų vyksta sklandžiai.

12. Klausimas – ar darbuotojams reikia testuotis, jei turi galimybių pasą, gal užtektų kartą per
savaitę pateikti savo tiesioginiam vadovui el. paštu  išsaugotą pdf dokumentą ar ekrano nuotrauką su
įrodymais, kad jis turi galimybių pasą (aišku, jei žmogus nori testuotis, tai nedraudžiama). Nes kitokiu
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atveju darbuotojai kaip ir diskriminuojami atvykstančių į pasimatymus atžvilgiu. Beje, kaip supratau, iš
Gintarės Burokienės parašymo, probacijos tarnyba, tai jau taiko praktikoje.

13. Kitų pastebėjimų ir siūlymu šiuo metu neturime.
Edvardas Norvaišas. Panevėžio pataisos namų informacija:
1. Panevėžio pataisos namuose šiuo metu Covid-19 serga 2 nuteistosios. Izoliuota 14 nuteistųjų

kaip  galimai  turėjusių  kontaktą  su  sergančia  Covid-19  nuteistąją.  Kaip  atvykusios  iš  Lietuvos
Respublikos teritorijos 3  nuteistosios laikomos karantine. Darbuotojų, sergančiu Covid-19 nėra.

2. 2021-05-24 - 2021-05-28 dienomis 27 įstaigos darbuotojams atlikti profilaktiniai patikrinimai
dėl Covid-19. Planuojama ir  toliau nuolat  tikrinti  pareigūnus dėl  Covid-19 (grįžusius po atostogų,
esančius saviizoliacijoje ir kt.)

3.  2021-05-24 - 2021-05-28 dienomis 29 nuteistosioms buvo atlikti profilaktiniai patikrinimai
dėl Covid-19. Profilaktiniai patikrinimai įstaigoje ir toliau bus atliekami pagal poreikį.

4. Šiuo metu įstaigoje apsaugos priemonių papildomo poreikio nėra.
5.Įstaigoje  direktoriaus  įsakymu nuo 2020-11-09 nustatytas  darbo organizavimas  nuotoliniu

būdu ir nurodymai darbuotojams kaip elgtis ekstremalios situacijos dėl Covid-19 plitimo grėsmės metu.
Darbuotojai  informuoti,  kad  gali  atvykti  į  darbą  tik  neturėdami  ūmių  viršutinių  kvėpavimo  takų
infekcijų  požymių  (pvz.,  karščiavimas,  pasunkėjęs  kvėpavimas  ir  kiti  Covid-19  ligai  būdingi
požymiai). 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.  Šiuo metu įstaigoje yra vakcinuotos 3 nuteistosios  I  vakcinos doze.  Taip pat 68 įstaigos
darbuotojai vakcinuoti II vakcinos doze (atlikta pilna vakcinacija), 14 darbuotojų vakcinuoti I vakcinos
doze.

7. Problemų ir pasiūlymų neturime.
8.  Įstaigoje  yra  patvirtinti  darbuotojų,  kurie  pagal  darbo pobūdį  gali  dirbti  nuotoliniu  būdu

darbo grafikai,  sudarytos dvi darbuotojų pamainos, kurios keičiasi kas antrą darbo dieną.
Nuo birželio 1 d. visi  įstaigos darbuotojai eis į darbą įprastu darbo grafiku.

9.  Visos nuteistosios išvykstančios  iš  įstaigos yra testuojamos ir  informacija  yra fiksuojama
nuteistųjų asmens bylose. Pasiūlymų ir problemų nėra.

10. Atsižvelgiant į Vyriausybės priimtus sprendimus įstaigoje nuo 2021 m. gegužės 3 d. pradėti
organizuoti  kontaktiniai  trumpalaikiai  ir  ilgalaikiai  pasimatymai.  2021-05-22 -2021-05-28 dienomis
įvyko  6  trumpalaikiai  bekontakčiai  pasimatymai,  1  kontaktinis  trumpalaikis  pasimatymas  ir  3
ilgalaikiai  pasimatymai.  Pasimatymai  kol  kas  vyksta  retai,  eilių  nėra.  Ilgalaikiai  ir  trumpalaikiai
kontaktiniai  pasimatymai  vykdomi užtikrinant  nustatytus  asmenų srautų  valdymo,  higienos ir  kitus
būtinus reikalavimus.

Nerijus Stapušaitis. Kauno TI veiklos adr. Mickevičiaus g. 11 Covid-19 virusine liga sergančių
darbuotojų, suimtųjų (nuteistųjų) nėra. Karantino sąlygomis laikomi 35 naujai atvykę suimtieji. Veiklos
adr.  Technikos  g.  34  Covid-19  virusine  liga  sergančių  darbuotojų,  suimtųjų  (nuteistųjų)  nėra.
Karantino sąlygomis laikomi 3 naujai  atvykę nuteistieji.  Pirmąja vakcinos doze yra paskiepytas 51
darbuotojas, antrąja – 6. Darbuotojai ir suimtieji (nuteistieji) periodiškai ir pagal poreikį testuojami.
Apsaugos  priemonių  pakanka.  Ilgalaikiai  bei  trumpalaikiai  pasimatymai  su  ir  be  kontakto  vyksta
sklandžiai.

Romas Ostanavičius. Vilniaus PN 
1.  VPN 99 darbuotojams  nustatytas  COVID-19  virusas,  iš  jų  95  darbuotojai  jau  pasveiko,

saviizoliacijoje  1  darbuotojas.  80  nuteistųjų  (suimtųjų)  nustatytas  COVID-19  virusas,  79  iš  jų
pasveiko,  izoliuoti  3.  Vakcinuoti:  I  vakcinos  doze  186  darbuotojai  ir  10  nuteistųjų  (suimtųjų).  II
vakcinos doze vakcinuoti 103 darbuotojai.

2. Darbuotojai testuojami pagal KD ESOC priimtus sprendimus.
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3. Nuteistieji  (suimtieji)  testuojami  pagal  poreikį  (perkeliant  į  kitas  įstaigas,  pagal gydytojo
rekomendaciją ir pan.).

4. Apsaugos priemonių likutis pakankamas.
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 mišriuoju būdu. Esant galimybei ir laikantis visų reikalavimų leidžiama atvykti
ir bendrauti su nuteistaisiais.

6. Nuteistieji  (suimtieji),  kurie paleidžiami iš įstaigos informuojami apie testavimo galimybę
prieš 3-4 dienas. Atsisakymai daryti testą paimami raštu ir įdėdami į asmens bylą.  

7.  Nuotoliniu  būdu  dirba  darbuotojai,  kurie  nepersirgo  COVID-19  arba  nėra  vakcinuoti
dvejomis vakcinos dozėmis. Darbas taip pat organizuojamas mišriu būdu.

8. Trumpalaikiai be (su) kontakto ir ilgalaikiai pasimatymai vyksta be sutrikimų.
 Regimantas Kavaliauskas. Marijampolės pataisos namai, Sporto g. 7, Marijampolė:
1. Šiuo metu įstaigoje izoliuotų asmenų nėra, sergančių nuteistųjų COVID-19 šiuo metu nėra 

nustatyta.
2. Darbuotojų tarpe sergančiųCOVID-19 – 1, saviizoliacijoje – 0, kaip galimai turėję kontaktą 

su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 infekcija. 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. 
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.
5.  Šiai  dienai  visi  norintieji  darbuotojai  yra  pasiskiepiję  pirmąja  Astrazeneca  arba  Pfizer

vakcina.  Kadangi  vakcinavimas  vyksta  mieste  vakcinavimo centruose yra sudėtinga  surinkti  tikslią
informaciją apie pasiskiepijusiųjų skaičių, pagal turimus duomenis pirma doze pasiskiepijusių yra 145
darbuotojai ir 23 nuteistieji. Abiem vakcinos dozėm paskiepyti 8 darbuotojai.

6. 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.

7. 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  2  vaizdo  konferencijų  vietos  teismų  posėdžiams.  Policijos  pareigūnai,
atvykdami į įstaigą atlikti procesinių veiksmų, dažniausiai atsiveža savo įrangą. Dėl procesinių veiksmų
atlikimo nusiskundimų iš policijos pareigūnų nėra gauta.

8.  Darbas  įstaigoje  organizuojamas  valdant  darbuotojų  srautus,  jeigu  dirbama ne  nuotoliniu
būdu, darbas organizuojamas užtikrinant,  kad būtų laikomasi saugumo reikalavimų arba pamaininiu
būdu, persirgę darbuotojai dirba įprastu grafiku.

9.  Iš  įkalinimo  įstaigos  išvykstantiems  nuteistiesiems (perkeliant  į  kitą  įstaigą,  pasibaigus
bausmės laikui) yra daromi testai, problemų dėl to nekyla.

10.  Pasimatymai  atnaujinti  laikantis  visų  LR  SAM  Valstybės  lygio  ekstremalios  situacijos
operacijų vadovo reikalavimų, problemų dėl lankytojų srautų valdymo nekyla.

12. Į trumpalaikes išvykas kol kas vyksta tik į artimiausių asmenų laidotuves, bei pusiaukelės
namų gyventojai.

Marijampolės pataisos namai, J.Biliūno g. 14, Kybartai:
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1.  Šiuo  metu  įstaigoje  izoliuotų  nuteistųjų  3,  kaip  naujai  atvykusių,  sergančių  nuteistųjų
COVID-19 šiuo metu nėra nustatyta.

2.  Darbuotojų tarpe sergančiųCOVID-19 – 4, saviizoliacijoje – 0, kaip galimai turėję kontaktą
su  asmeniu,  kuriam  patvirtinta  COVID-19  infekcija.  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.
5.  Astrazeneca vakcinos pirma doze paskiepyta 99 pareigūnai ir darbuotojai, turintys tiesioginį

kontaktą  su nuteistaisiais,  antra  doze  -11.  Pradėtas  visų nuteistųjų,  pareiškusių norą,  vakcinavimas
Astrazeneca vakcina (šiai dienai vakcinuota 116 nuteistųjų), antra doze – 4 nuteistieji.

6. 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.

7.  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  2  vaizdo
konferencijų  vietos  teismų  posėdžiams.  Policijos  pareigūnai,  atvykdami  į  įstaigą  atlikti  procesinių
veiksmų, dažniausiai atsiveža savo įrangą. Dėl procesinių veiksmų atlikimo nusiskundimų iš policijos
pareigūnų nėra gauta.

8.  Darbas  įstaigoje  organizuojamas  valdant  darbuotojų  srautus,  jeigu  dirbama ne  nuotoliniu
būdu, darbas organizuojamas užtikrinant,  kad būtų laikomasi saugumo reikalavimų arba pamaininiu
būdu, persirgę darbuotojai dirba įprastu grafiku.

8.  Iš  įkalinimo  įstaigos  išvykstantiems  nuteistiesiems (perkeliant  į  kitą  įstaigą,  pasibaigus
bausmės laikui) yra daromi testai, problemų dėl to nekyla.

9.  Pasimatymai  atnaujinti  laikantis  visų  LR  SAM  Valstybės  lygio  ekstremalios  situacijos
operacijų vadovo reikalavimų, problemų dėl lankytojų srautų valdymo nekyla.

10. Į trumpalaikes išvykas kol kas vyko ir vyksta tik į artimiausių asmenų laidotuves
Algimantas Mockevičius. Alytaus pataisos namuose koronaviruso infekcija sirgo 74 darbuotojai.

Šiuo metu sergančių ir saviizoliacijoje nėra. Darbuotojams kas 10 d. atliekamas testavimas. Šiuo metu
serga 1 nuteistasis,  saviizoliacijoje  nėra,  66 nuteistieji  pasveiko.  Nuteistiesiems  testai  imami  pagal
poreikį. Visų APN patalpų dezinfekavimas, kurį atliko specializuota įmonė du kartus per mėnesį, dėl
lėšų stokos sustabdytas. Darbuotojams sudaryta galimybė patiems dezinfekuoti savo darbo vietas. KPP
dezinfekuojami  pagal  patvirtintus  grafikus.  Nuteistiesiems sudaryta  galimybė patiems dezinfekuotis
gyvenamąsias  patalpas.  AAP  užtenka.  Įsigyta  vienkartinių  veido  kaukių,  dezinfekcinio  skysčio.
Planuojama  pagal  poreikį  atlikti  pirkimus  vienkartiniams  kombinezonams,  antbačiams.  Visiems
asmenims,  patenkantiems  į  APN  teritoriją,  matuojama  temperatūra
termovizoriumi. Atsižvelgiant į epidemiologinę  situaciją Alytaus  apskrityje ir  Alytaus  pataisos
namuose, atšauktas Alytaus pataisos namų darbuotojų nuotolinis darbas.  Organizuojami pasimatymai
laikantis LR SAM Valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo reikalavimų. Nuo gegužės
3  d.  įvyko  8  trumpalaikiai  kontaktiniai  pasimatymai  ir  18  ilgalaikių  pasimatymų.  Bekontakčių
pasimatymų patalpose vienu metu vyksta ne daugiau kaip dviejų nuteistųjų pasimatymai.

Pirmąja vakcina, dėl COVID-19, pasiskiepijo 137 Alytaus pataisos namų darbuotojai, antrąja 3.
Pirmąja vakcina paskiepyti  69 nuteistieji.

Rasa Vanagienė. 
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Pravieniškių  PN-AK  šiuo  metu  1  darbuotojas  serga  COVID  19   liga.  Saviizoliacijoje
darbuotojų  nėra.  Nuo  2020-09-01  COVID 19   liga  nustatyta  182  darbuotojams.  (181  darbuotojas
pasveiko). Šiuo metu įstaigoje COVID 19 serga 6  nuteistieji Trečiame sektoriuje. Nuo 2020-09-01
nustatyta  COVID-19 liga 177 nuteistajam. Saviizoliacijoje   4 nuteistieji,   kaip  turėjęs kontaktą su
sergančiais  COVID-19 liga. 

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.

Nuteistiesiems/suimtiesiems atliekami COVID-19 testai atliekami išvykstantiems į kitas įstaigas
arba į kitus Įstaigos sektorius,  bei pasibaigus laisvės atėmimo bausmės  laikui.

Trumpalaikiai  pasimatymai  atnaujinti  laikantis  visų  LR  SAM Valstybės  lygio  ekstremalios
situacijos operacijų vadovo 2021 m. kovo mėn. 5 d. sprendimo Nr. V-472 reikalavimų, problemų dėl
lankytojų srautų valdymo nekyla. Patalpos po pasimatymo yra dezinfekuojamos.

 Nuo gegužės 3 d. atnaujinti ilgalaikiai ir kontaktiniai pasimatymai, vadovautis LR SA ministro
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio        29  d.
sprendimu Nr. V-973 „Dėl pasimatymų pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose  organizavimo ir
vykdymo būtinų sąlygų.“ Patalpos po pasimatymų yra dezinfekuojamos.

Apsaugos priemonių šiai dienai rezervas pakankamas. 
 Šiai dienai 176 darbuotojai yra pasiskiepiję pirmąja Astrazeneca arba Pfizer vakcinos doze.

112 darbuotojų paskiepyti antrąją Pfizer  vakcinos doze. Šią savaitę paskiepyti 9 nuteistieji pirmąja
Astrazeneca  vakcinos doze. Kitą savaitė ir toliau bus vakcinuojami  nuteistieji. 

Prieš  grįžtant  iš  po  atostogų  į  darbą,  pareigūnams  atliekamas  testas  dėl  Covid-19.  Toliau
periodiškai testavimai vykdomi kas 7-10 dienų.

Darbuotojams ateinantiems į darbą kiekvieną rytą,  matuojama kūno temperatūra.  Pareigūnų
instruktažai ir aptarimai vyksta lauke, vyresniųjų pareigūnų pasitarimai vykdomi nuotoliniu būdu. 

Pastaruoju metu, atnaujintos trumpalaikės išvykos į pačių artimiausių giminaičių laidotuves yra
organizuojamos, laikantis visų saugos priemonių.

Visuose sektoriuose  sukurta po  vieną darbo vieta bekontakčiams bendravimui su prieiga prie
prieigos Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos (IBPS).

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.  Visa aktuali informacija apie COVID-19 ligą ir  rekomendacijos,
kaip ir kur apsirūpinti  apsaugos priemonėmis, nuteistiesiems iškabintos nuteistųjų gyvenamųjų   būrių
stenduose. 

Pravieniškių  pataisos  namuose-atvirojoje  kolonijoje  siekiant  apsaugoti  darbuotojus  bei
suimtuosius ir nuteistuosius nuo koronaviruso COVID-19, tęsiamas prevencinių priemonių veiksmų
planas.  Dezinfekuojamos  ir  įstaigos  transporto  priemonės,  ypatingas  dėmesys  yra  skiriamas
konvojavimui skirtoms transporto priemonėms.

Kitų pastebėjimų ir siūlymu šiuo metu neturime.
Karolina Vozbutaitė. 
1. Mokymo centre nenustatyta  koronaviruso  infekcijos COVID-19 atvejų,  6 darbuotojai  ir 4

kursantai pasveikę, saviizoliacijoje asmenų 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.   

3. Mokymo centre darbas daugumai darbuotojų ir toliau yra ir bus organizuojamas nuotoliniu
būdu. Esant poreikiui atvykimas į MC derinamas su padalinių vadovais, kontroliuojama, kad vienu
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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. 

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 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  teorinius  mokymus (įvadinio  mokymo kursus,  kvalifikacijos  tobulinimo
renginius,  pirminio  profesinio  mokymo  kursantams  mokymo  praktika)  vykdo  tik  nuotoliniu  būdu
Moodle sistemoje bei MS Teams ir Zoom platformose. Profesinio mokymo kursantai atlieka praktiką
Vilniaus  pataisos  namuose,  vyksta  praktiniai  mokymai  (spec.  parengimo)  pataisos  pareigūnams,
rengiama pratybų dėl ypatingų situacijų programa, planuojamos pratybos pataisos įstaigose.

9. Mokymo centre atlikta darbuotojų apklausą dėl vakcinavimo, sudaryti  norinčių vakcinuotis
sąrašai ir pateikti atsakingai institucijai. Šiuo metu vakcinuoti 15 darbuotojų (2-omis vakcinos dozėmis) ir
4 darbuotojų (1-ąja vakcinos doze).

Birutė Semėnaitė. Duomenys apie Covid-19 situaciją BVS   2021 05 28:
Sergamumas laisvės atėmimo įstaigų darbuotojų tarpe:       naujai registruotų atvejų skaičius – 1:
1 Vilniaus PN
Iš viso per laikotarpį  – nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. gegužės 28 d. – nustatyti  796 susirgimo 
atvejai, iš jų 782 pasveiko, 1 mirė. Šiuo metu serga  13 laisvės atėmimo įstaigų darbuotojų:
5 Vilniaus PN
5 Marijampolės PN: 4 Kybartų sektoriuje ir 1 Marijampolės sektoriuje
1 Pravieniškių PN-AK
1 LAVL
1 Šiaulių TI
Sergamumas Kalėjimų departamente ir kitose pavaldžiose įstaigose: Kalėjimų departamente ir 
Mokymo centre sergančių nėra, o Lietuvos probacijos tarnyboje serga 4.
Sergamumas suimtųjų/nuteistųjų tarpe: naujai registruotų atvejų skaičius – 0:
Iš viso per laikotarpį – nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. gegužės 28 d. – nustatyti 749 susirgimo 
atvejai suimtųjų/nuteistųjų tarpe, iš jų 727 pasveiko, 13 buvo paleisti į laisvę nesibaigus 
gydymo/izoliavimo terminui, 1 mirė nuo kitų sunkių lėtinių ligų (onkologija). Šiuo metu serga 
8 įkalinti asmenys:
6 Pravieniškių PN-AK
2 Panevėžio PN
Naujai atliktų tyrimų skaičius:  iš viso – 83, iš jų:
      darbuotojams 55
      suimtiesiems/nuteistiesiems  28
Vakcinacijos apimtys:
        Suimtieji/nuteistieji:
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I vakcinos doze naujai paskiepyta – 9: visi Pravieniškių PN-AK 
Iš viso vakcinuota 295 įkalinti asmenys
        Darbuotojai: 
Naujai paskiepyta 5: 1 Vilniaus PN, 1 Kauno TI Mickevičiaus g. sektoriuje, 2 Šiaulių TI ir 1 LAVL ir 3
Marijampolės PN Kybartų sektoriuje 
Iš viso vakcinuoti  1 181 darbuotojas.

Atsakant į klausimą, ar darbuotojams reikia testuotis, jei turi galimybių pasą,manyčiau, kad jei žmogus 
turi galimybių pasą – prievolės papildomai testuotis nėra, bet darbuotojas nori – nedraustina. 

NUTARTA:

1. Atkreipti laisvės atėmimo vietų įstaigų dėmesį, kad  suteikiant kontaktinius pasimatymus su
nuteistaisiais  ir  suimtaisiais  vadovautis  galiojančiu  LR SA ministro valstybės  lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 29  d. sprendimu Nr. V-973 „Dėl pasimatymų
pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose  organizavimo ir vykdymo būtinų sąlygų” ir Galimybių
pasais. Asmenims, turintiems galiojančius Galimybių pasus, pasimatymai turi būti suteikiami. 

 
2. Darbuotojams, turintiems galiojančius Galimybių pasus, papildomai  testuotis nereikia. 

3.  Priminti  Kalėjimų  departamentui  ir  jam pavaldžioms  įstaigoms,  kad  Sveikatos  apsaugos
ministro  – Valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  valstybės  operacijų  vadovo sprendimų ir  KD
ESOC  (Kalėjimų  departamento  Ekstremalių  situacijų  operacijų  centro)  priimtų  sprendimų  ir
rekomendacijų vykdymas privalomas. 

PRIDEDAMA. KD  SPS pateikta informacija.

 
Posėdžio pirmininkas                                                                   Gintautas Šarauskas    

Posėdžio sekretorė                                                                                                     Vaida Mikalkevičiūtė



DUOMENYS  APIE  NUSTATYTUS  COVID  LIGOS  ATVEJUS  IR  JŲ IŠEITIS

SITUACIJA ĮSTAIGOSE 2021 05 28

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

74 74 0 67 67 0 0 0

Marijampolės 
pataisos namai 
Marijampolės 
sektorius

82 81 1 134 129 5 0 0

Marijampolės 
pataisos namai 
Kybartų sektorius

36 32 4 54 53 1 0 0

Panevėžio pataisos 
namai

39 39 0 19 17 0 0 2

Vilniaus pataisos 
namai

100 95 5 80 79 1 0 0

Kauno tardymo 
izoliatorius 
sektorius 
Mickevičiaus g.

64 64 0 80 79 1 0 0

Kauno tardymo 
izoliatorius
sektorius 
Technikos g.

49 48
1 mirė

0 59 57 2 0 0

Šiaulių tardymo 
izoliatorius

53 52 1 61 61 0 0 0



Laisvės atėmimo 
vietų ligoninė*

117 116 1 18 17 0 1
(mirė dėl
kitų ligų)

0

Pravieniškių 
pataisos namai-
atviroji kolonija

182 181 1 177 168 3 0 6

IŠ VISO (TI+PN) 796 782
1 mirė

13 749 727 13 1 (mirė) 8

Mokymo centras 6 6 0 - - - - -
Lietuvos probacijos
tarnyba

53 49 4 - - - - -

Kalėjimų 
departamentas

30 30 0 - - - - -

*  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 05 28

I.                   Duomenys apie laisvės atėmimo įstaigoje laikomus asmenis:

Rodiklis Skaičius

Laikomi izoliuoti iš viso 122

               iš jų:

Karantine  laikomi, kaip naujai atvykę iš Lietuvos 
teritorijos

87

Izoliuoti, kaip sugrįžę iš užsienio valstybės (nurodoma 
valstybė)

8

Izoliuoti, kaip turėję /galimai turėję kontaktą su 
asmeniu, kuriam patvirtinta      COVID-19 infekcija

27

Per paskutinę  parą  atlikti testai dėl COVID-19 
infekcijos

28

Iš viso atlikti testai dėl COVID-19 infekcijos 12 879

Per paskutinę parą patvirtinta COVID-19 infekcija 0

Iš viso per pandemijos RUDENS laikotarpį (nuo 
rugsėjo 1 d.) patvirtinta COVID-19 infekcija

749

Per paskutinę parą vakcinuota I vakcinos doze 9

Iš viso vakcinuota I vakcinos doze 289

Per paskutinę parą vakcinuota II vakcinos doze 0

Iš viso vakcinuota II vakcinos doze (atlikta pilna 
vakcinacija)

6



II.                Duomenys apie įstaigos darbuotojus:

Rodiklis Skaičius

Darbuotojų saviizoliacija: 2

               iš jų:

Izoliuoti, kaip turėję /galimai turėję kontaktą su 
asmeniu, kuriam patvirtinta      COVID-19 infekcija

2

Per paskutinę  parą  atlikti testai dėl COVID-19 
infekcijos

55

Iš viso atlikti testai dėl COVID-19 infekcijos 15 663

Per paskutinę parą patvirtinta COVID-19 infekcija 1

Iš viso per pandemijos RUDENS laikotarpį (nuo 
rugsėjo 1 d.) patvirtinta COVID-19 infekcija

796

Per paskutinę parą vakcinuota I vakcinos doze 5

Iš viso vakcinuota I vakcinos doze 659

Per paskutinę parą vakcinuota II vakcinos doze 40

Iš viso vakcinuota II vakcinos doze (atlikta pilna 
vakcinacija)

522



LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

SPRENDIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ
VADOVO 2021 M. KOVO 5 D. SPRENDIMO NR. V-472 „DĖL PASIMATYMŲ PATAISOS

ĮSTAIGOSE IR TARDYMO IZOLIATORIUOSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO
BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

2021 m. gegužės     d. Nr. V-
Vilnius

1.  P  a  k  e  i  č  i  u Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro,  valstybės  lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. V-472 „Dėl
pasimatymų pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose organizavimo ir vykdymo būtinų sąlygų“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir

4  punktais,  Lietuvos  Respublikos  žmonių  užkrečiamųjų  ligų  profilaktikos  ir  kontrolės  įstatymo
37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo
Nr. 1226 „Dėl  karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje  paskelbimo“ (toliau – Nutarimas)  16 
punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų  valdymo planu,
patvirtintu  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2010  m.  spalio  20  d.  nutarimu  Nr.  1503  „Dėl
Valstybinio  ekstremaliųjų  situacijų  valdymo  plano  patvirtinimo“,  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės  2020  m.  gruodžio  16  d.  nutarimu  Nr.  1419  „Dėl  valstybės  lygio  ekstremaliosios
situacijos  valstybės  operacijų  vadovo  paskyrimo“  bei  siekdamas  užtikrinti  COVID-19  ligos
(koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją n u s p r e n d ž i u:“.

1.2. Pakeičiu 1.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.2.1.  organizuojami  tik  tais  atvejais,  kai  į  pasimatymą  atvyksta  Nutarimo  18  punkte

nurodyti asmenys. Tokių asmenų teisė į švelnesnes karantino režimo priemones nustatoma Lietuvos
Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro,  valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  valstybės
operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų teisės į švelnesnes
karantino režimo priemones patvirtinimo“ nustatyta tvarka;“.

2. Nustatau, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. birželio 1 d.

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas     Arūnas Dulkys
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