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Posėdis įvyko 2021-10-22, 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  dėl  siūlymų  suimtiesiems  ir  nuteistiesiems,  neatitinkantiems

galimybių  paso  kriterijų,  suteikti  tik  bekontakčius  trumpalaikius  pasimatymus,  įvertinant,  kad
pageidaujantys pasimatymų reikalaus testavimo. RS nuomonė, SPS informacija apie pajėgumus atlikti
daugiau testavimų, jei būtų įvesti tokie apribojimai. 

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? Kas kiek laiko suimtieji ir nuteistieji
gauna naujas kaukes? 

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.

 7.  Kiti  praktikoje  aktualūs  klausimai,  pastebėjimai  ir siūlymai dėl  racionalaus  darbo
organizavimo  (Pravieniškių  PN-AK  informacija  apie  Darbo  inspekcijos  atliktą  neplaninį
patikrinimą ir nustatytus trūkumus).
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KD Resocializacijos skyriaus nuomonė 2 klausimu:
TI  administracija  suimtajam  imperatyviai  privalo  leisti  ir  užtikrinti  (jei  nėra  atitinkamo

draudimo pasimatyti)  pasimatymus be fizinio kontakto.  Leisti  kontaktinius  pasimatymus pagal  SVĮ
įžvelgtina TI administracijos diskrecija.  Susidariusi  situacija  dėl COVID-19, suderinus su KD SPS,
galimai  būtų  svarstytinas  pagrindas  suimtiesiems,  kurie  neatitinka  tam  tikrų  kriterijų,  nesuteikti
kontaktinių  pasimatymų.  Dėl  nuteistųjų  kontaktiniai  pasimatymai  su  BVK  nustatytai  subjektais
suteikiami  imperatyviai.  Manytina,  kad  įstaiga,  apribojusi  kontaktinių  pasimatymų  suteikimą
nuteistiesiems, kurie neatitinka ,,galimybių paso“ kriterijų, galimai viršytų savo įgaliojimus. Siūlytina
skatinimą skiepytis  aktyvinti  pozityviomis  formomis,  kaip papildomais  pasimatymais,  o nepagrįstai
vengiantiems skiepytis neskirti paskatinimų, juo labiau papildomų pasimatymų. 

Arnoldas Masalskis, Irena Verbovičienė, Inga Mauricienė, Donata Kračkienė.
Visi darbuotojai sveiki, darbas organizuojamas mišriu būdu prisilaikant nustatytų reikalavimų.

 Gintarė Burokienė. 
Lietuvos probacijos  tarnyboje situacija  stabili,  darbas  organizuojamas taip,  kaip ir  praėjusią

savaitę,  nepažeidžiant  ir  vykdant  ESOC'o nurodymus.  Ribojami  kontaktai,  darbuotojai  suskirstyti  į
grupes, kad tarpusavyje nesusitiktų. Nesiskiepiję darbuotojai periodiškai testuojasi ir į darbą atvyksta
tik turėdami neigiamą testo rezultatą. 

Nerijus Stapušaitis. 
 Kauno  TI,  veiklos  adr.  Mickevičiaus  g.  11,  Covid-19  virusine  liga  serga  1  darbuotojas, 
suimtųjų (nuteistųjų) sergančių nėra, karantino sąlygomis laikoma 20 naujai atvykusių suimtųjų. 

Veiklos adr. Technikos g. 34, Covid-19 virusine liga serga 1 darbuotojas, suimtųjų (nuteistųjų)
sergančių nėra, karantino sąlygomis laikomi 16 naujai atvykę nuteistieji (suimtieji).

Siūlytume apsvarstyti galimybę kreiptis į Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų
centro  vadovą  dėl  draudimo  nustatymo  nevakcinuotiems  suimtiesiems  (nuteistiesiems)  gauti
(dalyvauti) kontaktiniuose pasimatymuose karantino ar ekstremalios situacijos valstybėje laikotarpiu.
Vykdoma  nuolatinė  nepasiskiepijusių  darbuotojų  kontrolė  dėl  savalaikio  testavimo,  atliekame
profilaktinio pobūdžio pokalbius. Suimtuosius (nuteistuosius) taip pat nuolat įvairiomis priemonėmis
skatiname skiepytis.

Suimtieji  (nuteistieji)  periodiškai  ir  pagal  poreikį  testuojami,  nuolat  sudarinėjami  norinčiųjų
vakcinuotis sąrašai. Apsaugos priemonių pakanka, nesklandumų dėl trumpalaikių išvykų nėra.
 

 Edvardas Norvaišas.  Panevėžio pataisos namų informacija: 
1.  Panevėžio  pataisos  namuose  šiuo  metu  sergančių  nuteistųjų  nėra,  vienai  darbuotojai

nustatytas COVID-19.
2.   Panevėžio  pataisos  namai  pritaria  tai  nuomonei,  kad  neatitinkantiems  galimybių  paso

kriterijų suimtiesiems ir nuteistiesiems suteikti tik bekontakčius trumpalaikius pasimatymus. Jei atsiras
poreikis  ir  suimtosios  ar  nuteistosios  reikalaus  testavimo,  įstaiga  pajėgi  juos atlikti  prieš suteikiant
pasimatymus. 

3.  Įstaigos  specialistai  bendraudami  su nuteistosiomis  ir  suimtosiomis  individualių  pokalbių
metu  skatina  nuteistąsias  ir  suimtąsias  vakcinuotis.  Taip  pat  nuteistosioms,  kurios  pasiskiepijo  yra
suteikiami papildomi pasimatymai. 

4.  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. 
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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. 

Problemų dėl darbuotojų testavimosi kol kas nėra, visi laiku pateikia testavimosi 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). Taip pat visiems įstaigos darbuotojams yra išdalinti veido skydeliai.
Atsižvelgiant į tai, kad neteistosioms ir suimtosioms išdalintos daugkartinės kaukės, todėl vienkartinės
kaukės dalinamos tik esant poreikiui ir tais atvejais, kai nuteistoji ateina į bendro naudojimosi vietas ar
renginį ar kt. nedėvėdama 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,  visiems matuojama temperatūra,  pagal galimybes laikosi saugaus
atstumo.
 

Algimantas Mockevičius.  
Alytaus  pataisos  namuose  koronaviruso  infekcija  sirgo  82  darbuotojai,  sergančių  ir

saviizoliacijoje darbuotojų nėra. Šiuo metu serga 8 nuteistieji iš 78 nustatytų atvejų, saviizoliacijoje 43
nuteistieji. 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 415 trumpalaikiai pasimatymai  ir 251 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) 346.
 

Evaldas Gasparavičius. 
Saugumo valdymo skyriuje visi sveiki, darbas organizuojamas pamaininiu ir nuotoliniu būdu.

Pagal  kompetenciją  teikiu  nuomonę  dėl  2  klausimo  „Posėdžių  dalyvių  nuomonė  dėl  siūlymų
suimtiesiems  ir  nuteistiesiems,  neatitinkantiems  galimybių  paso  kriterijų,  suteikti  tik  bekontakčius
trumpalaikius  pasimatymus,  įvertinant,  kad  pageidaujantys  pasimatymų  reikalaus  testavimo.  RS
nuomonė, SPS informacija apie pajėgumus atlikti daugiau testavimų, jei būtų įvesti tokie apribojimai“.
Vertinant teisinį aspektą, BVK 119 str. 2 d. reglamentuota, kad:

2.  Lietuvos  Respublikoje  arba  atskirose  jos  dalyse  paskelbus  valstybės  lygio  ekstremaliąją
situaciją,  karantiną  arba  įvedus  nepaprastąją  padėtį,  Kalėjimų  departamento  direktorius  arba  jį
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pavaduojantis  pareigūnas,  turi  teisę,  pranešęs  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministrui,  įsakymu
laikinai, bet ne ilgiau kaip iki valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, karantino arba nepaprastosios
padėties atšaukimo, visose arba dalyje pataisos įstaigų sustabdyti arba apriboti:

1) nuteistųjų išvykimą už pataisos įstaigos teritorijos ribų;
2)  nuteistųjų  laiškų  išsiuntimą,  taip  pat  gautų  laiškų,  perduodamų  daiktų  įteikimą

nuteistiesiems;
3) kitų asmenų patekimą į pataisos įstaigas;
4) nuteistųjų asmeninių daiktų įsigijimą;
5) kultūros, sporto ir kitų masinių renginių pataisos įstaigose organizavimą;
6) kitų teisių, kurios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus gali būti laikinai ribojamos valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos, karantino arba nepaprastosios padėties metu, įgyvendinimą.
Teisės  riboti  pasimatymus  įstatymas  nesuteikia,  tačiau  yra  numatyta  galimybė  riboti  kitų

asmenų patekimą į pataisos įstaigas. Asmenims, kurie turi galimybės pasus, uždrausti atvykti į įstaigą
nėra pagrindo. Nesant papildomo reglamentavimo (Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų
centro vadovo sprendimo), uždrausti pasimatymus nėra teisinio pagrindo.
 

Saulius Rajunčius. 
1.  Šiai  dienai  darbuotojų,  sergančių  COVID-19  yra  5,  saviizoliacijoje -  0.  Pasveikusių

darbuotojų iš viso - 57. Suimtųjų/nuteistųjų sergančių - 1, saviizoliacijoje - 0, karantinuojami – 14,
pasveikusių - 64. Situacija įstaigoje stabili.

2.  Manome,  kad  tam  kad  suimtieji  ir  nuteistieji  galėtų  pasinaudoti  jiems  suteikta  teise  į
kontaktinius  pasimatymus,  atsižvelgiant  į  visuomenės  interesą  (sveikatą)  pandemijos  metu,
suimtiesiems ir nuteistiesiems turėtų būti taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir iš laisvės į pasimatymą
atvykstantiems asmenims (juo labiau, kad reguliariai siūlomas ir organizuojamas skiepijimas visiems
įstaigoje norintiems suimtiesiems (nuteistiesiems)), o testavimus jie turėtų apmokėti iš savo sąskaitos.
Čia kyla  klausimas dėl medikų ir kitų tarnybų papildomos apkrovos (duomenų dėl atitikimo galimybių
paso kriterijams gavimas, sisteminimas ir t. t.) ir pajėgumų, tačiau, jei testavimas, kaip ir laisvėje, vyktų
eilės  tvarką,  be  išlygų,  tai  galėtų  paskatinti  greičiau  pasiskiepyti  (reikalinga  Sveikatos  priežiūros
specialistų nuomonė).

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. Problemų dėl suimtųjų
ir nuteistųjų aprūpinamo vienkartinėmis ir daugkartinėmis kaukėmis nėra. Režiminio korpuso bendro
naudojimo  ir  administracinio  pastato  patalpos  dezinfekuojamos  pirmadieniais,  trečiadieniais,
penktadieniais.
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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).

Romas Ostanavičius. 
Vilniaus PN.
1.  Posėdžių  dalyvių  nuomonė  dėl  siūlymų  suimtiesiems  ir  nuteistiesiems,  neatitinkantiems

galimybių  paso  kriterijų,  suteikti  tik  bekontakčius  trumpalaikius  pasimatymus,  įvertinant,  kad
pageidaujantys pasimatymų reikalaus testavimo. RS nuomonė, SPS informacija apie pajėgumus atlikti
daugiau testavimų, jei būtų įvesti tokie apribojimai. 

Pritariame  siūlymui.  Tokiu  būdu  bus  skatinamas  nuteistųjų  ir  suimtųjų  poreikis  skiepytis,
papildomos garantijos vakcinuotiems asmenims. Tačiau kyla klausimas dėl tokio ribojimo teisėtumo.

2.  Iš visų įstaigos     352     darbuotojų skaičiaus  : 
paskiepytų 283 (visi  pagal  pilną  vakcinacijos  schemą)  –  vakcinacija  sudaro 80,39  proc.  visų

darbuotojų;
persirgo ir nesuėjo 210 dienų (turi imunitetą) – 27;
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 3 darbuotojų)
 Paskiepytų pilnai nuteistųjų (suimtųjų) – 222. I-a vakcinos doze – 27.
Iš viso sirgusių nuteistųjų (suimtųjų) per visą laikotarpį nuo I-ojo karantino – 94 (iš jų šiuo metu

serga – 4, izoliuoti – 12 kaip turėję kontaktą su COVID-19 sergančiais).  
 3. 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.

4. Nuteistųjų (suimtųjų) testavimas vyksta konvojuojant į kitas įstaigas.
5.  Nuotolinis darbas Vilniaus PN vykdomas pagal atskirus grafikus, kad darbo kabinete būtų po

vieną darbuotoją.
6. Apsaugos priemonių likutis pakankamas.
7. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai pasimatymai įstaigoje vyksta įprastine tvarka.
8. Lankytojai  į  įstaiga  įleidžiami  tik  pamatavus  temperatūra.  Susitikimai  su  advokatais,

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

Rasa Vanagiene. 
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje šiuo metu 6  darbuotojai  serga COVID 19

liga.  Saviizoliacijoje   darbuotojų nėra. Nuo 2020-09-01 COVID 19  liga nustatyta 195 darbuotojams.
(189 darbuotojas pasveiko). Šiuo metu įstaigoje COVID 19 sergančių nuteistųjų nėra.. Nuo 2020-09-01
nustatyta  COVID-19  liga 195  nuteistajam. Saviizoliacijoje,   kaip  turėjęs kontaktą su  sergančiais
COVID-19 liga nuteistųjų  nėra. 

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. 
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Ilgalaikius    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.  Tiek  darbuotojai,  tiek  suimtieji  ir
nuteistieji vienkartinėmis veido kaukėmis aprūpinami pagal poreikį. 

Įstaigoje  584 darbuotojai yra pasiskiepiję pagal  pilną vakcinos schemą. 
Šiai  dienai  įstaigoje   paskiepyti  1051  nuteistieji  pirmąja   vakcinos  doze  ir  958   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. 

Nuo 2020 m. spalio mėn. įstaigoje pradėjome dirbti nuotoliniu būdu, pagal skyriaus viršininko
patvirtintus  grafikus.  Nuotoliniu  būdu,  kad  nesusitiktų  vieni  su  kitais  dirbo  Veiklos  organizavimo
skyrius,  Turto  valdymo  skyrius.  Tyrimų  skyrius,  Resocializacijos  skyriaus  psichologai  tik  kartais.
Resocializacijos  skyriaus  specialistai  ir  Saugumo  valdymo  skyrių  dieniniai  specialistai  dirbdavo
pamainomis po šešias valandas ir dvi valandas nuotoliniu būdu.

Darbuotojai informuoti, kad gali atvykti į darbą tik neturėdami ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų  požymių  (pvz.,  karščiavimas,  pasunkėjęs  kvėpavimas  ir  kiti  Covid-19  ligai   būdingų
požymių). Atvykstant į tarnybą visiems įstaigos darbuotojams matuojama temperatūra, darbuotojai dėvi
apsaugines  veido  kaukes,  laikosi  saugaus  atstumo.  Administraciniame  pastate  kontroliuojamas
pašalinių asmenų (lankytojų) patekimas į administracines patalpas. 

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.

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.

Pravieniškių PN-AK 2021-10-13 LR Valstybinė  Darbo inspekcija atliko neplaninį patikrinimą.
2021 spalio 20 d. surašė reikalavimą  pašalinti pažeidimus iki spalio 25 d.

„2021-10-13  Patikrinimo  metu  nustatyta,  jog  dauguma  įstaigos  administracijos  darbuotojų,
būdami  bendrose  uždarose  įstaigos  patalpose  (koridoriuose,  laiptinėse  ir  pan.)  bei  aptarnaujantys
įstaigos lankytojus, nedėvi nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar
kt.). Įstaigoje taip pat nėra kontroliuojamas bei apribotas pašalinių  asmenų (lankytojų), galinčių turėti
infekcijos  požymių  (karščiavimas,  kosulys,  pasunkėjęs  kvėpavimas  ir  pan.)  patekimas  į  įstaigos
administracijos patalpas.“
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Birutė Semėnaitė.
Apibendrinus iš įstaigų gaunamus duomenis, konstatuotina, kad epidemiologinė situacija blogėja

ir bausmių vykdymo sistemoje;
Per  pastarąją  savaitę  buvo diagnozuota  30 naujų atvejų  įkalintųjų  asmenų tarpe.  2021 10 22

sergančiais laikomi 23 įkalintieji, 1 iš jų tebegydomas viešojoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir
šią  savaitę  buvo  konstatuotas  jo  sveikatos  būklės  pablogėjimas.  Sergančiųjų  pasiskirstymas  pagal
įstaigas: 

Alytaus PN – 8
Marijampolės PN – 10
Vilniaus PN – 4 (vienas iš jų gydomas miesto ligoninėje)
Šiaulių TI– 1
Per  savaitę  vakcinuota  10  įkalintųjų.  Vakcinacijos  procentas  sudaro  58,5  proc.  (mažesnis  už

šalies vidurkį)
Darbuotojų tarpe: registruota 11 naujų atvejų. 2021 10 22 sirgo 34 darbuotojai, iš jų – 26 laisvės

atėmimo įstaigose: 
Marijampolės PN – 8
Vilniaus PN – 3 
Kauno TI – 2 (po 1 abiejuose sektoriuose)
Šiaulių TI – 5
LAVL – 1
Pravieniškių PN-AK – 6
Panevėžio PN – 1
KD – 2 (vienas iš jų nutolusioje darbo vietoje PrPN-AK)
LPT- 6
Per savaitę vakcinuota 19 darbuotojų. Vakcinacijos procentas siekia 83,2 proc.

SPS  Atsakymas  į  2-ąjį  diskusijų  klausimą:  Atidžiai  išanalizavę  apribojimus,  taikomus
paslaugoms  ir  veikloms,  neturint  galimybių  paso,  analogo,  kurį  pritaikius  galima  būtų  įkalintiems
neturintiems  GP taikyti  kontaktinių   pasimatymų  apribojimus,  neradome,  todėl  palaikome  KD RS
išsakytą nuomonę.  Vienintelis pasiūlymas -  įkalintiesiems, neatitinkantiems GP kriterijų, kontaktinių
pasimatymų netaikyti kaip skatinamosios priemonės.  Antroji klausimo dalis – dėl testavimų – įteisinus
reikalavimą,  kad  į  kontaktinius  pasimatymus  gali  eiti  tik  GP  kriterijus  atitinkantys  įkalintieji,
prognozuojame,  kad  tokiu  atveju  būtų  praktiškai  paraližuojamas  SPS  padalinių  darbas,  nes  tektų
nepakeliamai  didelis  krūvis.  Tačiau  pirmiausia  atkreiptinas  dėmesys,  kad  testai  GP  gauti
yra MOKAMI. Siunčiant tiriamąją medžiagą privalu nurodyti tyrimo atlikimo tikslą, o testai atliekami
tam, kad suteikti kontaktinį pasimatymą jokių kitų priežastinių kriterijų neatitiktų ir turėtų būti žymima,
kad tai tyrimas GP gauti. Todėl turėtų būti sprendžiamas apmokėjimo klausimas, o pirmiausia – tai
atlikti galinčios laboratorijos parinkimas, atlikus pirkimo paslaugos konkursą/apklausą.

NUTARTA:

1. Pavesti  laisvės atėmimo vietų įstaigoms tolesnį nuteistųjų ir  suimtųjų skatinimą skiepytis
aktyvinti pozityviomis formomis. 

2.  Kadangi  nesant  papildomo  reglamentavimo  (Valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos
operacijų centro vadovo sprendimo) uždrausti kontaktinius pasimatymus neskiepytiems nuteistiesiems
nėra  teisinio  pagrindo,  KD  SPS  pavedama  apsvarstyti  galimybę  kreiptis  į  Valstybės  lygio
ekstremaliosios situacijos operacijų centro vadovą dėl draudimo nevakcinuotiems ir per paskutines 180
dienų nepersirgusiems suimtiesiems (nuteistiesiems) gauti kontaktinius pasimatymus nustatymo (arba
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suimtiesiems  ir  nuteistiesiems,  neatitinkantiems  galimybių  paso  kriterijų,  suteikti  tik  bekontakčius
trumpalaikius pasimatymus). Siūlytina, kad pageidaujantys testo atlikimo, turėtų už jį susimokėti patys.

  3. Kalėjimų departamento padalinių ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojams akcentuoti būtinybę
būnant bendrose uždarose įstaigos patalpose (koridoriuose, laiptinėse ir pan.) bei aptarnaujant įstaigos
lankytojus, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.).
Kontroliuoti  bei  apriboti  pašalinių  asmenų  (lankytojų),  galinčių  turėti  infekcijos  požymių
(karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), patekimą į įstaigos administracijos patalpas.

            4. Užtikrinti, kad visose KD pavaldžiose įstaigose pagal atliekamų funkcijų pobūdį ir techninių
galimybių  resursus  būtų  organizuojamas  nuotolinis  darbuotojų  darbas,  arba  darbas  vykdomas
pamainomis (grupėmis) atskiromis dienomis (neskaidant darbo dienos į dvi pamainas), užtikrinant, kad
vienu metu darbe nebūtų skirtingose pamainose (grupėse) dirbančių darbuotojų, derinant palankų darbo
grafiką.

  5. Priminti Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms, kad KD ESOC (Kalėjimų
departamento Ekstremalių situacijų operacijų centro) priimtų sprendimų ir rekomendacijų vykdymas
privalomas. 

Posėdžio pirmininkas                                                                          Gintautas Šarauskas

Posėdžio sekretorė                                                                                   Vaida Mikalkevičiūtė-Matuzienė
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