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Posėdis įvyko 2021-09-24, 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:  Edvardas  Norvaišas,  Dainius  Jasas,  Ričardas  Burokas,  Dalia  Narbutienė,  Audrė

Mišeikienė,  Edividas  Praleika,  Gintaras  Motuzas,  Irena  Verbovičienė,  Inga  Mauricienė,  Romas
Ostanavičius, Genadijus Lepiochinas, Mindaugas Zaikauskas, Rasa Vanagienė, Raimonda Čižauskaitė,
Vainius  Šarmavičius,  Renata  Katinaitė,   Gintarė  Burokienė,  Regimantas  Kavaliauskas,  Gediminas
Jarašius,  Karolina  Vozbutaitė,  Arnoldas  Masalskis,  Jolita  Nenartavičienė,  Ruslan  Urliuk,  Marius
Dudonis, Remigijus Aniulis, Nerijus Stapušaitis, Algimantas Mockevičius, Vygantas Laučys, Richard
Marus.  

DARBOTVARKĖ IR APSVARSTYTI KLAUSIMAI: 

1.  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  ir  suimtųjų profilaktinis  tikrinimas  bei  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. 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 ekstremaliosios situacijos sąlygų
nuo  2021-09-13,  dėl  darbo  organizavimo  taisyklių  valstybės  įstaigose  bei  įmonėse  ir  t.t.). Esama
situacija, pasiūlymai, poreikiai.

6.  Vakcinavimo  (skiepijimo)  eiga  ir  tvarka  tarp  BVS  darbuotojų,  esami
duomenys,   atsisakantieji vakcinavimo (skiepijimo), persirgusieji. Esama situacija (šalutinis poveikis),
statistika,  poreikiai,   pasekmės (dėl  vakcinavimo/skiepijimo  atsisakymo  ar  vengimo),  motyvacinės
priemonės. 

7.  Vakcinavimo  (skiepijimo)  eiga  ir  tvarka  tarp  nuteistųjų/suimtųjų,  esami
duomenys,   atsisakantieji vakcinavimo (skiepijimo), persirgusieji. Esama situacija (šalutinis poveikis),
statistika,  poreikiai,   pasekmės (dėl  vakcinavimo/skiepijimo  atsisakymo  ar  vengimo),  motyvacinės
priemonės. 

8.  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.  Nuotolinio  darbo  organizavimas,  esama  situacija,  problemos,  suvienodintos  praktikos
įstaigose, padaliniuose formavimas (kitų statutinių įstaigų praktika).
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 10.  Nuteistųjų/suimtųjų  testavimas  išvykstant  iš  įkalinimo  vietos  (perkeliant  į  kitą  įstaigą,
pasibaigus  bausmės  laikui,  trumpalaikės  išvykos),  informacijos  fiksavimas  asmens  bylose  jiems
persirgus. Situacija, problemos, pasiūlymai. 

11. Sąlygų švelninimas, apribojimų ir draudimų atsisakymas po karantino, esama situacija dėl:
 Trumpalaikių  ir  ilgalaikių  pasimatymų  vykdymo pataisos  įstaigose  ir  tardymo

izoliatoriuose   (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.
 Darbuotojų nušalinimo nuo tarnybos nesant galimybių paso, testų rezultatų, atsisakius

vakcinuotis, problematikos, pasiūlymų  teisinio reglamentavimo tobulinimui.
 Kitų galimų atvejų (nuteistųjų/suimtųjų vestuvės ir kt.). 

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

Evaldas Gasparavičius. 
KD Saugumo valdymo skyriuje  visi  darbuotojai  paskiepyti,  sergančių  nėra,  dirbama mišriu

būdu derinant darbą įstaigoje ir nuotoliniu būdu. Pastaruoju metu kyla problemų dėl kamerų trūkumo
naujai  į  tardymo  izoliatorius  (areštines)  pristatytų  asmenų  karantinavimui.  Siūlytina  pakeisti
rekomendacijas dėl karantinavimo, nustatant, kad į vieną kamerą gali būti skiriami asmenys, pristatyti
paros laikotarpiu (šiuo metu tik pristatyti tą pačią dieną).

Saulius  Arbačiauskas.  KD  Imuniteto  skyriuje  visi  sveiki,  turi  galimybių  pasus,  dirbame
kontaktiniu būdu. Gražios dienos ir savaitgalio visiems.

Ramūnas  Šilobritas.  Laisvės  atėmimo  vietų  ligoninėje  fiksuojame  ligos  protrūkį:  serga  6
darbuotojai.  Šiuo metu Kovidiniame skyriuje 12 nuteistųjų,  visi besimptomiai,  8 jų iš PPN laikomi
izoliavimosi tikslais. Nelegalių migrantų neturime.

Edvardas Norvaišas.Panevėžio pataisos namų informacija:
1. Panevėžio pataisos namuose šiuo metu sergančių nuteistųjų ir darbuotojų Covid-19 nėra.
2.  Atsižvelgiant į  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 178

patvirtintą  ,,Darbų ir  veiklos  sričių,  kuriose  leidžiama  dirbti  darbuotojams,  pasitikrinusiems  ir  (ar)
periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio
ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašą“ įstaigoje sudaromi darbuotojų, kurie nėra pasiskiepiję
sąrašai ir darbuotojai ne dažniau kaip kas 7 dienas, ir ne rečiau kaip 10 dienų nuo paskutinio sveikatos
patikrinimo yra testuojami ir pateikia įstaigai informaciją apie testo rezultatus. Visi kiti darbuotojai yra
pristatę  skiepijimo  pažymėjimus.2021-09-20 -  2021-09-24 dienomis  3  įstaigos  darbuotojams atlikti
profilaktiniai patikrinimai dėl Covid-19.

3. 2021-09-20 - 2021-09-24 dienomis 6 nuteistosioms buvo atlikti profilaktiniai patikrinimai dėl
Covid-19. Profilaktiniai patikrinimai įstaigoje ir toliau atliekami pagal poreikį.
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4.  Įstaigoje  planuojama  įsigyti  apie  500  vnt.  daugkartinių  veido  kaukių.  Poreikio  kitoms
apsaugos priemonėms šiuo metu įstaigoje nėra.

5.  Įstaigos  darbuotojai  dirba  įprastu  darbo  grafiku.  Visi  darbuotojai  įstaigos  Veiklos
organizavimo skyriui yra pateikę skiepijimo nuo COVID-19 ligos pažymėjimus.  Darbuotojai,  kurie
nėra  pasiskiepiję,  nuolat  pateikia  Covid-19  tyrimo  rezultatus.  Į  trumpalaikius  ir  ilgalaikius
pasimatymus  su  nuteistosiomis  įleidžiami  asmenys  tik  turintys  galimybių  pasus.  Įstaigoje  yra
užtikrinamas Kalėjimų departamento prie LR TM direktoriaus įsakymo  „Dėl rekomendacijų Kalėjimų
departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms, užtikrinant sklandžią šių įstaigų veiklą valstybės lygio
ekstremalios situacijos, paskelbtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu
Nr. 152, metu, patvirtinimo“ su visais pakeitimai, vykdymas. 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). Atvykstant į tarnybą visiems įstaigos
darbuotojams  matuojama  temperatūra,  darbuotojai  dėvi  apsaugines  veido  kaukes,  laikosi  saugaus
atstumo.

6. Šiuo metu įstaigoje 116 darbuotojų yra vakcinuoti, 4 darbuotojai, kurie yra persirgę COVID-
19 liga  ir  jiems nuo ligos  pabaigos  nepraėjo  210 dienų,  kol  kas  neplanuoja  vakcinuotis  8  įstaigos
darbuotojai.

7.  Šiuo metu įstaigoje yra vakcinuotos 149 nuteistosios, Nuteistosios, kurios nori vakcinuotis
yra vežamos į miesto vakcinacijos centrą skiepytis.

8.  Nuo  2021-06-01  visi  įstaigos  darbuotojai  dirba  įprastu  darbo  grafiku,  nuotolinis  darbas
įstaigoje neorganizuojamas.

9.  Ant  išvykstančių  nuteistųjų  asmens  bylų  rašoma  informaciją  apie  testavimą  ar  atliktą
vakcinaciją.  Pasiūlymų  ir  problemų  nėra.  Nuteistosios,  grįžusios  iš  trumpalaikės  išvykos  yra
izoliuojamos, laikomasi visų Kalėjimo departamento prie LR TM direktoriaus nurodytų rekomendacijų.

10.  Įstaigoje  vyksta  kontaktiniai  trumpalaikiai  ir  ilgalaikiai  pasimatymai,  į  pasimatymus
įleidžiami  asmenys  turintys  galiojančius  galimybių  pasus.  Pasimatymai  organizuojami  užtikrinant
nustatytus asmenų srautų valdymo, higienos ir kitus būtinus reikalavimus. Problemų dėl pasimatymų
suteikimo nėra.  Užtikrinamos  ir  vykdomos  visos  Kalėjimų  departamento  prie  LR TM direktoriaus
įsakymo  „Dėl  rekomendacijų  Kalėjimų  departamentui  ir  jam  pavaldžioms  įstaigoms,  užtikrinant
sklandžią šių įstaigų veiklą valstybės lygio ekstremalios situacijos, paskelbtos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės  2020  m.  vasario  26  d.  nutarimu  Nr.  152,  metu,  patvirtinimo“  su  visais  pakeitimai,
nurodytos rekomendacijos. Įstaigos darbuotojai vyksta į kontaktinius mokymus, kuriuos organizuoja
Mokymo centras. Į įstaiga įleidžiami savanoriai ar kt. asmenys tik turintys galimybių pasus.

Nerijus Stapušaitis.
Kauno TI, veiklos adr. Mickevičiaus g. 11
Covid-19 virusine  liga  susirgo  1  darbuotojas  ir  1  suimtasis  (viso  serga  13)  ir  30  suimtųjų

karantinuojami po kontakto. Karantino sąlygomis laikomi 3 naujai atvykę suimtieji. Dėl padidėjusio
naujai atvežamų suimtųjų skaičiaus, didelio tranzitu vykstančių asmenų skaičiaus, bei dėl karantinuotų
asmenų, laisvų vietų praktiškai nėra.

Veiklos adr. Technikos g. 34
Covid-19 virusine liga sergančių darbuotojų, suimtųjų (nuteistųjų) nėra. Karantino sąlygomis

laikomi 22 naujai atvykę nuteistieji (suimtieji). Visi darbuotojai turi galimybių pasus, problemų nėra.
Šią savaitę paskiepyti 25 suimtieji.

Pilnai vakcinuoti 128 darbuotojai ir 235 suimtieji/nuteistieji.
Suimtieji (nuteistieji) periodiškai ir pagal poreikį testuojami. Apsaugos priemonių pakanka.
Darbuotojai nuolat motyvuojami ir skatinami vakcinuotis. Duomenys renkami ir atnaujinami

dėl darbuotojų, kurie privalo testuotis.
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Nuteistieji,  teisės  aktų  nustatyta  tvarka,  išleidžiami  į  trumpalaikes  išvykas,  užtikrinant
rekomendacijų dėl Covid-19 laikymąsi.

Trumpalaikiai  ir  ilgalaikiai  pasimatymai  vyksta  sklandžiai,  į  įstaigą  įleidžiami  tik  asmenys
atitinkantys Galimybių paso reikalavimus.

Esant  galimybei,  pagal  atliekamas  darbo  funkcijas,  sudarome  galimybę  dirbti  mišriu
(kontaktiniu ir nuotoliniu) būdu.

Saulius Rajunčius. Šiaulių TI
1.  Šiai  dienai  darbuotojų,  sergančių  COVID-19  yra  1,  saviizoliacijoje  irgi  1.  Pasveikusių

darbuotojų iš viso - 55. Suimtųjų/nuteistųjų sergančių -2 ir saviizoliacijoje - 7, karantinuojami – 14,
pasveikusių - 62. Situacija įstaigoje stabili.

2.  Vykdomos  dėl  COVID-19  Šiaulių  TI  direktoriaus  įsakymais  nustatytos  priemonės  bei
Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  direktoriaus
Rekomendacijos. Darbuotojai,  neturintys  ir  nepateikę  galiojančio  Galimybių  paso, profilaktiškai
testuojasi dėl COVID-19 ligos ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 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. Siekiant užtikrinti pakankamą apsaugos priemonių dėl COVID-19 rezervą, viešieji pirkimai
dėl vienkartinių pirštinių, vienkartinių kaukių, rankų ir paviršių dezinfekcinių skysčių įsigijimo baigti,
pasirašytos sutartys, laukiame prekių. Režiminio korpuso bendro naudojimo patalpos, administracinio
pastato patalpos dezinfekuojamos pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais.

5.  Vykdomi  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: iš viso  paskiepyta iš šiuo metu užimtų 186 pareigybių:
- 145 darbuotojai (pilnai vakcinuoti 141 darbuotojas, pirmą skiepą gavo 4 darbuotojai);
-282 suimtieji/nuteistieji (pilnai vakcinuoti 147, gavo pirmą skiepą 135 suimtieji/nuteistieji);
- šiuo metu profilaktiškai testuojasi dėl COVID-19 ligos 20 darbuotojų.
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 vieną ar dvi dienas
per savaitę 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  bei  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos direktoriaus rekomendacijų, problemų dėl lankytojų srautų valdymo nekyla.
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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. Darbuotojų nušalinimo nuo tarnybos neturinčių galimybių paso, testų rezultatų, atsisakius
vakcinuotis, nebuvo.

13. Atvykstantiems  visuomenininkams  ir  sielovadininkams  taikomi  reikalavimai,  nustatyti
Kalėjimų departamento  prie  Lietuvos Respublikos  teisingumo ministerijos  direktoriaus   2021-07-16
įsakymu Nr. V-239 patvirtintose Rekomendacijose (5 p., 14 p., 17 p., įeinant matuojama temperatūra,
tikrinamas  galimybių  pasas  arba  pažyma,  dėvimos  kaukės,  susitikimų  metu  laikomasi
atstumo). Vestuvių  (santuokos  registravimo)  procedūra  vyksta  apie  15  min.,  taip  pat  laikomasi
Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  direktoriaus
Rekomendacijų.

14. Šiuo metu susidūrėme su tokiu atveju, kai suimtasis, kuris yra karantinuojamas (atvyko į
įstaigą vakar), išeidamas iš gyvenamosios kameros atsisako dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos
priemonę.

Norėtume išgirsti  poziciją  ar  toks asmuo gali  būti  išvedamas iš gyvenamosios  kameros:  eiti
pasivaikščioti, į dušą, pas ikiteisminio tyrimo pareigūnus, skambinti ir kalbėti telefonu ir pan. Šiandien
jam planuojame įteikti  motyvuotą  sprendimą,  kad  jis  neužsidėjęs  kaukės,  įstaigoje  nebus vedamas
niekur iš kameros ir aišku nurodoma teisė skųsti tokį sprendimą. Laukiame nuomonės šiuo klausimu ir
gal jau yra praktikos apie tai iš kitų įstaigų.

Romas Ostanavičius. Vilniaus PN. 
1.  Iš  visų įstaigos  354 darbuotojų  skaičiaus:  paskiepytų 281 (iš  jų  2 I-ąją  vakcinos  doze)  –

vakcinacija sudaro 79,4 proc. visų darbuotojų; 
persirgo ir nesuėjo 210 dienų (turi imunitetą) – 28 darbuotojai;
turi antikūnų (atliko antikūnų tyrimus) – 18;
testuojasi (nesirgo, nesiskiepijo) – 27.
Iš viso sirgusių darbuotojų 105 (iš jų šiuo metu serga 1 darbuotojas).
Įkalintų skaičius šiai dienai 453 – iš jų 237 paskiepyti (52,3 proc.).
Nušalintų darbuotojų nėra.
2. Nuteistieji (suimtieji): Vakcinuoti I vakcinos doze – 237; Vakcinuoti II vakcinos doze – 213;
Sergančių COVID-19 – 0.
3. Apsaugos priemonių likutis pakankamas.
4. 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.

5. Darbas organizuojamas mišriu būdu.
 6. Trumpalaikiai be (su) kontakto ir ilgalaikiai pasimatymai vyksta be sutrikimų.
 

 Jevgenij Chleborodov. 
KD KŽV serga 5 pareigūnai (4 PPN-AK ir vienas Šiaulių TI). Stebimas Covid židinukas PPN-AK

teritorijoje.  Susirgimų  skaičius  gali  didėti.  Darbai  vyksta  mišriu  būdu  (įstaigose,  pamainomis,
nuotolyje). AAP užtenka. 

 Algimantas Mockevičius. Alytaus PN.
Alytaus  pataisos  namuose  serga  1  darbuotojas,  75  pasveiko, saviizoliacijoje  darbuotojų

nėra. Sirgo 68 nuteistieji, šiuo metu serga 1 nuteistasis ir 1 saviizoliacijoje. Darbuotojų reikalaujama
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pateikti galiojančius galimybių pasus arba 10 dienų laikotarpyje išduotus laboratorinio tyrimo rezultatų
protokolus. Atsisakęs pateikti galimybių pasą ar tyrimo rezultatų protokolą ir nušalintas nuo darbo, šiuo
metu  yra  vienas  darbuotojas.  Nuteistiesiems  testai  imami  pagal  poreikį.  Darbuotojams  sudaryta
galimybė  patiems  dezinfekuoti  savo darbo vietas.  KPP dezinfekuojami  pagal  patvirtintus  grafikus.
Nuteistiesiems  sudaryta  galimybė  patiems  dezinfekuotis  gyvenamąsias  patalpas.  AAP
užtenka. Planuojama pagal  poreikį  atlikti  AAP pirkimus. Visiems  asmenims,  patenkantiems  į  APN
teritoriją, matuojama temperatūra termovizoriumi. Dirbančių nuotoliniu būdu dirbančiųjų nėra.
             Nuo gegužės 3 d. įvyko 337 trumpalaikiai pasimatymai  ir 173 ilgalaikiai pasimatymai.
          Pirmąja  vakcina  nuo  COVID-19,  pasiskiepijo  159  Alytaus  pataisos  namų  darbuotojai,
antrąja (arba  atlikta  pilna  vakcinacija)  -  106.  Pirmąja  vakcina  paskiepyti  295  nuteistieji,
antrąją (atlikta pilna vakcinacija) 327.

Rasa Vanagienė. Pravieniškių PN-AK. 
1. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje šiuo metu 1  darbuotojas  serga COVID

19   liga.  Saviizoliacijoje  darbuotojų   nėra.  Nuo  2020-09-01  COVID  19   liga  nustatyta  186
darbuotojams. (185 darbuotojas pasveiko). Šiuo metu įstaigoje COVID 19 serga  Trečiojo sektoriaus  9
nuteistieji (Jie iš vežti izoliacijai į LAVL). Nuo 2020-09-01 nustatyta COVID-19 liga 190 nuteistajam.
Saviizoliacijoje,  kaip  turėjęs kontaktą su  sergančiais  COVID-19 liga nuteistųjų  nėra, nes artimą
kontaktą nuteistieji  yra paskiepyti. 

2. 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. Profilaktiniai patikrinimai
įstaigoje ir toliau atliekami pagal poreikį.

3. Į trumpalaikius,  ilgalaikius ir kontaktinius  pasimatymus su nuteistaisiais įleidžiami asmenys
tik  turintys  galimybių  pasus.  Įstaigoje  yra  užtikrinamas  Kalėjimų  departamento  prie  LR  TM
direktoriaus  įsakymo   „Dėl  rekomendacijų  Kalėjimų  departamentui  ir  jam pavaldžioms  įstaigoms,
užtikrinant  sklandžią  šių  įstaigų  veiklą  valstybės  lygio  ekstremalios  situacijos,  paskelbtos  Lietuvos
Respublikos  Vyriausybės  2020  m.  vasario  26  d.  nutarimu  Nr.  152,  metu,  patvirtinimo"  su  visais
pakeitimais vykdymas. Patalpos po pasimatymo yra dezinfekuojamos.

4. Apsaugos priemonių šiai dienai rezervas pakankamas. 
5.  Įstaigoje   498 darbuotojai  yra  pasiskiepiję  pirmąja  vakcinos  doze  ir  486 darbuotojai  yra

pasiskiepiję antrąją vakcinos doze. Šiai dienai paskiepyti 989 nuteistieji pirmąja  vakcinos doze ir 928
nuteistieji paskiepyti antrąją vakcinos doze.

6. Atsižvelgiant į  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 178
patvirtintą  ,,Darbų ir  veiklos  sričių,  kuriose  leidžiama  dirbti  darbuotojams,  pasitikrinusiems  ir  (ar)
periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio
ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašą" įstaigoje sudaromi darbuotojų, kurie nėra pasiskiepiję
sąrašai ir darbuotojai ne dažniau kaip kas 7 dienas, ir ne rečiau kaip 10 dienų nuo paskutinio sveikatos
patikrinimo yra testuojami ir pateikia įstaigai informaciją apie testo rezultatus. Visi kiti darbuotojai yra
pristatę skiepijimo pažymėjimus. 

7.  Įstaigos  darbuotojai  dirba  įprastu  darbo  grafiku.  Visi  darbuotojai  įstaigos   yra  pateikę
skiepijimo nuo COVID-19 ligos  pažymėjimus.  Darbuotojai,  kurie nėra pasiskiepiję,  nuolat  pateikia
Covid-19 tyrimo rezultatus. 

8. Nuotolinis darbas įstaigoje neorganizuojamas.
9. 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).  Atvykstant  į  tarnybą visiems įstaigos  darbuotojams matuojama temperatūra,  darbuotojai
dėvi apsaugines veido kaukes, laikosi saugaus atstumo.

10. Šiuo metu vienas pareigūnas iš Antrojo sektoriaus yra nusalintas nuo   tarnybos neturint
galimybių paso, ir atsisakius testavimo.
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11.  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.  Į  įstaiga  įleidžiami  savanoriai  ar  kt.  asmenys  tik
turintys galimybių pasus.

NUTARTA:

1. Pavesti laisvės atėmimo vietų įstaigų ir Kalėjimų departamento padalinių vadovams  pagal
galimybes, kur įmanoma,  palaipsniui organizuoti  grįžimą prie dažnesnio nuotolinio darbo. Siūlytina
pirmenybę teikti nuotoliniams nekontaktiniams posėdžiams, pasitarimams, nesant tokios galimybės –
visų  renginių  metu  bendrose  įstaigos  uždarose  erdvėse,  taip  pat gyvai  organizuojamų  posėdžių,
pasitarimų, susirinkimų metu visi privalo dėvėti kaukes. Nesant galimybės dirbti nuotoliniu būdu:

a.    riboti darbuotojų srautus, 
b.   organizuoti darbą pamainomis, grupėmis, kurių darbuotojai nesikeičia ir nesimaišo;
c.  skirtingiems  darbuotojų  srautams  taikyti  skirtingą  darbo  pradžios,  pabaigos  ir  pietų

pertraukos laiką;
d.  užtikrinti, kad skirtingų srautų asmenys neturėtų kontaktų bendro naudojimo patalpose (pvz.,

poilsio, valgymo, rūkymo vietose).

2.  Pavesti  laisvės  atėmimo vietų įstaigų ir  Kalėjimų departamento  Resocializacijos  skyriaus
vadovams  pateikti  nuomonę  dėl  poveikio  priemonių  kai  karantinuojamas  suimtasis  ar  nuteistasis
išeidamas iš gyvenamosios kameros atsisako dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę. Ar
toks asmuo gali būti išvedamas iš gyvenamosios kameros: eiti pasivaikščioti, į dušą, pas ikiteisminio
tyrimo pareigūnus, skambinti ir kalbėti telefonu ir pan. 

3.  Pavesti  Kalėjimų departamento  Saugumo valdyo skyriui  parengti  Kalėjimų departamento
prie LR TM direktoriaus įsakymo  „Dėl Rekomendacijų Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms
įstaigoms, užtikrinant sklandžią šių įstaigų veiklą valstybės lygio ekstremalios situacijos, paskelbtos
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2020  m.  vasario  26  d.  nutarimu  Nr.  152,  metu,  patvirtinimo"
pakeitimo  projektą,  numatant  kad  į  vieną  kamerą  gali  būti  skiriami  ir  laikomi  (karantinuojami)
asmenys, pristatyti į įstaigą per faktinę parą (šiuo metu nustatyta “pristatyti tą pačią dieną”).

4.  Atsižvelgiant  į  blogėjančią  epidemiologinę  situaciją  tiek  šalyje,  tiek  bausmių  vykdymo
ssitemoje (ypač darbuotojų tarpe) bei siekiant užtikrinti kuo tikslesnę informaciją, nuo 2021 m. spalio
1 d.  duomenis apie sergamumą, tyrimų atlikimą, vakcinaciją,  karantinavimą/saviizoliaciją (pagal iki
šiol naudotas lenteles) Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros skyriui teikti kiekvieną darbo dieną
iki 12.00 val. (pirmadienį duomenis pateikti sumuojant ir šeštadienio/sekmadienio, o kitą darbo dieną
po šventinės dienos – pridedant ir šventinės dienos).

5.  Priminti Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms, kad 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   COVID  SITUACIJĄ: SERGAMUMĄ, TYRIMUS, VAKCINACIJĄ LAISVĖS ATĖMIMO ĮSTAIGOSE 2021 09 24

Įstaigos
pavadinimas

Įkalintųjų Darbuotojų

sergamumas tyrimai vakcinacija pastabos sergamumas tyrimai vakcinacija pastabos

Alytaus pataisos
namai

808  /  290

68
8,29 proc.

966 289
35,7 proc.

1naujas atvejis
( 1 serga)

78
26,6 proc.

1131 158
54,5 proc.

1 naujai 
diagnozuotas 
atveji serga 2

Marijampolės
pataisos namai
Marijampolės

sektorius
830/ 253

134
49,5 proc.

1249 414
49,9 proc.

85
32,4 proc.

1143 171
67,6 proc.

3 naujai 
diagnozuoti 
atvejai

Marijampolės
pataisos namai

Kybartų sektorius
109/ 167

54 245 163 36 661 143

Panevėžio pataisos
namai

196/  130

19
9,7 proc.

419 150
76,534
proc.

40
30,8 proc.

1444 116
88,5

Vilniaus pataisos
namai

456 /  370

80
17,54proc.

1 078 230
50,4 proc.

102
27,3 proc.

1911 273
73,5 proc.

1 naujai 
diagnozuotas 
atvejis (1 
serga)

Kauno tardymo
izoliatorius sektorius

Mickevičiaus g.
288 / 131

96
32,9 proc.

3083 147
43,4 proc.

1 naujas
atvejas (13

serga)

67
50,4 proc.

1286 99
75,6 proc.

1 naujai
diagnozuotas

atvejis (serga 1

Kauno tardymo
izoliatorius

sektorius Technikos
g.

145 / 112

65
44,8 proc.

697 89
61,4 proc.

49
43,8 proc.

856 50
41,2 proc.



Šiaulių tardymo
izoliatorius
351 /  185

63
17,17 proc.

3 480 329
58,4 proc.

1 naujai
diagnozuotas

atvejis (2
serga)

53
28,6 proc.

1257 145
75,2 proc.

3 serga

Laisvės atėmimo
vietų ligoninė

123 /  419

19
14,17 proc.

1 351 64
50,39 proc.

119
27,9 proc.

3329 218
52 proc.

1 naujai
diagnozuotas

atvejis (1serga)
Pravieniškių pataisos

namai-atviroji
kolonija

1797  /  707

190
10,07 proc.

4 164 989
53,53 proc.

186
26, 3 proc.

3632 408
57,7 proc.

IŠ VISO (TI+PN)
5130

(darbuotojai 2754)

788
14,9 proc.

16732 2864
51,95 proc.

Naujai
diagnozuoti 3
atvejų (serga
16 šiuo metu)

815
29,2 proc.

16 650 1781
62,9 proc.

Kalėjimų
departamentas

-/ 155

X X X X 38
24, 5 proc.

X 144
92,9 proc.

Mokymo centras
 -/49

X X X X 6
12,2 proc.

X 26
53,1 proc.

Lietuvos probacijos
tarnyba
 -/ 353

X X X X 60
16,2 proc.

X 274
77,6 proc.

IŠ VISO BAUSMIŲ
VYKDYMO

SISTEMOJE
-/3311

X X X X 906
27, 4 proc.

X 1922
65,7 proc.

Naujai
diagnozuoti 7
atvejai  (serga
8 šiuo metu)
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Įstaigos pavadinimas Įkalintųjų Darbuotojų

Alytaus pataisos namai 289 158

Marijampolės pataisos namai Marijampolės 
sektorius

414 171

Marijampolės pataisos namai Kybartų sektorius 163 143

Panevėžio pataisos namai 150 116

Vilniaus pataisos namai 230 273

Kauno tardymo izoliatorius sektorius 
Mickevičiaus g.

147 99

Kauno tardymo izoliatorius
sektorius Technikos g.

89 50

Šiaulių tardymo izoliatorius 329 145

Laisvės atėmimo vietų ligoninė 64 218

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija 989 408

IŠ VISO (TI+PN) 2864 1 781
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