
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021-10-       Nr. LV
Vilnius

Posėdis įvyko 2021-10-08, 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,  Ramūnas  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, skiepijimosi 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),  skiepijimosi,

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. 
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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.

 
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.

Birutė Semėnaitė. 
Ačiū visiems už patikslintus duomenis apie darbuotojų vakcinaciją. Noriu priminti, kad pagal

ankstesnį  ESOC protokolinį  nutarimą nuo spalio  1 d.  atnaujintas  kasdienis  duomenų teikimas apie
testavimą, vakcinaciją, sergamumą ir kt. pagal lentelę, esančią prisegtuke.

Šią  savaitę  KD SPS bandėme  revizuoti  epidemiologinius  duomenis  naujai  –  to  pagrindinė
priežastis Kybartų PN eliminavimas iš mūsų sistemos, todėl bandėme kiek įmanoma surevizuoti kaip
tai paveikė mūsų duomenis apie sergamumą, testavimą, vakcinaciją ir kt. Todėl kai kurie skaičiai gali
visiškai nekoreliuoti  su tais, kuriuos teikėme praeitą savaitę. Pagrindinį dėmesį skyrėme darbuotojų
vakcinacijai – šie duomenys ir pateikiami atskirai pridedamoje lentelėje.

Pagal įstaigų pateiktus duomenis 2021 10 08 BVS realiai dirbo 3218 darbuotojų iš jų 80 proc.
buvo skiepyti nuo Covid 19 infekcijos, o 8,5 proc. (272) atitiko GP kriterijus po persirgtos ligos, toks
pats procentas (8,5 proc arba 275) kriterijų neatitiko, buvo nevakcinuoti ir privalo periodiškai tikrintis
sveikatą. 2 iš jų yra medicininės kontraindikacijos vakcinacijai. Nepavyko surinkti duomenų apie 96  (3
proc.) darbuotojus, todėl duomenys dar bus tikslinami.

2021 10 08 iš viso BVS sirgo 37 darbuotojai.
2021 10 08 sirgo 17 įkalintųjų: 4 Pr PN-AK, 5 KTI (1 Technikos g. sektoriuje ir 4 Mickevičiaus

g. sektoriuje), 8 VPN. Iki šios dienos yra vakcinuota 41,8 proc. įkalintųjų.

Irena Verbovičienė,  Dalia  Narbutienė,  Evaldas  Gasparavičius,  Arnoldas  Masalskis,  Donata
Kračkienė nurodė, kad jų vadovaujamuose KD skyriuose dirbama nuotoliniu būdu arba užtikrinant, kad
kabinete dirbama po vieną.

Saulius Rajunčius. 
1.  Šiai  dienai  darbuotojų,  sergančių  COVID-19  yra  1,  saviizoliacijoje -  2.  Pasveikusių

darbuotojų iš  viso -  57.  Suimtųjų/nuteistųjų sergančių -0,  saviizoliacijoje  -  0,  karantinuojami  – 22,
pasveikusių - 64. 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  (kabinetuose  dirba  ne  daugiau  kaip  2
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darbuotojai), 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. Apsaugos priemonių dėl COVID-19 rezervas papildytas. Priemonių turime pakankamai. Tiek
darbuotojai,  tiek suimtieji ir nuteistieji vienkartinėmis ir daugkartinėmis kaukėmis aprūpinami pagal
poreikį.  Režiminio  korpuso bendro  naudojimo  ir  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,  taip  pat  vestuvių  (santuokos
registravimas)  procedūrai  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 GP arba
pažyma, dėvimos kaukės, susitikimų metu laikomasi atstumo).
 

Jevgenij Chleborodov. 
KD KŽV serga 5 pareigūnai (1 KTI, 1 MPN, 3 PPN-AK). Siekiant reguliuoti pareigūnų srautus,

darbas organizuojamas pamainomis ir nuotoliu. Darbai vykdomi laikantis visų saugumo reikalavimų.
AAP užtenka

Gintarė Burokienė. 
Informuoju,  kad  vykdant  ESOC  nurodymus  dėl  darbo  organizavimo  Lietuvos  probacijos

tarnyboje  darbas  organizuojamas  taip:  visur  naudojamos  veido  kaukės,  dezinfekcinis  skystis.
Darbuotojai tiesiogiai nedirbantys su nuteistaisiais kiek leidžia galimybės dirba iš namų, pagal poreikį
atvyksta į darbą. Pareigūnams, dirbantiems tiesioginį darbą su nuteistaisiais, leista dirbti lanksčiu darbo
grafiku, derinantis su kitais kolegomis, kad tarpusavyje kuo mažiau susitiktų, kad kabinete dirbtų tik po
vieną. Didžiuosiuose miestuose, kur kolektyvai didesni, nurodyta sudaryti pastovias grupes ir dirbti
pusę  darbo  dienos  darbo  vietoje,  kitą  pusę  teritorijoje  arba  namuose  ir  taip  keičiantis.  Leista
pareigūnams lanksčiai planuotis savo darbus ir jei nėra poreikio fiziškai būti darbo vietoje, techninius
darbus atlikti iš namų. Taip pat visiems nurodyta nesibūriuoti bendrose patalpose, naudotis jomis kuo
rečiau. Nepaisant to, kad didžioji dauguma pareigūnų dirba po vieną kabinete, jiems taip pat leidžiama
dirbti lanksčiai,  su ta pačia kolektyvo grupe, pastoviomis grupėmis organizuojamas naktinis darbas.
Resocializacijos priemonės vykdomos kiek įmanoma nuotoliniu būdu, jei toks būdas yra neįmanomas,
darbas vyksta mažomis grupelėmis,  salėse,  išlaikant  saugius atstumus. Darbuotojams rekomenduota
daugiau vykti į teritoriją pas klientus, o ne juos kviestis į uždaras patalpas.

Vilniaus regiono skyriuje buvo fiksuoti 3 susirgimo atvejai, todėl šią savaitę visi darbuotojai
dirbo nuotoliu, į tarnybines patalpas atvyksta tik esant skubiam poreikiui. Patalpos dezinfekuotos, visi
darbuotojai testuoti.

Atkreiptinas  dėmesys,  kad  įstaiga  dėl  darbo  specifikos  ir  dėl  reikalingų  darbo  priemonių
neturėjimo negali sudaryti galimybės visiems pareigūnams dirbti nuotoliniu būdu. Didžioji dauguma
pareigūnų yra paskiepyti  ir  turintys  galimybių pasus.  Lietuvos probacijos  tarnyba privalo užtikrinti
tinkamą nuteistųjų priežiūrą ir resocializaciją, o to padaryti nuotoliniu būdu nėra galimybių.
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Įstaiga apsaugos priemonių turi pakankamai, pirkimų šiuo metu nevykdo, kadangi rezervas yra
pakankamas. Šiai dienai įstaigoje yra 50 darbuotojų, kurie nėra pasiskiepiję ir neprasirgę. Kol kas šie
darbuotojai periodiškai testuojasi ir dirba tik turėdami neigiamą testo rezultatą.

Romas Ostanavičius. 
Vilniaus pataisos namuose iš visų įstaigos 354 darbuotojų skaičiaus:
paskiepytų 282 darbuotojų;
persirgo ir atitinka GP gavimo kriterijus – 50 darbuotojų;
testuojasi (nesirgo, nesiskiepijo) – 22 darbuotojai.
Iš viso sirgusių darbuotojų per visą laikotarpį nuo I-ojo karantino 115 (iš jų šiuo metu serga 9

darbuotojai).
 Paskiepytų pilnai nuteistųjų (suimtųjų) – 222. I-a vakcinos doze – 27.

Iš viso sirgusių nuteistųjų (suimtųjų) per visą laikotarpį nuo I-ojo karantino – 88 (iš jų šiuo metu
serga – 8, izoliuoti – 19 kaip turėję kontaktą su COVID-19 sergančiais).  

 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.

 Nuteistųjų (suimtųjų) testavimas vyksta konvojuojant į kitas įstaigas. Atsakomybės dėl kaukių
nedėvėjimo netaikoma, tačiau reikalaujame išėjus iš gyvenamosios patalpos dėvėti kaukes.

Nuotolinis  darbas  Vilniaus  PN nuo pirmadienio  bus  vykdomas pagal  atskirus  grafikus,  kad
darbo kabinete būtų po vieną darbuotoją.

Apsaugos priemonių likutis pakankamas.
Ilgalaikiai  ir  trumpalaikiai  pasimatymai  įstaigoje  vyksta  įprastine  tvarka.  Iš  atvykstančių  į

pasimatymus reikalaujama parodyti galimybių pasus.
Lankytojai  į  įstaiga  įleidžiami  tik  pamatavus  temperatūra.  Susitikimai  su  advokatais,

ikiteisminio tyrimo pareigūnais, sielovadininkais vyksta įprastine tvarka.
Kitų pastebėjimų ir pasiūlymų neturime.

 
Nerijus Stapušaitis. Kauno TI.
Kauno TI, veiklos adr. Mickevičiaus g. 11, Covid-19 virusine liga sergančių darbuotojų nėra,

serga 1 suimtasis, karantino sąlygomis laikomi 10 naujai atvykusių suimtųjų.
Veiklos  adr.  Technikos  g.  34,  Covid-19  virusine  liga  sergančių  darbuotojų  nėra.  Serga  1

nuteistasis, karantino sąlygomis laikomi 48 naujai atvykę nuteistieji (suimtieji).
Pilnai  vakcinuoti  199 darbuotojai,  32  darbuotojai  turi  imunitetą  (antikūnų)  dėl  Covid-19 ir

atitinka GP gavimo kriterijus, 13 darbuotojų privalomai testuojasi. Šiai dienai kategoriškai vakcinuotis
nuo gruodžio 1 d. gali nesutikti 7 darbuotojai. Minėti darbuotojai privalės testuotis savo lėšomis, kitaip
bus nušalinami nuo darbo. Nuolat vykdome prevencinius pokalbius.

Suimtieji  (nuteistieji)  periodiškai  ir  pagal  poreikį  testuojami,  nuolat  sudarinėjami  norinčių
skiepytis sąrašai. Apsaugos priemonių pakanka.

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  nuotoliniu  ar
mišriu  (kontaktiniu  ir  nuotoliniu)  būdu.  Darbo vietose  darbuotojams  sudarome  galimybę  dirbti  po
vieną.
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Regimantas Kavaliauskas. Marijampolės pataisos namai. 
 1.  Šiuo  metu  įstaigoje  izoliuotų  nuteistųjų  5,  kaip  naujai  atvykę  ar  grįžę  iš  trumpalaikės

išvykos, sergančių nuteistųjų COVID-19 šiuo metu nėra nustatyta.
2. Darbuotojų tarpe sergančių COVID-19 – 2, saviizoliacijoje – 0, kaip galimai turėję kontaktą

su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 infekcija.
3.  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.

4. Karantinavimas ir tikrinimas vykdomas pagal LAVL padalinio Marijampolėje galimybes visų
naujai atvykusių nuteistųjų. Atsiranda pavienių problemų kai nuteistasis privalo būti konvojuojamas į
teismo posėdį ar atlikti procesinius veiksmus ir jis atsisako testuotis bei nesutinka dalyvauti posėdyje ar
procesiniuose veiksmuose  nuotoliniu būdu, o be testo rezultato tardymo izoliatoriai nepriima. Reikia
šią situaciją išspręsti.

5.  Vykdomos  dėl  COVID-19  Marijampolės  pataisos  namų  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 7-10 dienų. Darbuotojams, kuriems
nebūtinas nuolatinis buvimas darbo vietoje sudaromos sąlygos dirbti  nuotolinį  darbą pakaitomis,  jei
yra viename kabinete  daugiau  nei  1  darbuotojas,  išlaikomas  2  m.  atstumas, įstaigos  patalpose  nuo
2021-10-01  privalomai  dėvimos  kaukės.  Ligos  protrūkis  darbuotojų  tarpe  sukeltų  daug  problemų,
kadangi yra darbuotojų ne komplektas bei dalis darbuotojų važinėja į pagalbą VSAT taip išnaudodami
viršvalandinio laiko normatyvą. Darbuotojų nušalinimo nuo tarnybos neturinčių galimybių paso, testų
rezultatų, atsisakius vakcinuotis, nebuvo.

6. Apsaugos priemonių šiai dienai rezervas pakankamas.
7.  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. Į trumpalaikes
išvykas išleidžiame pagal nustatytą tvarką bei grįžusius izoliuojame 5 paroms iki testo padarymo ir iki
testo atsakymo gavimo, kas riboja išvykų skaičių.

8.  Atvykstantiems  visuomenininkams  ir  sielovadininkams,  taip  pat  kitiems  atvykstantiems
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 GP arba pažyma, dėvimos kaukės, susitikimų metu
laikomasi atstumo).

Algimantas Mockevičius. 
Alytaus  pataisos  namuose  serga  2  darbuotojai,  76  pasveikę, saviizoliacijoje darbuotojų

nėra. 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.  Atsisakiusių  pateikti  galimybių  pasus  ar  tyrimo  rezultatų  protokolus
darbuotojų nėra. 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. Kvėpavimo takų apsauginės kaukės
darbuotojams  ir  nuteistiesiems  išduodamos  pagal  poreikį.  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 382 trumpalaikiai pasimatymai  ir 213 ilgalaikių pasimatymų.
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         Pirmąja  vakcina,  dėl  COVID-19,  pasiskiepijo  159  Alytaus  pataisos  namų  darbuotojas,
antrąja (atlikta pilna vakcinacija)  193. Pirmąja vakcina paskiepyti  295 nuteistieji, antrąją (atlikta pilna
vakcinacija) 341.
 

Rasa Vanagienė. 
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje šiuo metu 4  darbuotojai  serga COVID-19

liga.   Saviizoliacijoje   1  darbuotojas.  Nuo 2020-09-01 COVID-19  liga  nustatyta  190 darbuotojų.
(186  darbuotojas  pasveiko).  Nuo  2020-09-01  nustatyta  COVID-19  liga  194   nuteistajam.
Saviizoliacijoje,  kaip  turėjęs kontaktą su  sergančiais  COVID-19 liga nuteistųjų Antrajame sektoriuje
yra 45 nuteistieji, Trečiajame sektoriuje 5  nuteistieji. Viso 50 nuteistųjų.

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  544 darbuotojai yra pasiskiepiję pagal  pilną vakcinos schemą.
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)
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. Šiuo metu vienas pareigūnas iš Antrojo sektoriaus yra nusalintas nuo
tarnybos neturint galimybių paso, ir atsisakius testavimo.

Įstaigos  administraciniuose padaliniuose pradedamas organizuoti nuotolinis darbas, sudaromi
nuotolinių darbo grafikai. Resocializacijos skyriaus darbuotojams, nuo kitos savaitės bus pradedamas
organizuoti pamaininis darbas, sudarant pamaininio darbo grafikus.

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.

Atvykstantiems  visuomenininkams  ir  sielovadininkams,  taip  pat  vestuvių  (santuokos
registravimas)  procedūrai  taikomi  reikalavimai,  nustatyti  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos  teisingumo  ministerijos  direktoriaus  2021-07-16  įsakymu  Nr.  V-239  patvirtintose
Rekomendacijose:  įeinant  matuojama  temperatūra,  tikrinamas  GP  arba  pažyma,  dėvimos  kaukės,
susitikimų metu laikomasi atstumo.
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Vaida Mikalkevičiūtė. 
Kalėjimų departamente gauta nusiskundimų dėl pataisos įstaigų sprendimų nepriimti į įstaigas

įvairių lankytojų. Skundėsi advokatas Liutkevičius, kad iš jo buvo reikalauta Galimybių paso ir šio
dokumento nepateikus, jam neleista patekti į įstaigą. Advokatas nurodė, kad dėl šio atvejo kreipėsi ir į
Advokatų tarybos primininką I. Vėgėlę. Situacija aiškinamasi, neabejotinai sulauksime ir iš Advokatų
tarybos rašto su reikalavimu pakomentuoti įvykį.

Sulaukta ne vieno skambučio dėl ilgalaikių ir kontaktinių pasimatymų suteikimo, nurodant, kad
įstaigos reikalauja būtent/tik Galimybių paso, ignoruojant faktus, kad lankytojas nori pateikti pažymą
apie  tai,  kad  jis  atitinka  Galimybių  paso  suteikimo  kriterijus  (testas,  pažyma  apie  vakcinaciją
(Baltarusijos pilietė neturi Galimybių paso, bet gali pateikti pažymą, kad ji skiepyta, testo rezultatus,
tačiau įstaiga jai telefonu sako, kad neįleis, nes ji neturi Galimybių paso, nors dar vasarą ją įleido).
Manytina,  kad toks perteklinis  reikalavimas iškreipia  Galimybių  paso prasmę, yra nelogiškas  ir  be
reikalo kelia visuomenės, nuteistųjų ir suimtųjų bei jų artimųjų  pasipiktinimą. Laisvės atėmimo vietų
įstaigos turėtų siekti, kad į įstaigas nepakliūtų neskiepyti, netestuoti, nepersirgę COVID-19 kalinamųjų
lankytojai, o ne aklai reikalauti tik vieno konkretaus dokumento. 

KD 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" 14
punktas  nurodo:  „Organizuojant  nuteistųjų  ir  suimtųjų  trumpalaikius  ir  ilgalaikius  pasimatymus
užtikrinti,  kad  į  pasimatymus  būtų  įleidžiami  tik  lankytojai,  turintys  galiojantį  Galimybių  pasą,
atvykimo metu pateikę tai  patvirtinančius  dokumentus.“  Tikėtina,  kad dėl šio plačiau nedetalizuoto
nurodymo kai  kuriose įstaigose  nesutinkama įleisti  lankytojų  su dokumentais,  įrodančiais  atitikimą
Galimybių  paso  suteikimo  kriterijams,  tačiau  kitų  institucijų  skelbiamoje  oficialioje  viešoje
informacijoje apie Galimybių pasą nurodyta „Kaip galioja Galimybių pasas“ (https://gp.esveikata.lt/,
https://www.registrucentras.lt/p/1420)  ir  atskiras  detalizavimas Kalėjimų  departamento  įsakymu
nereikalingas: 

Galimybių pasas galioja:
Pasiskiepijus

 „Comirnaty“ arba „Spikevax“ vakcina – praėjus 1 sav. po antrosios vakcinos dozės suleidimo;
 „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcina – praėjus 2 sav. po vienintelės vakcinos dozės suleidimo;
 „Vaxzevria“ vakcina  –  praėjus  4  sav.,  bet  ne  daugiau  kaip  13  savaičių  nuo  pirmosios  dozės

suleidimo ir iš karto po antrosios vakcinos dozės;
 Persirgus COVID-19 liga – praėjus 2 sav. po bet kurios vienos vakcinos dozės.

Persirgus

Persirgus COVID-19 – praėjus ne daugiau nei 210 d. nuo teigiamo COVID-19 testo rezultato.
Arba  turint  teigiamą  COVID-19  IgG  antikūnų  kiekybinio  ar  pusiau  kiekybinio  serologinio
imunologinio tyrimo rezultatą – praėjus ne daugiau nei 60 dienų (mobiliuosiuose punktuose atliekami
greitieji serologiniai testai Galimybių pasui nėra tinkami).

Atlikus testą

Turint  neigiamą mokamo SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba mokamo antigeno testo rezultatą  –  abu
galioja 48 val. nuo ėminio paėmimo momento.

Beje,  tarp  „Dažniausiai  užduodamų  klausimų“  apie  Galimybių  pasą  pateikta  ir  aktualių
atsakymų  (https://eimin.lrv.lt/lt/naudinga-informacija-1/informacija-verslui-del-covid-19/verslo-
salygos-karantino-metu/galimybiu-pasas/gyventoju-dazniausiai-uzduodami-klausimai):  

https://eimin.lrv.lt/lt/naudinga-informacija-1/informacija-verslui-del-covid-19/verslo-salygos-karantino-metu/galimybiu-pasas/gyventoju-dazniausiai-uzduodami-klausimai
https://eimin.lrv.lt/lt/naudinga-informacija-1/informacija-verslui-del-covid-19/verslo-salygos-karantino-metu/galimybiu-pasas/gyventoju-dazniausiai-uzduodami-klausimai
https://gp.esveikata.lt/
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Kaip Galimybių pasą gauti iš užsienio grįžusiems lietuviams, kurie pasiskiepijo arba persirgo
Covid-19 kitoje šalyje? Iš užsienio grįžusiems tautiečiams vietoj Galimybių paso galios atspausdinti
kitų šalių išduoti vakcinaciją liudijantys dokumentai, taip pat tos šalies sveikatos priežiūros įstaigos
išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo persirgo COVID-19.  Nuo teigiamo tyrimo rezultato
turi būti praėję ne daugiau kaip 210 dienų. Taip pat  galima naudoti ES skaitmeninį Covid sertifikatą
arba  neigiamą  PGR  (galioja  48  val. nuo  ėminio  paėmimo  momento) testo  rezultatą  liudijančius
dokumentus.

Kaip  trumpam į  Lietuvą  atvykęs  užsienietis  galėtų  pasinaudoti  didesniu  paslaugų  spektru?
Užsienio  turistams  vietoj  Galimybių  paso  galioja  ES  Skaitmeninis  COVID  pažymėjimas
bei atspausdinti  kitų  šalių  išduoti vakcinaciją  ar  persirgimą  COVID-19  liudijantys dokumentai.
Užsieniečiai  gali  gauti  daugiau paslaugų ir  su savo lėšomis  Lietuvoje  atliktu  neigiamu PGR arba
antigeno testu. 

Kaip tikrinamas iš užsienio atvykusio asmens sertifikato autentiškumas, jei jis nėra susietas su
elektronine sistema Lietuvoje? Ar iš užsienio atvykę asmenys turi tinkamus dokumentus, kad galėtų
pasinaudoti  Galimybių  paso  lengvatomis  ir  atitinka  Galimybių  paso  gavimo  taisykles,  tikrina
paslaugas teikiantys asmenys. Tikrinant gali būti prašoma kartu pateikti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą. 

Vadovaujantis išdėstytu, laisvės atėmimo vietų įstaigoms nurodytina organizuojant nuteistųjų
ir suimtųjų trumpalaikius ir ilgalaikius pasimatymus užtikrinti, kad į pasimatymus būtų įleidžiami tik
lankytojai,  turintys galiojantį  Galimybių pasą arba dokumentą,  patvirtinantį,  kad lankytojas  atitinka
Galimybių paso išdavimo kriterijus. 

Vertinant  šalies  epidemiologinę  situaciją  ir  atsižvelgiant  į  faktą,  kad  iki  šios  dienos  yra
vakcinuota 41,8 proc. įkalintųjų, persirgusių įkalintųjų skaičius nėra didelis, o ir nuo praėjusios žiemos
persirgimų jau praėjo daug laiko,  siūlytina platesnė diskusija apie nuteistųjų ir suimtųjų vakcinavimosi
skatinimą  ar  galimybes  riboti  tam  tikras  veiklas  neskiepytiems  ir  anksčiau  nei  prieš  210  d.
persirgusiems  asmenims.  Kokios  būtų  Kalėjimų  departamento  padalinių  ir  laisvės  atėmimo  vietų
įstaigų vadovų nuomonės bei siūlymai dėl papildomų ribojimų ir skatinimų? Atkreiptinas dėmesys, kad
šiuo  metu  tik  iš  nuteistųjų,  kurie  pageidauja  gauti  leidimą  trumpalaikėms  išvykoms  į  namus,
reikalaujama  Galimybių  paso.  Organizuojant  pasimatymus,  Galimybių  paso  reikalaujama  tik  iš
lankytojų. Tačiau jei būtų nustatyta, kad ir kontaktinio pasimatymo pageidaujantis nuteistasis turi turėti
Galimybių pasą (atitikti jo išdavimo kriterijus), nuteistieji turės teisę reikalauti testavimo, o tai sukurs
didelę papildomą naštą Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojams. 

NUTARTA:

1. Pavesti kito KD OC posėdžio metu visiems laisvės atėmimo vietų įstaigų vadovams pateikti
nuomones šiais klausimais:

A. Kaip siūlytumėte elgtis, kai nuteistasis privalo būti konvojuojamas į teismo posėdį ar atlikti
procesinius  veiksmus  ir  jis  atsisako  testuotis  bei  nesutinka  dalyvauti  posėdyje  ar  procesiniuose
veiksmuose  nuotoliniu būdu, o be testo rezultato tardymo izoliatoriai nepriima.

B.  Kokie  būtų  siūlymai  dėl  papildomų  ribojimų  kontaktinių  pasimatymų  metu,  kokias
priemones  siūlytumėte  nuteistųjų  ir  suimtųjų  vakcinacijos  motyvavimui  bei  skatinimui?  Kokios
priemonės  taikomos  vadovaujamoje  įstaigoje  (individualūs  pokalbiai,  atsisakymo  skiepytis  motyvų
aiškinimasis, papildomo pasimatymo suteikimas, statistinės informacijos viešinimas, švietėjiška veikla
apie vakcinas)?
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2. Pavesti laisvės atėmimo vietų įstaigų vadovams užtikrinti, kad:
2.1.  Į  nuteistųjų  ir  suimtųjų  trumpalaikius  ir  ilgalaikius  pasimatymus  būtų  įleidžiami

lankytojai,  turintys galiojantį  Galimybių pasą arba dokumentą,  patvirtinantį,  kad lankytojas  atitinka
Galimybių paso išdavimo kriterijus.

2.2. Advokatai ir gynėjai teisės aktų nustatyta tvarka galėtų netrukdomi susitikti ir bendrauti
su kalinamaisiais. 

2.3. Duomenų teikimas apie testavimą, vakcinaciją, sergamumą ir kt. pagal lentelę, esančią
prisegtuke, būtų kasdienis bei tikslus.

2.4.  Nuotolinis  darbuotojų  darbas  būtų  organizuojamas  pamainomis,  grupėmis,  atskiromis
dienomis  (savaitėmis),  vengiant  kontaktų  tarp  darbuotojų  keičiantis  pamainomis,  derinant  palankų
darbo grafiką (neskaidant darbo dienos), tuo užtikrinant efektyvų nepertraukiamą funkcijų vykdymą,
išvengiant padidinto pravažiavimo išlaidų kompensavimo.

4. 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-Matuzienė



EPIDEMIOLOGINIAI  DUOMENYS  IR VAKCINACIJA 

LAISVĖS ATĖMIMO ĮSTAIGOSE

________________________________________________________________

Įstaigos pavadinimas, data

I.                   Duomenys apie laisvės atėmimo įstaigoje laikomus asmenis:

Rodiklis Skaičius

Laikomi izoliuoti iš viso

               iš jų:

Karantine  laikomi, kaip naujai atvykę iš Lietuvos 
teritorijos

Izoliuoti, kaip sugrįžę iš užsienio valstybės (nurodoma 
valstybė)

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

Per paskutinę  parą  atlikti testai dėl COVID-19 
infekcijos
Iš viso atlikti testai dėl COVID-19 infekcijos
(2020 m. rugsėjo 1 d.)

Per paskutinę parą patvirtinta COVID-19 infekcija

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

Per paskutinę parą vakcinuota I vakcinos doze

Iš viso vakcinuota I vakcinos doze

Per paskutinę parą vakcinuota II vakcinos doze

Iš viso vakcinuota II vakcinos doze (atlikta pilna 
vakcinacija)



II.                Duomenys apie įstaigos darbuotojus:

Rodiklis Skaičius

Darbuotojų saviizoliacija:

               iš jų:

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

Per paskutinę  parą  atlikti testai dėl COVID-19 
infekcijos

Iš viso atlikti testai dėl COVID-19 infekcijos
(2020 m. rugsėjo 1 d.)

Per paskutinę parą patvirtinta COVID-19 infekcija

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

Per paskutinę parą vakcinuota I vakcinos doze

Iš viso vakcinuota I vakcinos doze

Per paskutinę parą vakcinuota II vakcinos doze

Iš viso vakcinuota II vakcinos doze (atlikta pilna 
vakcinacija)



III.  LIGOS IŠEITYS

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



DUOMENYS  
APIE   COVID  SITUACIJĄ BVS DARBUOTOJŲ TARPE: 

SERGAMUMĄ, PRIVALOMUS TYRIMUS, VAKCINACIJĄ 
2021 10 08

Įstaigos
pavadinimas

Bendras
dirbančiųjų

skaičius

Vakcinacija Persirgę
(dar

atitinka
GP

gavimo
kriterijus)

Privalomai reguliariai
besitestuojantys 2021 10 08

sirgo
darbuotojų

PastabosPilnai
vakcinuoti

Nebaigta
vakcinacija
(vakcinuoti

1 doze)
Iš viso

Iš jų,
kategoriškai
atsisakantys
vakcinuotis
ir ateityje

Alytaus pataisos
namai

276 193
69,9 proc.

- 44 39 33 1 Viso 290:  kiti (14) 
nedirba dėl įvairių 
priežasčių pvz. 
(motinystės atost.)

Marijampolės
pataisos namai
Marijampolės

sektorius

322 259
80,4 proc.

- 26 37 ? 5

Panevėžio
pataisos namai

128 116
90,6 proc.

- 7 5 0 Iš viso 130 darbuotojų,
iš jų 2 darbuotojai 
vaiko priežiūros 
atostogose;
96,1 proc. atitinka GP 
kriterijus

Vilniaus pataisos
namai

354 282
79,7 proc.

- 50 22 1 9 1 yra medicininės 
kontraindikacijos

Kauno tardymo
izoliatorius
sektorius

Mickevičiaus g.

133 116
87,2 proc.

- 7 10 10 0

Kauno tardymo
izoliatorius
sektorius

Technikos g.

112 83
75 proc.

1 25 3 3 1

Šiaulių tardymo
izoliatorius

185 145
78,4 proc.

- 7 19 1 Trūksta 14?

Laisvės atėmimo 419 353 - 39 21 6 Trūksta 6?



vietų ligoninė 84,2 proc.
Pravieniškių

pataisos namai-
atviroji kolonija

707 544
76,9 proc.

- 30 60 1 4 1 nušalintas, nes
atsisako (kitų

duomenų neturima);
Neatitinka su bendru

darbuotojų
skaičiumi- trūksta

73.

IŠ VISO
(TI+PN)

2636 2091
79,4 proc.

1 235 216 48 27

Kalėjimų
departamentas

155 151
97,4 proc.

- - 4 5
1 KTI, 1
MPN ir 3
PrPN-AK

1 iš nevakcinuotų yra
medicininės

kontraindikacijos

Mokymo centras 45 35
82,2 proc.

2 5 1 0 Iš viso darbuotojų 49
– 4 iš jų  vaiko

priežiūros
atostogose
Trūksta 3?

Lietuvos
probacijos

tarnyba

382 281
77,3 proc.

14 37 50 5

IŠ VISO
BAUSMIŲ
VYKDYMO

SISTEMOJE

3218 2558
80,02 proc.

17 272 275 49 37
Nėra informacijos

apie 96 (?)
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