KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021-10Nr. LV
Vilnius
Posėdis įvyko 2021-09-24, 09.00 val. el. ryšio priemonėmis.
Posėdžio pirmininkas Kalėjimų departamento Ekstremaliųjų situacių operacijų centro
koordinatorius Gintautas Šarauskas.
Posėdžio sekretorius Kalėjimų departamento Saugumo valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Vaida Mikalkevičiūtė-Matuzienė.
Dalyvavo: Birutė Semėnaitė, Loreta Vasiljevienė, Evaldas Gasparavičius, Edvardas Norvaišas,
Dalia Narbutienė, Edividas Praleika, Donata Kračkienė, Irena Verbovičienė, Viktoras Davidenko, Inga
Mauricienė, Romas Ostanavičius, Genadijus Lepiochinas, Regimantas Kavaliauskas, Mindaugas
Zaikauskas, Saulius Rajunčius, Raimonda Čižauskaitė, Jevgenij Chleborodov, Renata Katinaitė,
Gintarė Burokienė, Arnoldas Masalskis, Jolita Jurgelevičienė, Ruslan Urliuk, Raūnas Šilobritas,
Remigijus Aniulis, Nerijus Stapušaitis, Algimantas Mockevičius, Vygantas Laučys, Richard Marus,
Rolandas Vaitkevicius, Saulius Arbačiauskas, Rasa Vanagienė, Irmina Frolova-Milašienė, Vidmantas
Svečiulis, Darius Kubilius.
DARBOTVARKĖ IR APSVARSTYTI KLAUSIMAI:
1. KD SPS apžvalginė informacija apie bausmių vykdymo sistemos darbuotojų ir klientų
sergamumą COVID-19, pastebėjimai ir siūlymai.
2. Nurodymai ir rekomendacijos dėl COVID-19 užkardymo ir valdymo, atsižvelgiant į LR
Vyriausybės bei Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo sprendimus. Esami ir vykdytini sprendimai, problemos, pasiūlymai, poreikiai.
3. Nuteistųjų ir suimtųjų profilaktinis tikrinimas bei testavimas, skiepyjimosi aktyvumas (naujai
atvykusių suimtųjų ir nuteistųjų motyvavimas skiepytis), atsisakantieji testavimo bei kaukių dėvėjimo
ir už tai taikoma atsakomybė. Kylančios problemos ir siūlymai dėl motyvacijos skiepytis didinimo.
4. Situacija dėl personalo sergamumo, testavimo (kaip vykdoma kontrolė), skiepyjimosi,
nuotolinio darbo, grafikų, srautų valdymo, nušalinimo nuo darbo nesant galimybių paso, testų rezultatų,
atsisakius vakcinuotis. Nuotolinio darbo organizavimo problematika ir siūlymai.
5. Apsaugos priemonės (AP) dėl COVID-19 (įstaigos turimi resursai, kaukių dalinimo
darbuotojams, nuteistiesiems ir suimtiesiems, atvykstantiesiems asmenims dažnumas ir
mastai). Vykdomi pirkimai, rezervai, poreikiai.
6. Nuteistųjų/suimtųjų trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų vykdymas pataisos įstaigose ir
tardymo izoliatoriuose COVID-19 pandemijos metu, trumpalaikių išvykų suteikimo galimybės.
Situacija, siūlymai, klausimai ir problemos.
7. Lankytojų (advokatų, sielovadininkų, žiniasklaidos atstovų, savanorių, nevyriausybinių
organizacijų, įvairių institucijų atstovų ir kt.) susitikimų su nuteistaisiais/suimtaisiais organizavimas bei
tvarkos užtikrinimas įstaigose, klausimai, problemos ir siūlymai.
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8. Mokymo centro organizuojamų mokymų (įvadinių kursų, vienos įstaigos, pamainos,
nedidelių grupių darbuotojų (atsižvelgiant į kitų mokymo įstaigų darbą) tvarka.
9. Kiti praktikoje aktualūs klausimai, pastebėjimai ir siūlymai dėl racionalaus darbo
organizavimo.
Gintautas Šarauskas. ESOC pasitarime reikėtų teisininkų bei medikų komentarų dėl darbuotojų,
kurie atsisako skiepytis ir jiems būtina savarankiškai testuotis. Tokie darbuotojai apeliuoja į
Valstybinės darbo inspekcijos teikiamas rekomendacijas (VDI internetiniame puslapyje “Nušalinimas
atsisakius testuotis”) dėl darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų organizavimo tvarkos, kur
akcentuoja, jog “organizuoti darbuotojų privalomus sveikatos patikrinimus, nurodyti darbuotojams,
kada ir kur jie turi atlikti privalomą sveikatos patikrinimą yra darbdavio prievolė”, “darbuotojų
privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo laiku”, “darbdavys privalo užtikrinti, kad įmonėje
dirbtų tik laiku sveikatą pasitikrinę darbuotojai. Vykdydamas šią pareigą darbdavys turi apmokėti ne tik
už darbuotojų sugaištą darbo laiką, bet ir už periodinio sveikatos tikrinimo paslaugas”, “tokių
darbuotojų sąrašus sudaro ir atnaujina darbdavys bei informuoja sąrašuose nurodytus darbuotojus apie
pareigą atlikti sveikatos patikrinimą” ir t.t. Tuo pačiu kyla problemos dėl testavimo pagal darbuotojo
gyvenamąją vietą 10 dienų laikotarpyje, nes nėra laisvų vietų (pvz. nesant laisvų vietų Kaune,
darbuotojas turi vykti testuotis į Alytų).
Birutė Semėnaitė.
Gerb. Gintauto Šarausko keliamus klausimus gali pakomentuoti tik teisininkai – tai yra teisiniai
dalykai. Iš tiesų kaip ir matyti įvairių institucijų komentaruose ir išaiškinimuose, yra labai daug
klaustukų ir neaiškumų kaip turėtų būti įgyvendinamas testavimas. Kaip gerb. Gintautas ir pacitavo –
užtikrinti tiek tikrinimąsi (kaip ir dėl kitų ligų), tiek ir tai, kad dirbtų tik pasitikrinę darbuotojai privalo
darbdavys. Darbdavys turėtų ir ,,surasti“ kur tikrintis.
Dar vienas iš oficialių išaiškinimų dėl privalomojo sveikatos tikrinimosi:
DARBUOTOJŲ PRIVALOMŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ ORGANIZAVIMAS ĮMONĖJE
 Organizuoti darbuotojų privalomus sveikatos patikrinimus yra darbdavio prievolė, o darbuotojai
privalo šiuos nurodymus vykdyti.
 Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, nušalinamas nuo darbo ir jam
nemokamas darbo užmokestis (DK 265 straipsnio 7 dalis). Toks atsisakymas laikomas
šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu.
 Darbuotojų privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo laiku (t. y. Privalomų
medicininių apžiūrų laikas įeina į darbo laiką (DK 265 straipsnio 6 dalis; DK 143 straipsnio 1
dalies 5 punktas)). Vidutinį darbo užmokestį darbuotojams už darbo laiką, kurio metu
darbuotojas tikrinasi sveikatą, bei periodinius sveikatos patikrinimus, moka darbdavys.
 Darbuotojas turi teisę susipažinti su išankstinių ir periodinių privalomų sveikatos tikrinimų
rezultatais, nesutikęs su patikrinimo rezultatais, sveikatą pasitikrinti pakartotinai. Reikalauti
perkelti į kitą darbą, jeigu pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar sveikatos priežiūros įstaigos išvadą dėl sveikatos
būklės negali dirbti darbo sutartyje numatyto darbo ar eiti pareigų;
 Gydytojai, darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo turi teisę, nurodę priežastį (ypač po
sunkių onkologinių ligų ir jų gydymo, po operacijų, po sunkių traumų su ilgu laikinuoju
nedarbingumu ir kt.), siųsti darbuotojus neeilinio sveikatos tikrinimo. Dėl tokio tikrinimo turi
teisę kreiptis ir pats darbuotojas.
 Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, siųsdamas įsidarbinantį ar dirbantį asmenį
tikrintis sveikatą, privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti Privalomo sveikatos
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patikrinimo medicininės pažymos formą (F Nr. 047/a) (įsidarbinančiam) arba Asmens
medicininę knygelę (Sveikatos pasą) (F Nr. 048/a) (dirbančiajam ar įsidarbinančiam).
Tuo pačiu primenu naujausius aktualius OV sprendimus:
1. 2021 09 30 V-2199. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854
„Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo. Įsigaliojo 2021-10-01.
2. 2021 09 30 V-2196. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1864
„Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo. Įsigaliojo
2021-10-01.
3. 2021 09 30 V-2195. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. V-2347 „Dėl
ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolės“ pakeitimo. Įsigaliojo 202110-01.
4. 2021 09 30 V-2193. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1547
„Dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų“ pakeitimo. Įsigaliojo 2021-10-01.
5. 2021 09 30 V-2192. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546
„Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų
teikimo sąlygų“ pakeitimo. Įsigaliojo 2021-10-01.
Arvydas Stanislovaitis.
SERGAMUMAS: Nuteistuju tarpe naujai nustatyta 1 atvejas KNTI-1,Serga 16 nuteistųjų - 13
Kauno TI, 1 KNTI, 2 ŠTI .
Darbuotojų tarpe – per paskutiniąją savaitę buvo registruoti 13 naujų atvejų: 1 APN, 3 MPN, 2
VPN, 1 KTI, 4 LAV, 1 KNTI. Iš viso sergančių darbuotojų – 17 ( ŠTI-2; VPN-5; APN-1; KNTI-1,
MPN-3, LAVL-4, PPN-AK- 2).
TESTAVIMAS:
Įkalintiesiems atlikti 215 testų (iš viso 16947), darbuotojams –75 (iš viso 16 725).
VAKCINACIJA:
Naujai vakcinuota 60 įkalintųjų (iš viso 2924).
Naujai vakcinuoti 11 darbuotojų (iš viso 1792)
Vaida Mikalkevičiūtė-Matuzienė.
Praėjusio pasitarimo metu Šiaulių TI direktorius pateikė prašymą posėdžio dalyviams
pasidalinti nuomone 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.
KD Resocializacijos skyriaus išsakė nuomonę, kad asmens teisės turi būti užtikrinamos, tame
tarpe ir sąlygos asmens higienai palaikyti. KD Resocializacijos skyriaus siūlo pirmiausia pasitelkti
konstruktyvaus pokalbio priemonę, siekiant rasti abiem šalims priimtiną sprendimą arba išsiaiškinti
priežastis, dėl kurių asmuo nevykdo tam tikro įpareigojimo, pateikiant ir atitinkamus įpareigojimus
nustatančius sprendimus susipažinimui. Pastebima iš praktikos, kad netaktiškas bendravimas,
stokojantis paaiškinimo ar informacijos suteikimo, didina įtampą ir sukelia konfliktines situacijas tarp
pareigūnų ir nuteistųjų, o tai nesuponuoja pozityvaus resocializacijos proceso. Dėl poveikio priemonės
taikymo kraštutiniu atveju svarstytina galimybė konkrečiu atveju pagal ANK 45 straipsnio nuostatas

4

kreiptis į atitinkamas institucijas (pav. policiją), turinčias teisę surašyti protokolą dėl administracinio
nusižengimo.
Atkreiptinas dėmesys į reikalavimus apriboti įstaigos tarnautojų, darbuotojų, pareigūnų ir kitų
funkcijas įstaigoje atliekančių asmenų (toliau – darbuotojai) fizinį kontaktą su lankytojais, išlaikant ne
mažesnį kaip 2 metrų atstumą (išskyrus transporto priemones) arba atskiriant darbo vietą nuo lankytojo
pertvaromis. Taip pat nurodyta užtikrinti, kad įstaigos lankytojai laikytųsi ne mažesnio kaip 2 metrų
atstumo vienas nuo kito arba atskirti lankytojus vieną nuo kito pertvaromis (į tai būtina atsižvelgti
organizuojant trumpalaikius pasimatymus). Užtikrinti, kad įstaigų darbuotojai, aptarnaujantys įstaigos
lankytojus, darbuotojai uždarose erdvėse esančiose darbo vietose ir bendrose įstaigos uždarose
patalpose (koridoriuose, laiptinėse, liftuose ir pan.), taip pat gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų
ar susirinkimų metu dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius
ar kitas priemones). Neaptarnauti lankytojų, turinčių ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų
požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir (ar) nedėvinčių kaukių (visiems
įeinantiems į įstaigas asmenims turi būti matuojama kūno temperatūra). Darbuotojai turi vengti
tiesioginio fizinio kontakto su kitais asmenimis (ne šeimos nariais), laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų
atstumo nuo kitų asmenų, įstaigų uždarose erdvėse dėvėti kaukes (išskyrus kai darbuotojas kabinete
dirba vienas arba valgo). Prie įėjimo į įstaigas turi būti pateikiama informacija (ne mažesnio nei A4
formato matomas užrašas) apie tai, kad šioje įstaigoje lankytojais priimami tik asmenys, atitinkantys
Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarimo dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo
3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus ir dėvintys kaukes.
Įstaigoje negali dirbti darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus
darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu arba kitais teisės aktuose numatytais atvejais. Įstaigoje negali
dirbti darbuotojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. Darbuotojai,
kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi būti nedelsiant atskirti nuo kitų darbuotojų ir vykti namo, jiems
rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos
gydytoju konsultacijai. Darbuotojui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso
infekciją) arba įstaigos administracijai iš darbuotojo gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19
ligą (koronaviruso infekciją), informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos
apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir
jiems taikant izoliaciją. Pagal galimybes riboti darbuotojų srautus (organizuoti darbą pamainomis,
grupėmis, kurių darbuotojai nesikeičia ir nesimaišo, skirtingiems darbuotojų srautams taikyti skirtingą
darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laiką, užtikrinti, kad skirtingų srautų asmenys neturėtų
kontaktų bendro naudojimo patalpose (pvz., poilsio, valgymo, rūkymo vietose), prie įėjimo į įstaigą
pateikti informaciją apie lankytojų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo,
čiaudėjimo etiketas ir kt.), kad įstaigoje neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo
takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir (ar) nedėvintys
kaukių, apie būtinybę vyresniems nei 6 metų lankytojams uždarose erdvėse dėvėti kaukes. Įstaigos
darbuotojams ir lankytojams turi būti sudaryta galimybė rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie
įėjimo į įstaigą ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabinti darbuotojų ir lankytojų rankų
dezinfekcijai skirtą priemonę, rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdines rekomendacijas, užtikrinti
įstaigos erdvių maksimalų vėdinimą, atsižvelgiant į technines pastato galimybes ne rečiau kaip 1 kartą
per valandą, dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, elektros jungiklius, kėdžių atramas ir kt.)
valyti paviršiams valyti skirtu valikliu kaip galima dažniau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
Įpareigota vyresnius nei 6 metų įstaigos lankytojus, lankytojus aptarnaujančius darbuotojus,
darbuotojus uždarose erdvėse esančiose darbo vietose ir bendrose įstaigos uždarose patalpose
(koridoriuose, laiptinėse, liftuose ir pan.), taip pat gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų ar
susirinkimų metu dėvėti kaukes.
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Evaldas Gasparavičius.
KD SVS šiuo metu visi sveiki, nuo pirmadienio pereisim prie darbo atskiromis pamainomis.
Atsižvelgiant į šią savaitė LRV priimtus sprendimus, siūlau dar kartą įtraukti į protokolą rekomendaciją
dėl nuotolinio darbo taikymo, o nesant tokiai galimybei, darbą organizuoti pamainomis taip, kad vienos
pamainos darbuotojai neturėtų kontakto su kitos pamainos darbuotojais.
Irena Verbovičienė informavo, kad KD Finansų skyriaus darbuotojos pasiskiepiję, sveikos,
dirba KD ir nuotoliniu būdu, problemų dėl personalo ir apsaugos priemonių nekyla.
Jevgenij Chleborodov. KD KŽV šiuo metu serga ir yra izoliacijoje 10 darbuotojų (7 PPN-AK, 1
KTI, 1 MPN, 1 ŠTI). Darbas vyksta mišriu būdu, pamainomis, taikomas nuotolinio darbo modelis.
AAP užtenka. Valdyboje visi turi galimybių pasus. Beveik visi paskiepyti, du darbuotojai nuolatos
atlieka antigenų testus.
Saulius Rajunčius. Šiaulių TI.
1. Šiai dienai darbuotojų, sergančių COVID-19 yra 1, saviizoliacijoje - 2. Pasveikusių
darbuotojų iš viso - 57. Suimtųjų/nuteistųjų sergančių -2, saviizoliacijoje - 0, karantinuojami – 21,
pasveikusių - 62. Situacija įstaigoje stabili.
2. 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.
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. 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 GP, 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, įstaigos patalpose nuo 2021-10-01 privalomai dėvimos kaukės.
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.
Darbuotojų nušalinimo nuo tarnybos neturinčių galimybių paso, testų rezultatų, atsisakius vakcinuotis,
nebuvo.
5. 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.
6. Pasimatymai vykdomi 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.
7.
Atvykstantiems
visuomenininkams
ir
sielovadininkams
taikomi reikalavimai,
nustatytiKalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 202107-16 įsakymu Nr. V-239 patvirtintose Rekomendacijose (5 p., 14 p., 17 p., įeinant matuojama

6

temperatūra, tikrinamas GP 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.
Romas Ostanavičius. Vilniaus PN.
1. Iš visų įstaigos 354 darbuotojų skaičiaus:
paskiepytų 280 (iš jų 1 I-ąją vakcinos doze) – vakcinacija sudaro 79,1 proc. visų darbuotojų;
persirgo ir nesuėjo 210 dienų (turi imunitetą) – 29 darbuotojams;
turi antikūnų (atliko antikūnų tyrimus) – 19 darbuotojų;
testuojasi (nesirgo, nesiskiepijo) – 26 darbuotojai.
Iš viso sirgusių darbuotojų per visą laikotarpį nuo I-ojo karantino 110 (iš jų šiuo metu serga 5
darbuotojai).
Įkalintų skaičius šiai dienai 453 – iš jų 237 paskiepyti (52,3 proc).
Šį rytą susirgo vienas suimtasis. Šiuo metu jis yra izoliuotas.
2.Įstaigoje vykdomi nurodymai ir rekomendacijos dėl COVID-19 užkardymo ir valdymo,
atsižvelgiant į LR Vyriausybės ir Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus.
3. Nuteistųjų (suimtųjų) testavimas vyksta konvojuojant į kitas įstaigas. Atsakomybės dėl
kaukių nedėvėjimo netaikoma, tačiau reikalaujame išėjus iš gyvenamosios patalpos dėvėti kaukes.
4. Vienas darbuotojas buvo nušalintas nuo pareigų, kadangi nebuvo pateikęs testo rezultatas.
Padalinių vadovai kontroliuoja pavaldžius darbuotojus, kurie neturi galimybių paso, kad laiku būtų
pateikti testo rezultatai. Nuotolinis darbas šiuo metu organizuojamas tik RS.
5. Apsaugos priemonių likutis pakankamas.
6. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai pasimatymai įstaigoje vyksta įprastine tvarka. Iš atvykstančių į
pasimatymus reikalaujama parodyti galimybių pasus.
7. Lankytojai į įstaiga įleidžiami tik pamatavus temperatūra. Susitikimai su advokatais,
ikiteisminio tyrimo pareigūnais, sielovadininkais vyksta įprastine tvarka.
Algimantas Mockevičius.
Alytaus pataisos namuose serga 1 darbuotojas, 75 pasveiko, saviizoliacijoje 6 darbuotojai. Sirgo
69 nuteistieji, šiuo metu sergančių ir saviizoliacijoje nuteistųjų nėra. Darbuotojų reikalaujama 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 371 trumpalaikiai pasimatymai ir 202 ilgalaikiai pasimatymai.
Pirmąja vakcina, dėl COVID-19, pasiskiepijo 159 Alytaus pataisos namų darbuotojas,
antrąja (atlikta pilna vakcinacija) 106. Pirmąja vakcina paskiepyti 295 nuteistieji, antrąją (atlikta pilna
vakcinacija) 327.
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. rugsėjo 29 d. nutarime Nr.
770 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ nurodytą rekomendaciją dėl viešojo
administravimo subjektų darbo organizavimo nuotoliniu būdu, Panevėžio pataisos namuose nuo 2021
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m. spalio 4 d. direktoriaus įsakymu, įstaigos vadovybei ir administracinių padalinių darbuotojams
(išskyrus Saugumo valdymo skyriaus pareigūnų budinčiąsias pamainas, taip pat darbuotojus, kurių
darbo dėl jų atliekamų funkcijų specifikos neįmanoma organizuoti nuotoliu būdu) darbas
organizuojamas dviem pamainomis, keičiantis kas antrą darbo dieną, pagal mėnesiui patvirtintus
grafikus. Darbuotojų, kurių atliekamų funkcijų specifika neleidžia visą darbo dieną dirbti nuotoliniu
būdu, darbas organizuojamas derinant nuotolinį darbą ir darbą įstaigoje nustatant rytines ir popietines
pamainas, išleidžiant darbuotojus nuotoliniu būdu atlikti tam tikras su padalinio vadovu suderintas
užduotis. Visiems įstaigos darbuotojams nurodyta, kad darbo metu uždarose patalpose jie turi dėvėti
nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones),
bendrauti tarpusavyje, išlaikant 2 metrų atstumą, pagal galimybes siekti, kad komunikacinis kontaktas
netruktų ilgiau kaip 15 min. Darbuotojams nurodyta, pagal galimybes, pietauti darbo vietose,
bendromis poilsio ir rūkymo patalpomis naudotis tik tiems darbuotojams, kurie dirba tuose pačiuose
kabinetuose. Posėdžiai, pasitarimai ir susirinkimai įstaigoje bus organizuojami tik esant būtiniausiam
poreikiui ir jų metu darbuotojam dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
3. Profilaktiniai patikrinimai įstaigoje laikomoms nuteistosioms atliekami pagal poreikį. Šuo
metu yra vakcinuotos 149 nuteistosios. Su naujai atvykusiomis nuteistosiomis bendrauja specialistės,
kurios pateikia visą informaciją apie situaciją dėl COVID-19 ligos ir apie galimybes pasiskiepyti.
Nuteistosios, kurios pageidauja skiepytis yra vežamos į miesto vakcinacijos centrą. Panevėžio pataisos
namuose visoms nuteistosioms išdalintos nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės ir iš visų
nuteistųjų reikalaujama einant į bendro naudojimo patalpas, būnant uždarose patalpose su kitais
asmenimis, nuolat jas dėvėti.
4. 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 sudaryti 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. Nuo 2021 m. spalio 4 d., pagal patvirtintus grafikus, įstaigoje bus
pradėtas organizuoti darbas nuotoliniu būdu.
5. Įstaigoje šiuo metu vyksta viešasis pirkimas dėl 500 vnt. daugkartinių veido kaukių
įsigijimo. Poreikio įsigyti kitoms apsaugos priemonėms šiuo metu įstaigoje nėra. Vienkartinės kaukės
yra dalinamos nuolat įstaigos darbuotojams ir pagal poreikį nuteistosioms (nuteistosioms išdalintos
daugkartinės kaukės).
6. 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.
7. Į Panevėžio pataisos namus susitikti su nuteistosiomis savanoriams, nevyriausybinių
organizacijų atstovams ir kt. asmenims leidžiama tik turint galimybių pasus, kol kas jokių problemų dėl
susitikimų organizavimo ir vykdymo įstaigoje nėra. Visi atvykę lankytojai dėvi nosį ir burną
dengiančias apsaugos priemones, pagal galimybes laikosi saugaus atstumo.
8. Įstaigos darbuotojai vyksta į kontaktinius mokymus, kuriuos organizuoja Mokymo centras.

8

Saulius Arbačiauskas. KD Imuniteto skyriaus pareigūnai visi sveiki, galintys dirbti nuotoliniu
būdu jau dirba tokiu būdu. Arnoldas Masalskis. Skyriaus darbuotojai pasiskiepiję, sveiki, dirba KD ir
nuotoliniu būdu. Nuo šiandien susirinkimuose devėsime kaukes.
Nerijus Stapušaitis.
Kauno TI, veiklos adr. Mickevičiaus g. 11, Covid-19 virusine liga sergančių darbuotojų nebėra,
serga tie patys 13 suimtųjų, po kontakto izoliuoti 6, karantino sąlygomis laikomi 10 naujai atvykusių
suimtųjų.
Veiklos adr. Technikos g. 34, Covid-19 virusine liga serga 1 darbuotojas ir 1 nuteistasis.
Karantino sąlygomis laikomi 48 naujai atvykę nuteistieji (suimtieji).Yra pasiskiepiję 90 proc.
darbuotojų ir 62 proc. suimtųjų (nuteistųjų). Kiti darbuotojai atitinka Galimybių paso reikalavimus
(testuojasi 13 darbuotojų).
Suimtieji (nuteistieji) periodiškai ir pagal poreikį testuojami, nuolat sudarinėjami norinčių skiepytis
sąrašai. Apsaugos priemonių pakanka. Darbuotojai nuolat motyvuojami ir skatinami vakcinuotis.
Duomenys renkami ir atnaujinami dėl darbuotojų, kurie privalo testuotis.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. Vykdome koronaviruso platinimo prevencijos
rekomendacijas.
Renata Katinaitė. KD Resocializacijos skyriaus darbas organizuojamas mišriu būdu: dirbama
nuotoliniu būdu, Kalėjimų departamente ir vykstant į pataisos įstaigas laikantis saugumo reikalavimų.
Visi darbuotojai turi galimybių pasus. Pridedama pažyma apie socialinės reabilitacijos priemonių
organizavimą bausmių vykdymo sistemoje.
Rasa Vanagienė.
1. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje šiuo metu 3 darbuotojai serga COVID
19 liga. Saviizoliacijoje darbuotojų nėra. Nuo 2020-09-01 COVID 19 liga nustatyta 188
darbuotojams. (185 darbuotojas pasveiko). Šiuo metu įstaigoje COVID 19 serga Trečiojo sektoriaus 9
nuteistieji (Jie iš vežti izoliacijai į LAVL) ir Antrojo sektoriaus 1 nuteistasis Iš viso 10 nuteistųjų. Nuo
2020-09-01 nustatyta COVID-19 liga 191 nuteistajam. Saviizoliacijoje, kaip turėjęs kontaktą su
sergančiais COVID-19 liga nuteistųjų Antrajame sektoriuje yra 46 nuteistieji.
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.
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.
Apsaugos priemonių šiai dienai rezervas pakankamas.
Įstaigoje 523 darbuotojai yra pasiskiepiję pirmąja vakcinos doze ir 502 darbuotojai yra
pasiskiepiję antrąją vakcinos doze.
Šiai dienai įstaigoje paskiepyti 1037 nuteistieji pirmąja vakcinos doze ir 945 nuteistieji
paskiepyti antrąją vakcinos doze.
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)
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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.
Įstaigos darbuotojai dirba įprastu darbo grafiku. Visi darbuotojai įstaigos yra pateikę skiepijimo
nuo COVID-19 ligos pažymėjimus. 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. Šiuo metu periodiškai testuojasi 59 darbuotojai. Nuotolinis darbas nuo pirmadienio bus
pradedamas organizuoti dirbant pakaitomis.
Šiuo metu vienas pareigūnas iš Antrojo sektoriaus yra nusalintas nuo tarnybos neturint
galimybių paso, ir atsisakius testavimo.
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.
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 įstaigą įleidžiami savanoriai ar kt. asmenys tik turintys galimybių
pasus.
Donata Kračkienė.
KD Veiklos organizavimo skyriaus darbas organizuojamas mišriu būdu: dirbama nuotoliniu
būdu bei Kalėjimų departamente. Visi sveiki, Covid-19 atvejų nenustatyta, galimybių pasus darbuotojai
turi.
NUTARTA:
1. Pavesti Kalėjimų departamento VOS kitam OC posėdžiui pateikti nuomonę dėl darbuotojų,
kurie atsisako skiepytis ir jiems būtina savarankiškai testuotis. Valstybinės darbo inspekcijos
rekomendacijose nurodoma, kad “organizuoti darbuotojų privalomus sveikatos patikrinimus, nurodyti
darbuotojams, kada ir kur jie turi atlikti privalomą sveikatos patikrinimą yra darbdavio prievolė”,
“darbuotojų privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo laiku”, “darbdavys privalo užtikrinti, kad
įmonėje dirbtų tik laiku sveikatą pasitikrinę darbuotojai. Vykdydamas šią pareigą darbdavys turi
apmokėti ne tik už darbuotojų sugaištą darbo laiką, bet ir už periodinio sveikatos tikrinimo paslaugas”,
“tokių darbuotojų sąrašus sudaro ir atnaujina darbdavys bei informuoja sąrašuose nurodytus
darbuotojus apie pareigą atlikti sveikatos patikrinimą” ir t.t. Tuo pačiu kyla problemos dėl testavimo
pagal darbuotojo gyvenamąją vietą 10 dienų laikotarpyje, nes nėra laisvų vietų (pvz. nesant laisvų vietų
Kaune, darbuotojas turi vykti testuotis į Alytų).
2. Bausmių vykdymo sistemos įstaigų ir padalinių (skyrių) vadovams užtikrinti LR Vyriausybės
bei Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų
vadovo sprendimų vykdymą, informuoti visus įstaigų darbuotojus apie būtinybę išlaikyti ne mažesnį
kaip 2 metrų atstumą nuo kitų asmenų, jei tai nesudaro kliūčių darbinėms funkcijoms atlikti, užtikrinti,
kad įstaigų darbuotojai uždarose erdvėse esančiose darbo vietose ir bendrose įstaigos uždarose
patalpose (koridoriuose, laiptinėse, liftuose ir pan.), taip pat gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų
ar susirinkimų metu dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius
ar kitas priemones). Kaukės leidžiama nedėvėti jei darbuotojas jam priskirtame kabinete yra vienas.
Pagal galimybes riboti darbuotojų srautus (organizuoti darbą pamainomis, grupėmis, kurių darbuotojai
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nesikeičia ir nesimaišo, skirtingiems darbuotojų srautams taikyti skirtingą darbo pradžios, pabaigos ir
pietų pertraukos laiką, užtikrinti, kad skirtingų srautų asmenys neturėtų kontaktų bendro naudojimo
patalpose (pvz., poilsio, valgymo, rūkymo vietose).
3. Laisvės atėmimo vietų įstaigų vadovams užtikrinti, kad:
3.1. įstaigos lankytojai trumpalaikių pasimatymų metu laikytųsi ne mažesnio kaip 2 metrų
atstumo vienas nuo kito arba lankytojai vienas nuo kito būtų atskirti pertvaromis;
3.2. nuteistieji ir suimtieji, būdami ne savo gyvenamosiose patalpose, dėvėtų nosį ir burną
dengiančias apsaugos priemones (išskyrus higieninio švarinimosi, sporto ir valgio metu);
3.3. darbuotojams, nuteistiesiems ir suimtiesiems netrūktų nosį bei burną dengiančių apsaugos
priemonių;
3.4. nebūtų į įstaigas įleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų
požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.,visiems įeinantiems į įstaigas
asmenims turi būti matuojama kūno temperatūra) ir (ar) nedėvintys kaukių;
3.5. tais atvejais, kai suimtasis ar nuteistasis išeidamas iš gyvenamosios patalpos atsisako
dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę, pasitelkti konstruktyvaus pokalbio metodą, siekiant
rasti abiem šalims priimtiną sprendimą arba išsiaiškinti priežastis, dėl kurių asmuo nevykdo tam tikro
įpareigojimo, pateikiant ir atitinkamus įpareigojimus nustatančius sprendimus susipažinimui. Bendrauti
taktiškai, neaštrinant konfliktinių situacijų, kraštutiniu atveju taikyti poveikio priemones, kad nebūtų
sukeliama nebaudžiamumo už reikalavimų nevykdymą iliuzija;
3.6. naujai į įstaigas atvykusius nuteistuosius ir suimtuosius motyvuoti skiepytis nuo Covid19, asmenis, kurie anksčiau atsisakė vakcinavimosi, raginti pakartotinai.
4. Darbą įstaigoje (padaliniuose) esant galimybei darbuotojams (pareigūnams) organizuoti
nuotoliniu būdu, nesant tokios galimybės (ypač probacijos tarnyboje, jos padaliniuose, įstaigų
administraciniuose padaliniuose) – mažiausiai dviems pamainomis, sudarant galimybę darbuotojams
kabinetuose dirbti po vieną.
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 RS pateikta informacija.
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Lentelė Nr. 1 Socialinės reabilitacijos priemonių organizavimas laisvės atėmimo vietų įstaigose
Įstaiga

Individualios
konsultacijos

Grupiniai
užsiėmimai

Savanorių, NVO
atstovų
apsilankymas
įstaigoje

Nuteistųjų darbo
organizavimas

Nuteistųjų
užimtumo
(laisvalaikio)
organizavimas

Bendrasis ugdymas Profesinis
mokymas

Alytaus PN

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Vykdomas
nuteistųjų
priėmimas

Vykdoma (mažomis Savanoriai įstaigoje
grupėmis iki 10
lankosi pateikę
asmenų).
Galimybių pasą.

Nuteistųjų vykimas
į darbą
nestabdomas.

To pačio būrio
nuteistieji gali
naudotis sporto

Mokymas vyksta
klasėse.

Mokymas vyksta
klasėse, praktikos
vietose.

asmeniniais
klausimais,
vertinimas,
individualaus darbo
su nuteistuoju
socialinės
reabilitacijos plano
sudarymas,
psichologų
konsultacijos.

Vadovaujamasi KD
prie LR teisingumo
ministerijos
direktorius 2021 m.
rugpjūčio 23 d.
įsakymu Nr. V-274.

aikštynais,
pozityvaus
užimtumo
priemonėmis:
biblioteka,
koplyčia, nuteistųjų
klubas (filmų
demonstravimas)

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

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma iš dalies

Vykdoma

Nevykdoma

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Vykdoma mišriuoju
būdu.

Darbas
organizuojamas
įstaigos viduje ir
išorėje (ūkio
darbai bei dirbantys
įmonėse).

Siekiant išvengti
užsikrėtimo atvejų,
ribojamas
išvedimas į
laisvalaikio
užsiėmimo
patalpas.
Suteikiama
galimybė daugiau
skaityti knygas,
savišvietai,
kryžiažodžių
sprendimui,
viktorinų
organizavimas ir
kt. šventiniai

Bus vykdomas nuo
spalio mėn.
mišriuoju būdu.

Veiklos adresu A.
Mickevičiaus g. 11
Kaunas profesinis
ugdymas nevyksta.

Laikomasi saugumo Laikomasi saugumo
reikalavimų.
reikalavimų su
paskiepytais
Vykdo RS
suimtaisiais iš tos
specialistai ir
pačios kameros
psichologai.
Vykdo RS
specialistai ir
psichologai.

Susitikimai
organizuojami ir
nuotoliniu būdu ir
gyvai.

Mokymasis vyksta
nuotoliniu būdu ir
tiesioginiu būdu,
užduotys
išdalinamos į
kameras. Į pamokas
bus vedami tik
pasiskiepiję
suimtieji.

renginiai ir veiklos.
Kauno TI
(Technikos g. 34,
Kaunas)

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Laikomasi saugumo
reikalavimų bei
rekomendacijų,
naudojamos
apsaugos
priemonės.

Vykdoma laikantis
saugumo
reikalavimų ir
rekomendacijų,
naudojamos
apsaugos
priemonės.

Susitikimai
vykdomi nuotoliniu
bei kontaktiniu
būdu.

Nuteistieji dirba
įstaigos ribose
(ūkio darbai) ir už
įstaigos ribų.

Nuteistųjų
laisvalaikis vyksta,
išlaikant
rekomenduojamus
atstumus bei
naudojant apsaugos
priemones.

Mokymasis vyksta
kontaktiniu būdu.

Mokymasis vyksta
kontaktiniu būdu.

Laikomasi saugumo
reikalavimų ir
rekomendacijų,
naudojamos
apsaugos priemonės.

Laikomasi saugumo
reikalavimų ir
rekomendacijų,
naudojamos
apsaugos priemonės.

Vykdo RS
specialistai,
vyresnieji
specialistai
(vertintojai) ir
psichologai.

Vilniaus PN

Atvykstantys NVO,
savanoriai privalo
turėti Galimybių
pasus.
Kontaktiniai
užsiėmimai vyksta
išlaikant saugius
atstumus bei
laikantis saugumo
reikalavimų ir
rekomendacijų,
naudojamos
apsaugos
priemonės.

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

RS specialistų ir
psichologų
konsultacijos pagal

Grupiniai
užsiėmimai vyksta
tik to pačio aukšto

Atvyksta
dvasininkai,
konsultantai,

Darbas vyksta
įprastu grafiku
laikantis visų

Užimtumas lauke
tik to pačio aukšto
ir būrio

Bendrasis ugdymas
vyksta to pačio
aukšto

Profesinis mokymas,
vyksta to pačio
aukšto

poreikį. Projektų
veiklų, organizacijų
ir savanorių
individualios
konsultacijos,
susitikimai su
dvasininkais –
gyvai ir nuotoliniu
būdu.

nuteistiesiems,
reguliuojant
dalyvaujančių
skaičių. Tiek
nuotoliniu būdu,
tiek kontaktiniai su
įstaigos
darbuotojais,
savanoriais.

projekto programų
vykdytojai.

saugumo
reikalavimų.

nuteistiesiems,
reguliuojant
dalyvaujančių
skaičių. Mokyklos
mokytojai ateina į
klasę, kur susirinkę
to pačio aukšto
nuteistieji, tačiau
skirtingų klasių,
konsultuoja juos
gyvai.

nuteistiesiems,
reguliuojant
dalyvaujančių
skaičių. Mokyklos
mokytojai ateina į
klasę, kur susirinkę
to pačio aukšto
nuteistieji, tačiau
skirtingų profesijų
konsultuoja juos
gyvai.

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Vykdoma pilna
apimti, laikantis
nurodytų
rekomendacijų.

Vykdoma
nedidelėmis
grupėmis, laikantis
saugumo
reikalavimų.

Vykdoma laikantis
saugumo
reikalavimų,
griežtai laikantis
rekomendacijų.
Savanoriams
neatitinkantiems
galimybių pasui
keliamų kriterijų
užsiėmimai

Darbas (tiek
pataisos namuose,
tie už pataisos
įstaigos ribų)
organizuojamas
įprastine tvarka,
griežtai laikantis
rekomendacijų.

Vykdomos
pozityvaus
užimtumo
priemonės (sporto
užsiėmimai,
bibliotekų veikla,
filmų peržiūros,
individuali veikla,
užimtumas būryje
bei kitos veiklos),

Mokymai vyksta
kontaktiniu būdu.

Mokymai vyksta
kontaktiniu būdu.

Patalpose
organizuojami
neformalaus
ugdymo
užsiėmimai
(muzikos, dailės,
užsienio kalbų
būreliai) tik to
pačio aukšto
nuteistiesiems,
reguliuojant
dalyvaujančių
skaičių.

Online susitikimai
su AA ir DAA.
Vyksta individuali
meninė, kūrybinė
veikla.

Panevėžio PN

nuteistiesiems,
reguliuojant
dalyvaujančių
skaičių (futbolas,
krepšinis, bėgimas,
joga).

Nuteistieji sudarę

LAVL

Šiaulių TI

organizuojamai
nuotoliniu būdu
(tam įrengtose 2
nuotolinio darbo
vietose, pagal
numatytą grafiką).

darbo sutartis į
darbą vyksta
galimybių pasui
keliamų kriterijų
reikalavimus.

griežtai laikantis
rekomendacijų.

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

RS specialistų ir
psichologų
konsultacijos.

Atnaujinti
socialinio
darbuotojo,
psichologų
užsiėmimai,
laikantis saugumo
reikalavimų, vienu
metu dalyvauja tik
vieno būrio
nuteistieji.

AA, Veikliųjų
žmonių bendrijos
veikla buvo
atnaujinta.
Susitikimai vyksta
kontaktiniu būdu
bibliotekos
patalpoje pagal
sudarytą grafiką,
laikantis saugumo
reikalavimų, vienu
metu dalyvauja tik
vieno būrio
nuteistieji.

23 nuteistųjų dirba
ūkio aptarnavimo
būryje.

Sporto užsiėmimai Kontaktiniu būdu
lauke, filmų
vyksta mokytojų
peržiūros ir analizė, konsultacijos.
kūrybinės veiklos
užsiėmimai (pagal
sudarytą grafiką,
laikantis saugumo
reikalavimų, vienu
metu dalyvauja tik
vieno būrio
nuteistieji).

4 įdarbinti VĮ
„Mūsų amatai".
2 nuteistieji dirba
už įstaigos ribų.

Nuo 2021 mokslo
metų vienas
nuteistasis pradėjo
studijas nuotoliniu
būdu Kauno miškų ir
aplinkos inžinerijos
kolegijoje.

Individuali
kūrybinė veikla
neribojama.

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Nevykdoma

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Vykdo RS
specialistai,
psichologai laikantis
saugumo

Vykdomi ir
suimtiesiems ir
nuteistiesiems.
Stengiamasi

Kiekvieną savaitę
atvyksta Lietuvos
veikliųjų žmonių

31 nuteistųjų dirba
ūkio aptarnavimo
būryje. Darbas

Suimtieji ir
Organizuojamas
nuteistieji vedami į gyvai, atvyksta
užimtumui skirtas mokytojai.
patalpas (vienu

-

reikalavimų.
Sutrumpintas
susitikimų laikas su
karantine esančiais
suimtaisiais /
nuteistaisiais ir
laikantis saugumo
reikalavimų.

užsiėmimus vykdyti bendrijos nariai.
tos pačios kameros,
1-2 k. per mėnesį
suimtiesiems /
atvyksta kunigas.
nuteistiesiems ar
kartu grupuojant
pasiskiepijusius.

Pravieniškių PNAK

Duomenys neatnaujinti įstaigai nepateikus duomenų.

Marijampolės PN

Duomenys neatnaujinti įstaigai nepateikus duomenų.

vyksta sklandžiai.

metu tik iš vienos
kameros arba
jungiant skirtingas
kameras žiūrima,
kad asmenys būtų
pasiskiepiję),
orientuojamasi į
veiklas, kurias
galima atlikti tiek ir
kamerose, tiek
esant geram orui ir
lauke. Uždarose
patalpose laikomasi
saugumo
reikalavimų.

Lentelė Nr. 2 Socialinės reabilitacijos priemonių organizavimas Lietuvos probacijos tarnyboje
Individualus
darbas

Psichologinė
pagalba

Priklausomybių
gydymas/
specialistų
konsultacijos

Socialinė pagalba,
sprendžiant
probuojamojo
asmenines ir
socialines

Elgesio pataisos
programų
įgyvendinimas
(individualių)

Elgesio pataisos
programų
įgyvendinimas
(grupinių)

Atkuriamojo
pobūdžio
priemonės
(mediacija)

Savanorių (fizinių /
juridinių asmenų)
dalyvavimas
priemonių
įgyvendinimo

problemas

procese

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Komentaras:

Individualus darbas
vykdomas
kontaktiniu
(laikantis saugumo
reikalavimų) ir
nuotoliniu būdu.

Konsultacijos
vyksta kontaktiniu
ir nuotoliniu būdu
(naudojamos
vaizdinės ryšio
priemonės, jei
prižiūrimasis turi
galimybę).

Gydymas nuo
priklausomybės
ligų vyksta
kontaktiniu būdu iš
anksto
užsiregistravus (kai
kur reikalaujama
neigiamo testo
rezultato nuo
Covid-19).

Socialinė pagalba
sprendžiant
asmenines ir
socialines
problemas
teikiama
kontaktiniu ir
nuotoliniu būdu.

Elgesio korekcijos
programos
vykdomos
individualiai
kontaktiniu ir
nuotoliniu būdu
(naudojamos
vaizdinės ryšio
priemonės, jei
prižiūrimasis turi
galimybę).

Grupinės elgesio
pataisos programos
vedamos kontaktiniu
ir nuotoliniu būdu.

Taip pat vyksta
prevencinės
priemonės su
socialiniais
partneriais,
pareigūnai vyksta į
nuteistųjų
gyvenamąsias
vietas dienos ir
nakties metu.

Taip pat
individualios
psichologo
konsultacijos
vyksta pas
socialinius
partnerius.

Vyriausioji specialistė

Savitarpio pagalbos
grupės,
priklausomybių
konsultantai dirba
nuotoliniu ir
kontaktiniu būdu.

Jei socialinė
pagalba teikiama
pas socialinius
partnerius, dažnu
atveju būtina
išankstinė
registracija.

Jei programą veda
socialiniai
partneriai, kai kur
vyksta tik
nuotoliniu būdu.

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Komentaras:

Atkuriamojo
pobūdžio priemonės
taikomos visur,
mediacija taikoma
visur, išskyrus
Daugiausia
Panevėžio regiono
programos vedamos
skyrių (neturi
kontaktiniu būdu,
mediatoriaus).
stengiamasi, kad
grupės būtų kuo
Mediacija vyksta
mažesnės (iki 10
kontaktiniu ir
asmenų), laikantis
nuotoliniu būdu
visų saugumo
(nuotolinis būdas
reikalavimų.
prioritetinis,
naudojant vaizdines
Ypač aktyviai
ryšio priemonės, jei
programas veda
prižiūrimasis turi
socialiniai partneriai,
galimybę).
kai kurie veda
nuotoliniu būdu
(naudojamos
vaizdinės ryšio
priemonės).

Komentaras:
Savanoriai
dalyvauja priemonių
įgyvendinimo
procese daugiausia
nuotoliniu būdu.

Akvilė Rybelytė

Vyriausioji specialistė

Edita Borisevičienė

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija,
Pravieniškių g. 5, 56369 Pravieniškių k., Kaišiadorių r.
sav., Lietuva (2021-10-05 08:49:08)

Dokumento pavadinimas (antraštė)

KD OC 2021-10-01 protokolas

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-10-04 Nr. LV-4716

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

2021-10-04 Nr. 8-9684

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Gintautas Šarauskas, L. e. direktoriaus pareigas

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-10-01 15:58:58 (GMT+03:00)

Parašo formatas

Xades-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-10-01 15:59:31 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją

EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2021-06-03 15:13:15–2026-06-02 23:59:59

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Miroslavas Sinkevič, Patarėjas

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-10-04 10:28:07 (GMT+03:00)

Parašo formatas

Xades-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

-

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją

EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2019-10-03 12:27:03–2024-10-01 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

DocLogix v11.0.0.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio Dokumentas neatitinka specifikacijos keliamų
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
reikalavimų (2021-10-05 08:49:08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
2021-10-05 08:49:08 atspausdino Maksim Chaliapin
ją atspausdinęs darbuotojas
Paieškos nuoroda

-

Papildomi metaduomenys

-

