KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021-10Nr. LV
Vilnius
Posėdis įvyko 2021-10-15, 09.00 val. el. ryšio priemonėmis.
Posėdžio pirmininkas Kalėjimų departamento Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro
koordinatorius Gintautas Šarauskas.
Posėdžio sekretorius Kalėjimų departamento Saugumo valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Vaida Mikalkevičiūtė-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 Vaitkevičius, Saulius Arbačiauskas, Rasa Vanagienė, Irmina Frolova-Milašienė, Vidmantas
Svečiulis, Darius Kubilius, Vladislovas Navickas.
DARBOTVARKĖ IR APSVARSTYTI KLAUSIMAI:
1. KD SPS apžvalginė informacija apie bausmių vykdymo sistemos darbuotojų ir
klientų sergamumą COVID-19, pastebėjimai ir siūlymai.
2. Posėdžių dalyvių nuomonė ir siūlymai 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 siūlymai dėl papildomų ribojimų kontaktinių pasimatymų metu, kokias priemones
siūlytumėte nuteistųjų ir suimtųjų vakcinacijos motyvavimui bei skatinimui? Kokios priemonės
taikomos vadovaujamoje/atstovaujamoje įstaigoje (individualūs pokalbiai, atsisakymo skiepytis
motyvų aiškinimasis, papildomo pasimatymo suteikimas, statistinės informacijos viešinimas,
švietėjiška veikla apie vakcinas)?
C. Ar kyla nesklandumų suteikiant nuteistiesiems trumpalaikes išvykas į namus? Jei taip,
kokie? Siūlomos išeitys?
D. Ar taikant naujai į įstaigas atvykusių asmenų izoliavimą/karantinavimą, pakankamai
išnaudojama galimybė atlikus testavimą sutrumpinti izoliaciją? Kylančios problemos, klausimai?
3. Situacija dėl personalo sergamumo, testavimo (kaip vykdoma kontrolė),
skiepijimosi, nuotolinio darbo (ypač Probacijos tarnyboje, Mokymo centre, administraciniuose
padaliniuose) grafikų, srautų valdymo, nušalinimo nuo darbo nesant galimybių paso, testų rezultatų,
atsisakius vakcinuotis. Nuotolinio darbo organizavimo iššūkiai, techninio aprūpinimo klausimai.
Kylančios problemos ir siūlymai.
4. Apsaugos priemonės (AP) dėl COVID-19. Įstaigos turimi resursai, kokiu periodiškumu
kaukės dalinamos darbuotojams, nuteistiesiems ir suimtiesiems?
5. 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.
6. 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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7. Kiti praktikoje aktualūs klausimai, pastebėjimai ir siūlymai dėl racionalaus darbo
organizavimo.
Gintarė Burokienė.
Atsakant į klausimus, informuoju, kad Lietuvos probacijos tarnyboje situacija stabili, darbas
organizuojamas taip, kaip ir praėjusią savaitę, nepažeidžiant ir vykdant ESOC'o nurodymus. Ribojami
kontaktai, darbuotojai susikirstyti į grupes, kad tarpusavyje nesusitiktų. Kiekvienam yra sudarytos
galimybės kiekvieną dieną ateiti į darbą jei funkcijų nėra galimybės atlikti namuose, kadangi įstaiga
negali visų 370 darbuotojų aprūpinti reikalinga papildoma darbo įranga. Nesiskiepiję darbuotojai
periodiškai testuojasi ir į darbą atvyksta tik turėdami neigiamą testo rezultatą.
Jevgenij Chleborodov.
KD KŽV serga vienas pareigūnas (PPN-AK teritorija), likę dirba pamainomis arba nuotolyje.
Darbas vyksta laikantis visų saugumo reikalavimų. AAP užtenka.
Saulius Rajunčius. Šiaulių tardymo izoliatoriuje:
1. Šiai dienai darbuotojų, sergančių COVID-19 yra 2, saviizoliacijoje - 2. Pasveikusių
darbuotojų iš viso - 57. Suimtųjų/nuteistųjų sergančių - 0, saviizoliacijoje - 0, karantinuojami – 28,
pasveikusių - 64. Situacija įstaigoje stabili.
2. A. Teismų nurodymai yra privalomi, tad, jei pakartotinis testavimo būtinumo ir atsisakymo
(tiek testavimo, tiek dalyvavimo posėdyje nuotoliniu būdu) pasekmių aiškinimas nepadeda, informuoti
teismą ir taikyti drausminio (administracinio) pobūdžio priemones, bet kuriuo atveju suimtąjį
(nuteistąjį) pristatant į posėdį ar procesiniams veiksmams atlikti, laikantis atstumų ir kitų saugumo
reikalavimų.
B. Tiek individualių, tiek grupinių pokalbių metu Šiaulių TI darbuotojai aiškina vakcinavimosi
naudą ne tik visuotine prasme, bet ir konkrečiai nuteistiesiems/suimtiesiems, rodo savo pavyzdį,
primenami ribojimai, kurie buvo atšaukti, bet gali būti grąžinti ir net sugriežtinti. Įstaigoje pilnai
pasiskiepijusiems asmenims suteikiamas papildomas pasimatymas.
C. Nesklandumų suteikiant nuteistiesiems trumpalaikes išvykas į namus nekyla.
D. Suimtieji (nuteistieji) karantinuojami ir tikrinami, pagal LAVL padalinio Šiaulių
TI galimybes, visi naujai atvykę suimtieji (nuteistieji). Jei asmeniui būnant Šiaulių TI atliktas testas yra
neigiamas, izoliavimas yra sutrumpinamas (nutraukiamas anksčiau negu po 10 dienų ir stebima ar
neatsiranda COVID-19 ligos simptomų).
3. 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
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.
4. Apsaugos priemonių dėl COVID-19 turime pakankamai. Tiek darbuotojai, tiek suimtieji ir
nuteistieji vienkartinėmis ir daugkartinėmis kaukėmis aprūpinami pagal poreikį. Režiminio korpuso
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bendro naudojimo ir administracinio pastato patalpos dezinfekuojamos pirmadieniais, trečiadieniais,
penktadieniais.
5. 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.
6. 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).
Vladislovas Navickas. Panevėžio pataisos namų informacija:
1. Panevėžio pataisos namuose šiuo metu sergančių COVID-19 nuteistųjų ir darbuotojų nėra.
2. A. Panevėžio pataisos namuose dėl nuteistųjų konvojavimo ir atsisakymo testuotis problemų
nekyla. Nuteistosios visada geranoriškai testuojasi. Taip pat niekada nekilo problemų dėl nuteistųjų
dalyvavimo nuotoliniuose posėdžiuose.
B. Panevėžio pataisos namuose nuteistosioms, kurios vakcinuojasi, suteikiami papildomi
pasimatymai, įstaigos specialistės bendraudamos su nuteistosiomis individualių pokalbių metu skatina
nuteistąsias skiepytis.
C. Nusiskundimų ir problemų kol kas nėra.
D. Problemų nėra.
3. Panevėžio pataisos namuose nuo 2021 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, išleidžiant darbuotojus
nuotoliniu būdu atlikti tam tikras su padalinio vadovu suderintas užduotis.
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 testuojasi ir pateikia įstaigai
informaciją apie testo rezultatus.
Visi kiti darbuotojai yra pristatę skiepijimo pažymėjimus.
4. Poreikio įsigyti apsaugos priemonių šiuo metu įstaigoje nėra. Vienkartinės kaukės yra
dalinamos nuolat įstaigos darbuotojams ir pagal poreikį nuteistosioms (nuteistosioms išdalintos
daugkartinės kaukės).
5. Įstaigoje vyksta kontaktiniai trumpalaikiai ir ilgalaikiai pasimatymai, į pasimatymus
įleidžiami asmenys turintys tik galiojančius galimybių pasus. Pasimatymai organizuojami užtikrinant
nustatytus asmenų srautų valdymo, higienos ir kitus būtinus reikalavimus. Problemų dėl pasimatymų
suteikimo ir trumpalaikių išvykų nėra.
6. 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.
Evaldas Gasparavičius. KD SVS.
Skyriuje visi sveiki, darbas organizuojamas pamaininiu ir nuotoliniu būdu. Pagal kompetenciją
teikiu nuomonę dėl klausimo “Kaip siūlytumėte elgtis, kai nuteistasis privalo būti konvojuojamas į
teismo posėdį ar atlikti procesinius veiksmus ir jis atsisako testuotis bei nesutinka dalyvauti posėdyje ar
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procesiniuose veiksmuose nuotoliniu būdu, o be testo rezultato tardymo izoliatoriai nepriima”. Teismų
ar ikiteisminių institucijų sprendimus laisvės atėmimo vietų įstaigos privalo vykdyti, nepriklausomai
nuo nuteistojo pageidavimo ar kitų veiksnių. Jei yra paskirtas nuotolinis posėdis, nuteistasis privalomai
turi būti į tokį posėdį pristatytas. Jei reikalaujama pristatyti tiesiogiai į teismą, tuomet siūlytina
susisiekti su nuteistojo konvojavimą inicijavusia institucija (teismu, prokuratūra) ir paaiškinti situaciją
bei paprašyti, kad konvojavimą vykdančiai institucijai (VST ar policijai) būtų nurodyta nuteistąjį
pristatyti tiesiogiai, ne per tardymo izoliatorių. Jei ir toks variantas nėra įmanomas, tuomet pristatymas
turi būti vykdomas laikantis saugumo reikalavimų, esant galimybei izoliuojant nuo kitų nuteistųjų.
Tardymo izoliatoriai negali atsisakyti priimti.
Romas Ostanavičius. Vilniaus PN.
2. A. Siūlytina asmenis, kurie atsisako testuotis, priimti į tardymo izoliatorių, tačiau juos
izoliuoti nuo kitų asmenų, taikyti izoliaciją nustatytam terminui. Tokių asmenų konvojavimo metu
imtis papildomų apsaugos ir dezinfekavimo priemonių.
B. Šiuo metu, siekiant motyvuoti nuteistuosius vakcinuotis, yra vykdomos šios priemonės:
individualūs-motyvaciniai pokalbiai, kurių metu Resocializacijos skyriaus ir Saugumo valdymo
skyriaus darbuotojai teikia informaciją apie vakcinacijos svarbą; gyvenamuosiuose aukštuose yra
iškabinama informacija-atmintinės apie skiepų svarbą bei naudą; vakcinuotiems nuteistiesiems yra
suteikiami papildomi pasimatymai.
Siekiant skatinti nuteistuosius vakcinuotis, siūlomos šios priemonės:
- Asmenims, kurie nėra pasiskiepiję, riboti galimybes dalyvauti pozityvaus užimtumo ir
socialinės reabilitacijos priemonėse;
- Užtikrinti, kad nuteistieji ir suimtieji į trumpalaikius su kontaktu ir ilgalaikius pasimatymus
būtų įleidžiami tik atitinkantys galimybių paso kriterijus, o neatitinkantiems galimybių paso kriterijų,
būtų suteikiami tik bekontakčiai trumpalaikiai pasimatymai.
C. Šiuo metu nekyla jokių problemų.
D. Iki šios dienos izoliavimo laikas trumpinamas nebuvo. Tačiau atsižvelgus į LAVL gydytojų
rekomendacijas bus sprendžiamas klausimas dėl izoliavimo laiko trumpinimo.
3. Iš visų įstaigos 353 darbuotojų skaičiaus:
paskiepytų 281 (visi pagal pilną vakcinacijos schemą) – vakcinacija sudaro 79,6 proc. visų
darbuotojų;
persirgo ir nesuėjo 210 dienų (turi imunitetą) – 28;
turi antikūnų (atliko antikūnų tyrimus) – 23;
testuojasi (nesirgo, nesiskiepijo) – 21.
Iš viso sirgusių darbuotojų per visą laikotarpį nuo I-ojo karantino 118 (iš jų šiuo
metu serga 10 darbuotojų).
Paskiepytų pilnai nuteistųjų (suimtųjų) – 222. I-a vakcinos doze – 27.
Iš viso sirgusių nuteistųjų (suimtųjų) per visą laikotarpį nuo I-ojo karantino – 92 (iš jų šiuo metu
serga – 7, izoliuoti – 11 kaip turėję kontaktą su COVID-19 sergančiais).
4. 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.
5. Nuteistųjų (suimtųjų) testavimas vyksta konvojuojant į kitas įstaigas.
6. Nuotolinis darbas Vilniaus PN vykdomas pagal atskirus grafikus, kad darbo kabinete būtų
po vieną darbuotoją.
7. Apsaugos priemonių likutis pakankamas.
8. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai pasimatymai įstaigoje vyksta įprastine tvarka. Iš atvykstančių į
pasimatymus reikalaujama parodyti galimybių pasus.
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9. Lankytojai į įstaiga įleidžiami tik pamatavus temperatūra. Susitikimai su advokatais,
ikiteisminio tyrimo pareigūnais, sielovadininkais vyksta įprastine tvarka.
Loreta Vasiljevienė. Siunčiu galbūt aktualią informaciją, kokie turėtų būti veiksmai esant
užsikrėtimui COVID-19 liga arba protrūkiui įstaigoje (protrūkį turėtų fiksuoti NVSC).
Vadovaujantis Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir
kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio
7 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos
ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ V skyriumi bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d.
sprendimo Nr. V-243 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo“ nuostatomis,
būtina nedelsiant organizuoti suimtųjų / nuteistųjų, turėjusių didelės arba mažos rizikos sąlytį su
COVID-19 liga sergančiais asmenimis, ištyrimą dėl COVID-19 ligos, siekiant sustabdyti COVID-19
ligos židinio išplitimą.
Mažos rizikos sąlytį turėjusių darbuotojų ištyrimas dėl COVID-19 ligos organizuojamas (per
NVSC) jiems vykstant į mobilųjį patikros punktą. Darbuotojų, turėjusių mažos rizikos sąlytį su
COVID-19 liga sergančiais asmenimis, sąrašą reikėtų pateikti NVSC (jiems paprašius) el.
p. tiktyrimams@nvsc.lt pagal pateiktą formą https://nvsc.lrv.lt/uploads/nvsc/documents/files/protrukio
%20tyrimo %20lentele.docx.
Kriterijai,
pagal
kuriuos
nustatoma
sąlyčio
rizika: https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/nvsc.lrv.lt/sutrumpinti/rizika. Atkreipiame dėmesį, kad sąlyčio
laikas (pvz. 15 min. ir daugiau) skaičiuojamas per parą. Didelės rizikos sąlytį turėję asmenys
izoliuojami 10 dienų po paskutinės kontakto su sergančiuoju dienos, vadovaujantis Asmenų, sergančių
COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės
administracijos numatytose patalpose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir
asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės
administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad skiriant izoliavimą galimai imunitetą turintiems asmenims,
dirbantiems laisvės atėmimo įstaigose, taip pat esantiems laisvės atėmimo įstaigose, taikomas 6
Taisyklių priedas. Šių grupių asmenims izoliacija po didelės rizikos sąlyčio su sergančiu netaikoma,
jeigu asmuo yra persirgęs COVID-19 liga (kai liga buvo patvirtinta vadovaujantis PGR ar antigeno
tyrimo rezultatu arba kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio tyrimo rezultatu) arba vakcinuotas
pagal pilną schemą (praėjus 14 d. po vakcinacijos) ir turi teigiamą standartizuoto kiekybinio ar
kokybinio serologinio anti-S, anti-S1 arba anti-RBD SARS-CoV-2 IgG antikūnų tyrimo, kurio
specifiškumas siekia ne mažiau 98 proc. atsakymą per pastarąsias 60 d. Jeigu serologinis tyrimas nėra
atliktas, sąlytį turėjęs asmuo izoliuojamas iki tyrimo atlikimo. Jeigu tyrimas neatliekamas, asmuo
izoliuojamas kaip įprastu didelės rizikos kontakto atveju. Ištyrimą organizuoti ir galimai imunitetą
turintiems sąlytį turėjusiems asmenims, kaip tai numato Taisyklių 6 priede pateiktas algoritmas.
Asmenims, kurie atitinka bent vieną COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikinį kriterijų, kaip
tai nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendime Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“, tyrimas atliekamas nepriklausomai nuo
nustatytos sąlyčio rizikos. Visos patalpos, kuriose užkrečiamuoju laikotarpiu lankėsi susirgę asmenys,
turi būti vėdinamos ir nedelsiant organizuojama šių patalpų dezinfekcija. Sveikatos apsaugos
ministerijos Rekomendacijos sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros patalpų
dezinfekcijai
(kai
galimas
užteršimas
SARS-CoV-2
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virusu): https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai %2020
200327%20(1).pdf.
Birutė Semėnaitė.
Pastarųjų dienų epidemiologinė situacija šalyje nėra džiuginanti. Daugėja susirgimų ir bausmių
vykdymo sistemoje – tai vienoje, tai kitoje įstaigoje registruojami ,,mini protrūkiai“ ( 4-5-6 atvejai)
įkalintųjų asmenų tarpe. Įkalintųjų vakcinacijos procentas yra mažesnis už šalies vidurkį ir tesiekia apie
57 proc., reikia vertinti ir tą aplinkybę, kad šios bangos metu registruojamas didesnis sergamumas
jaunesnio amžiau grupėse, kas suponuoja ir įkalintųjų asmenų sergamumo didėjimą. Todėl
rekomenduojama kiek įmanoma padidinti vakcinacijos apimtis įkalintųjų tarpe.
Ir priminimas kai kurioms įstaigoms, kad duomenys apie sergamumą, vakcinaciją ir kt. KD turi
būti teikiami KASDIEN.
Nerijus Stapušaitis.
Kauno TI, veiklos adr. Mickevičiaus g. 11, Covid-19 virusine liga serga 1 darbuotojas,
suimtųjų (nuteistųjų) sergančių nėra, karantino sąlygomis laikoma 10 naujai atvykusių suimtųjų.
Veiklos adr. Technikos g. 34, Covid-19 virusine liga sergančių darbuotojų nėra. Serga 1
nuteistasis, karantino sąlygomis laikomi 16 naujai atvykę nuteistieji (suimtieji).
Kauno TI nėra buvę atvejų, jog nepriimtume nevakcinuotų nuteistųjų, tačiau visuomet
aiškinamės priežastis ir atitinkamai laikomės saugumo reikalavimų. Siūlytume apsvarstyti pasiūlymą,
kad kontaktinių pasimatymų metu tiek lankytojas, tiek ir suimtasis (nuteistasis) atitiktų Galimybių paso
reikalavimus.
Nesklandumų dėl trumpalaikių išvykų nėra.
Naujų atvykusių asmenų izoliacija trumpinama atlikus 2 testus: po 3 dienų ir pakartotinai po 3-4
dienų. Esant neigiamiems atsakymams po to izoliacija nutraukiama.
Pilnai vakcinuoti 199 darbuotojai, 32 darbuotojai turi imunitetą (antikūnų) dėl Covid-19 ir
atitinka GP gavimo kriterijus, 13 darbuotojų privalomai testuojasi. Nuo gruodžio 1 d. galimai
nevakcinuoti gali būti 6 darbuotojai (kol kas nesutinka vakcinuotis).
Suimtieji (nuteistieji) periodiškai ir pagal poreikį testuojami, nuolat sudarinėjami norinčiųjų
vakcinuotis sąrašai. Apsaugos priemonių pakanka.
Esant galimybei, pagal atliekamas darbo funkcijas, sudarome galimybę dirbti nuotoliniu ar
mišriu (kontaktiniu ir nuotoliniu) būdu. Darbo vietose darbuotojams sudarome galimybę dirbti po
vieną.
Algimantas Mockevičius. Alytaus PN.
Alytaus pataisos namuose yra nuteistasis, kuris privalo būti konvojuojamas į teismo posėdį ir jis
atsisako testuotis. Dėl šio nuteistojo sutarta su policija, kad nuteistąjį pristatys tiesiogiai į teismą.
Tokiais atvejais siūlome informuoti apie tai teismą ir siūlyti posėdį organizuoti nuotoliniu būdu.
Nuteistųjų vakcinacijos motyvavimui vykdomi individualūs pokalbiai, atsisakymo skiepytis
motyvų aiškinimasis, papildomo pasimatymo suteikimas, statistinės informacijos viešinimas,
švietėjiška veikla apie vakcinas. Papildomai siūlome, kad į švietėjišką veiklą nuteistiesiems įsitrauktų
LAVL darbuotojai. Jeigu nuteistasis papildomo pasimatymo nenori, kad už pasiskiepijimą nuteistasis
galėtų gauti papildomą siuntinį, ar nustatytos perkamosios sumos padidinimą, ar paskirtos nuobaudos
panaikinimą prieš terminą.
Dėl nuteistiesiems trumpalaikių išvykų į namus suteikimo nesklandumų nekyla.
Atvykę į Alytaus pataisos namus nuteistieji yra karantinuojami iki neigiamo testo atsakymo
gavimo.
Alytaus pataisos namuose serga 3 darbuotojai, 79 pasveiko, saviizoliacijoje darbuotojų
nėra. Sirgo 69 nuteistieji, šiuo metu serga 1 nuteistasis, saviizoliacijoje nėra. Darbuotojų reikalaujama
pateikti galiojančius galimybių pasus arba 10 dienų laikotarpyje išduotus laboratorinio tyrimo rezultatų
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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 nėra.
Nuo gegužės 3 d. įvyko 399 trumpalaikiai pasimatymai ir 229 ilgalaikių pasimatymų.
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.
Donata Kračkienė, Irena Verbovičienė, Dalia Narbutienė, Arnoldas Masalskis, Inga
Mauricienė nurodė, kad jų vadovaujamuose KD skyriuose dirbama nuotoliniu būdu arba užtikrinant,
kad kabinete dirbama po vieną. Kontaktiniu būdu dirba tik kurie/kai negali atlikti funkcijų nuotoliniu
būdu.
Rasa Vanagienė. Pravieniškių PN-AK.
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje šiuo metu 4 darbuotojai serga COVID 19
liga. Saviizoliacijoje 1 darbuotojas. Nuo 2020-09-01 COVID 19 liga nustatyta 192 darbuotojams.
(188 darbuotojai pasveiko). Šiuo metu įstaigoje COVID 19 serga 5 nuteistieji: Trečiojo sektoriaus 2
nuteistieji. (Jie iš vežti izoliacijai į LAVL).; Antrojo sektoriaus 2 nuteistieji, Atvirosios kolonijos 1
nuteistasis. Nuo 2020-09-01 nustatyta COVID-19 liga 196 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 577 darbuotojai yra pasiskiepiję pagal pilną vakcinos schemą.
Šiai dienai įstaigoje paskiepyti 1046 nuteistieji pirmąja vakcinos doze ir 953 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.
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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.
Birutė Semėnaitė.
Apibendrinus iš įstaigų gaunamus duomenis, matyti, kad epidemiologinė situacija blogėja ir
bausmių vykdymo sistemoje.
Per pastarąją savaitę buvo diagnozuota 13 naujų atvejų įkalintųjų asmenų tarpe. 2021 10 15
sergančiais laikoma 19 įkalintųjų, 1 iš jų gydomas viešojoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.
Sergančiųjų pasiskirstymas pagal įstaigas:
Alytaus PN – 1
Marijampolės PN – 5
Vilniaus PN – 7 (vienas iš jų gydomas miesto ligoninėje)
Kauno TI (Technikos g. sk.) – 1
Pravieniškių PN-AK – 5.
Per savaitę vakcinuoti 42 įkalintieji. Vakcinacijos procentas sudaro 58,4 proc. (šiek tiek
mažesnis už šalies vidurkį).
Darbuotojų tarpe: registruota 12 naujų atvejų. 2021 10 15 sirgo 32 darbuotojai:
Alytaus PN – 3
Marijampolės PN – 7
Vilniaus PN – 10
Kauno TI (A. Mickevičiaus sekt.) – 1
Šiaulių TI – 2
LAVL – 5
Pravieniškių PN-AK – 4.
Per savaitę vakcinuoti 34 darbuotojai. Vakcinacijos procentas siekia 81, 5 proc.
Vaida Mikalkevičiūtė-Matuzienė.
Atkreiptinas dėmesys, kad Kalėjimų departamento direktoriaus 2021-10-14 įsakymu Nr. V-335
pakeistas įsakymas „Dėl rekomendacijų Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos 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“. Akcentuotini: 20.1 papunktis, nustatantis, kad „visi per vieną parą atvežti
(atvykę) asmenys gali būti laikomi kartu“ ir 20.3 papunktis, rekomenduojantis “laisvės atėmimo vietos
įstaigoje trūkstant laisvų vietų, 3 mėnesiams atidėti bausmės atlikimą nuteistųjų, kuriems paskirtas
areštas ir kurie patys atvyko į pataisos įstaigą atlikti arešto bausmės arba iš anksto susisiekė su
administracija dėl bausmės atlikimo (sudaryti susitarimus dėl bausmės atlikimo laiko atidėjimo)”.
Prašome įstaigų atsižvelgti į šiuos pakeitimus, taip pat aktyviau naudotis 20.4 papunktyje numatyta
galimybe “jei asmeniui būnant laisvės atėmimo vietos įstaigoje atliktas testas yra neigiamas, izoliavimą
galima nutraukti anksčiau negu po 10 dienų, tačiau būtina likusį laiką kiekvieną dieną matuoti asmens
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kūno temperatūrą ir stebėti ar neatsiranda COVID-19 ligos simptomų.” Daryti keletą testų kelių dienų
skirtumu nėra racionalu ir tikslinga, pakanka vieno testo 4-5 dieną po asmens atvykimo į įstaigą.
Pastebėtina, kad 22 punktas, nustatęs nuteistųjų, konvojuotų iš užsienio valstybių, izoliaciją 10
dienų, pripažintas netekusiu galios, nes iš užsienio konvojuojami jau testuoti asmenys.
NUTARTA:
1. Laisvės atėmimo vietų įstaigoms pavesti:
1.1. Tais atvejais, kai nuteistasis privalo būti konvojuojamas į teismo posėdį (ar atlikti
procesinius veiksmus) ir jis atsisako testuotis, informuoti teismą ir taikyti drausminio (administracinio)
pobūdžio priemones, bet kuriuo atveju suimtąjį (nuteistąjį) pristatant į posėdį ar procesiniams
veiksmams atlikti, laikantis atstumų ir kitų saugumo reikalavimų. Jei reikalaujama pristatyti tiesiogiai į
teismą, tuomet siūlytina susisiekti su nuteistojo konvojavimą inicijavusia institucija (teismu,
prokuratūra) ir paaiškinti situaciją bei paprašyti, kad esant galimybei, konvojavimą vykdančiai
institucijai (VST ar policijai) būtų nurodyta nuteistąjį pristatyti tiesiogiai, ne per tardymo izoliatorių.
Jei asmuo, kuris atsisakė testuotis ar dėl objektyvių priežasčių jam nesuspėta atlikti testo, atvyksta į
tardymo izoliatorių, jis turi būti priimamas ir izoliuotas nuo kitų asmenų. Tokių asmenų konvojavimo
metu imtis papildomų apsaugos ir dezinfekavimo priemonių, apie atsisakymą testuotis nurodyti ant
asmens bylos pažymos.
1.2. Nuteistiesiems, pageidaujantiems trumpalaikių išvykų į namus, suteikti jas teisės aktų
nustatyta tvarka. Nuteistiesieji ir suimtieji, gyvenantys įstaigų viduje, grįžę iš trumpalaikės išvykos turi
būti 5 dienoms izoliuoti ir praėjus šiam terminui testuojami dėl COVID-19. Trūkstant patalpų
izoliavimui, atsižvelgti, kad visi per vieną parą sugrįžę asmenys gali būti laikomi kartu ir pagal tai
galima planuoti suteikiamų trumpalaikių išvykų datas.
1.3. Atsižvelgiant į dar vis mažesnį nei šalies vidurkis nuteistųjų ir suimtųjų vakcinavimą,
skatinti nuteistųjų ir suimtųjų skiepijimąsi individualiais pokalbiais, aiškintis atsisakymo skiepytis
motyvus, tais atvejais, jei nuteistasis atsisako papildomo pasimatymo, naudoti kitokias paskatinimo
formas.
1.4. Naujai į įstaigą atvykusiems asmenims 4-5 dieną po atvykimo į įstaigą atlikti COVID-19
testus ir tokiu būdu trumpinti taikomą izoliaciją.
1.5. Duomenis apie testavimą, vakcinaciją, sergamumą KD SPS siųsti kiekvieną dieną.
1.6. Užtikrinti, kad visose KD pavaldžiose įstaigose pagal atliekamų funkcijų pobūdį ir
techninių galimybių resursus būtų organizuojamas nuotolinis darbuotojų darbas (pamainomis,
grupėmis, atskiromis (skirtingomis) dienomis (savaitėmis), vengiant kontaktų tarp darbuotojų
keičiantis pamainomis, derinant palankų darbo grafiką (neskaidant darbo dienos).
1.7. Esant užsikrėtimui COVID-19 liga arba protrūkiui įstaigoje (protrūkį turėtų fiksuoti NVSC)
vadovautis šiomis nuostatomis: Veiksmai esant užsikrėtimui COVID-19 liga arba protrūkiui įstaigoje
(protrūkį turėtų fiksuoti NVSC). Vadovaujantis Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio
epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Užkrečiamosios ligos židinio ir
protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ V skyriumi bei
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-243 „Dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo“ nuostatomis, būtina nedelsiant organizuoti suimtųjų /
nuteistųjų, turėjusių didelės arba mažos rizikos sąlytį su COVID-19 liga sergančiais asmenimis,
ištyrimą dėl COVID-19 ligos, siekiant sustabdyti COVID-19 ligos židinio išplitimą.
Mažos rizikos sąlytį turėjusių darbuotojų ištyrimas dėl COVID-19 ligos organizuojamas (per
NVSC) jiems vykstant į mobilųjį patikros punktą. Darbuotojų, turėjusių mažos rizikos sąlytį su
COVID-19 liga sergančiais asmenimis, sąrašą reikėtų pateikti NVSC (jiems paprašius) el.
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p. tiktyrimams@nvsc.lt pagal pateiktą formą https://nvsc.lrv.lt/uploads/nvsc/documents/files/protrukio
%20tyrimo %20lentele.docx.
Kriterijai,
pagal
kuriuos
nustatoma
sąlyčio
rizika: https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/nvsc.lrv.lt/sutrumpinti/rizika. Atkreipiame dėmesį, kad sąlyčio
laikas (pvz. 15 min. ir daugiau) skaičiuojamas per parą. Didelės rizikos sąlytį turėję asmenys
izoliuojami 10 dienų po paskutinės kontakto su sergančiuoju dienos, vadovaujantis Asmenų, sergančių
COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės
administracijos numatytose patalpose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir
asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės
administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).
Skiriant izoliavimą galimai imunitetą turintiems asmenims, dirbantiems laisvės atėmimo
įstaigose, taip pat esantiems laisvės atėmimo įstaigose, taikomas 6 Taisyklių priedas. Šių grupių
asmenims izoliacija po didelės rizikos sąlyčio su sergančiu netaikoma, jeigu asmuo yra persirgęs
COVID-19 liga (kai liga buvo patvirtinta vadovaujantis PGR ar antigeno tyrimo rezultatu arba
kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio tyrimo rezultatu) arba vakcinuotas pagal pilną schemą
(praėjus 14 d. po vakcinacijos) ir turi teigiamą standartizuoto kiekybinio ar kokybinio serologinio antiS, anti-S1 arba anti-RBD SARS-CoV-2 IgG antikūnų tyrimo, kurio specifiškumas siekia ne mažiau 98
proc. atsakymą per pastarąsias 60 d. Jeigu serologinis tyrimas nėra atliktas, sąlytį turėjęs asmuo
izoliuojamas iki tyrimo atlikimo. Jeigu tyrimas neatliekamas, asmuo izoliuojamas kaip įprastu didelės
rizikos kontakto atveju. Ištyrimą organizuoti ir galimai imunitetą turintiems sąlytį turėjusiems
asmenims, kaip tai numato Taisyklių 6 priede pateiktas algoritmas. Asmenims, kurie atitinka bent vieną
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikinį kriterijų, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2020 m. kovo 10 d. sprendime Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo
apibrėžimo atnaujinimo“, tyrimas atliekamas nepriklausomai nuo nustatytos sąlyčio rizikos. Visos
patalpos, kuriose užkrečiamuoju laikotarpiu lankėsi susirgę asmenys, turi būti vėdinamos ir nedelsiant
organizuojama šių patalpų dezinfekcija. Sveikatos apsaugos ministerijos Rekomendacijos sveikatos
priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros patalpų dezinfekcijai (kai galimas užteršimas
SARS-CoV-2
virusu): https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS
%20dezinfekcijai %2020200327%20(1).pdf.
2. Kito pasitarimo metu pavedama Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros skyriui ir
Resocializacijos skyriui, laisvės atėmimo vietų įstaigų vadovams pateikti nuomones diskusijai dėl
siūlymų suimtiesiems ir nuteistiesiems, neatitinkantiems galimybių paso kriterijų, suteikti tik
bekontakčius trumpalaikius pasimatymus, įvertinant, kad pageidaujantys pasimatymų reikalaus
testavimo.
3. Priminti Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms, kad KD ESOC (Kalėjimų
departamento Ekstremalių situacijų operacijų centro) priimtų sprendimų ir rekomendacijų vykdymas
privalomas.
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Gintautas Šarauskas
Vaida Mikalkevičiūtė-Matuzienė
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