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2021-10Nr. LV
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Posėdis įvyko 2022-01-14, 09.00 val. el. ryšio priemonėmis.
Posėdžio pirmininkas Kalėjimų departamento Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro
koordinatorius Gintautas Šarauskas.
Posėdžio sekretorius Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros skyriaus vedėja
Birutė Semėnaitė.
Dalyvavo: Kalėjimų departamento specialistai: Loreta Vasiljevienė, Evaldas
Gasparavičius, Dalia Narbutienė, Donata Kračkienė, Irena Verbovičienė, Jevgenij Chleborodov,
Inga Mauricienė, Irmina Frolova-Milašienė ir pavaldžių įstaigų atstovai: Edvardas Norvaišas,
Gintarė Burokienė, Regimantas Kavaliauskas, Saulius Rajunčius, Arnoldas Masalskis, Rasa
Vanagienė, Rolandas Ruslanas Jakučionis, Nerijus Stapušaitis, Algimantas Mockevičius,.
DARBOTVARKĖ IR APSVARSTYTI KLAUSIMAI:
1. KD SPS apžvalginė informacija apie bausmių vykdymo sistemos darbuotojų ir klientų
(įkalintų asmenų) 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, skiepijimosi, nuotolinio darbo, grafikų,
srautų valdymo, nušalinimo nuo darbo nesant galimybių paso, testų rezultatų, atsisakius
vakcinuotis. Nuotolinio darbo organizavimo problematika ir siūlymai dėl tarnybos organizavimo
esant padidintam pareigūnų sergamumui (darbas dviem pamainomis, pareigūnų rezervas (probacijos
tarnybos galimybės, suteikiant pagalbą įkalinimo įstaigoms, iškvietimas iš atostogų ir kt.).
5. Apsaugos priemonės (AP) dėl COVID-19 (įstaigos turimi resursai, medicininių kaukių
dalinimas darbuotojams, nuteistiesiems ir suimtiesiems, atvykstantiesiems asmenims). Vykdomi
pirkimai, rezervai, poreikiai.
6. Nuteistųjų/suimtųjų trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų vykdymas pataisos įstaigose ir
tardymo izoliatoriuose COVID-19 pandemijos metu, trumpalaikių išvykų suteikimo galimybės.
Situacija, siūlymai, klausimai ir problemos.
7. Lankytojų (advokatų, sielovadininkų, žiniasklaidos atstovų, savanorių, nevyriausybinių
organizacijų, įvairių institucijų atstovų ir kt.) susitikimų su nuteistaisiais/suimtaisiais organizavimas
bei tvarkos užtikrinimas įstaigose, klausimai, problemos ir siūlymai.
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8. Mokymo centro organizuojamų mokymų, įvadinių kursų (vienos įstaigos, pamainos ar
nedidelių grupių darbuotojai (atsižvelgiant į kitų mokymo įstaigų darbą)) tvarka.
9. Kiti praktikoje aktualūs klausimai, pastebėjimai ir siūlymai dėl racionalaus darbo
organizavimo.
Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas Gintautas Šarauskas visus dalyvius pakvietė
darbotvarkėje nurodytais klausimais informaciją pateikti ar aktualiomis problemomis pasisakyti
visus įstaigų/padalinių vadovus ar atstovus, kad būtų galima objektyviai vertinti esamą situaciją. Jis
taip pat priminė, kad privalomas visų Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų ir Kalėjimų departamento
Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro priimtų sprendimų ir rekomendacijų vykdymas.
Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros skyriaus vedėja Birutė Semėnaitė pateikė iš pavaldžių
įstaigų gautos informacijos apie epidemiologinę Covid-19 situaciją apibendrinimą:
Per laikotarpį nuo 2022 01 08 iki 2022 01 14 buvo diagnozuota 16 naujų atvejų įkalintųjų asmenų
tarpe. 2022 01 14 sirgo 15 įkalintų asmenų. Sergančiųjų pasiskirstymas pagal įstaigas:
- Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje – 8 (visi laikomi izoliuoti Laisvės
atėmimo vietų ligoninėje);
- Kauno tardymo izoliatoriuje – 1 (Technikos g. sektoriuje);
- Laisvės atėmimo vietų ligoninėje – 1 (+8 izoliuoti iš Pravieniškių pataisos namų-atvirosios
kolonijos);
- Panevėžio pataisos namuose – 2;
- Šiaulių tardymo izoliatoriuje – 3.
Per paskutiniąją savaitę naujai vakcinuotas 41 įkalintasis, iš viso vakcinuota 64,3 proc. tą dieną
įstaigose laikytų įkalintųjų. Įstaigų pateiktais duomenimis iš ,,pagrindinę“ vakcinaciją gavusiųjų
20 proc. buvo vakcinuoti ir III (sustiprinančiąja) doze.
Darbuotojų tarpe per savaitę registruota 19 naujų atvejų. 2022 01 14 sirgo 38 darbuotojai, iš jų 31
laisvės atėmimo įstaigose. Sergančiųjų pasiskirstymas pagal įstaigas:
- Vilniaus pataisos namuose – 7 ;
- Laisvės atėmimo vietų ligoninėje – 2;
- Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje – 6;
- Šiaulių tardymo izoliatoriuje – 8;
- Alytaus pataisos namuose – 2;
- Kauno tardymo izoliatoriuje – 3 (A. Mickevičiaus g. sektoriuje);
- Panevėžio pataisos namuose – 1;
- Marijampolės pataisos namuose – 2;
- Kalėjimų departamente – 1;
- Lietuvos probacijos tarnyboje – 6.
Per savaitę naujai vakcinuoti 2 darbuotojai, vakcinacijos procentas sudaro 84,5 proc.
Iš ,,pagrindinę“ vakcinaciją gavusiųjų 30,1 proc. yra vakcinuoti ir III (sustiprinančiąja) vakcinos
doze.
B. Semėnaitė taip pat atkreipė dėmesį į pasikeitusias epidemiologinės situacijos šalyje reguliavimo
priemones:
- nuo 2022 01 17 žmonės, kuriems bus nustatyta besimptomė COVID-19 liga, galės izoliuotis
trumpiau – nebe 10 dienų, o 7 dienas. Pacientams, sirgusiems besimptomės formos COVID-19 liga,
izoliacija galės būti nutraukiama po 7 dienų nuo nosiaryklės ir ryklės tepinėlio, kurį ištyrus PGR
metodu ar atlikus antigeno testą buvo aptiktas koronavirusas, paėmimo dienos.
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- siekiant suvaldyti itin greit plintančios koronaviruso atmainos omikron plitimą, nuo 2022 01 17

visi vyresni nei 6 metų amžiaus žiūrovai ir dalyviai bei renginį aptarnaujantis personalas privalo
viso renginio uždarose erdvėse metu dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius,
priglundančius prie veido ir visiškai dengiančius nosį ir burną. Respiratorių leidžiama nedėvėti
neįgalumą turintiems žmonėms, kurie dėl savo sveikatos būklės respiratorių dėvėti negali ar jų
dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Tokiu atveju rekomenduojama dėvėti veido
skydelį.
Pasitarime dalyvaujantys įstaigų vadovai ar atstovai pateikė duomenis pagal darbotvarkės klausimus
ar kitą aktualią informaciją.
Lietuvos probacijos tarnybos Resocializacijos ir priežiūros skyriaus viršininkė Gintarė Burokienė
informavo, 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. Pareigūnai, dirbantys tiesioginį darbą su nuteistaisiais, dirba pagal lankstų darbo grafiką,
derinantis su kitais kolegomis, kad tarpusavyje kuo mažiau susitiktų, kad kabinete tuo pačiu metu
dirbtų tik vienas specialistas. Didžiuosiuose miestuose, kur kolektyvai didesni, sudarytos nuolatinės
grupes ir sudarytos galimybės pagal poreikį atvykti į darbo vietą pusei darbo dienos, kitą pusę
dienos dirbant teritorijoje arba namuose ir taip keičiantis. Leista pareigūnams lanksčiai planuotis
savo darbus ir jei nėra poreikio fiziškai būti darbo vietoje, techninius darbus gali atlikti iš namų.
Nepaisant to, kad didžioji dauguma pareigūnų dirba po vieną kabinete, jiems taip pat leidžiama
dirbti lanksčiai, su ta pačia kolektyvo grupe. Naktinis darbas organizuojamas pastoviomis grupėmis.
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.
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 tinkamai padaryti nuotoliniu būdu nėra galimybių.
Įstaiga apsaugos priemonių turi pakankamai, pirkimų šiuo metu nevykdo, kadangi rezervas yra
pakankamas.
Šiuo metu įstaigoje serga 5 darbuotojai. Nušalintų nuo darbo darbuotojų nėra, nepasiskiepiję
darbuotojai periodiškai testuojasi.
G. Šarauskas, reaguodamas į Lietuvos probacijos tarnybos atstovės pateiktą informaciją, pastebėjo,
jog darbo organizavimas, kad ,,tarpusavyje kuo mažiau susitiktų“ – nėra tinkamas darbo
organizavimo būdas. Būtina užtikrinti, kad pamainos tarpusavyje išvis nekontaktuotų – nesusitiktų.
Viena pamaina dirba vieną pilną dieną, kita – kitą pilną dieną, o ne pusdieniais. Lietuvos probacijos
tarnybai jis rekomendavo numatyti galimybę, kad esant neatidėliotinam būtinumui (dideliam
įkalinimo įstaigų saugumo valdymo, resocializacijos skyrių pareigūnų sergamumui), įkalinimo
įstaigos galėtų pasitelkti į pagalbą probacijos pareigūnus.
Į pateiktą pastebėjimą G. Burokienė sureagavo, paaiškindama, kad dėl darbo organizavimo
dienomis, o ne pusdieniais, šiuo metu yra diskutuojama ir artimiausiu metu bus priimti atitinkami
sprendimai, kurie leis efektyviai užtikrinant įstaigos veiklą ir atitinkantys visus saugumo
reikalavimus.
Marijampolės pataisos namų direktorius Regimantas Kavaliauskas pateikė duomenis apie situaciją
jo vadovaujamoje įstaigoje, atsakydamas į pasitarimo darbotvarkės klausimus:
1. Šiuo metu įstaigoje izoliuotų nuteistųjų 0, sergančių nuteistųjų COVID-19 šiuo metu nėra.
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Darbuotojų tarpe sergančių COVID-19 – 2, saviizoliacijoje – 0, kaip galimai turėję kontaktą su
asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 infekcija.
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. Profilaktinis tikrinimas vykdomas pagal LAVL padalinio Marijampolėje galimybes visų
naujai atvykusių nuteistųjų bei išvykstančių etapu.. Nuteistieji yra raginami skiepytis, už tai
suteikiant papildomą trumpalaikį pasimatymą. Problemų dėl atsisakymo dėvėti kaukes neturime.
4. Vykdomos dėl COVID-19 Marijampolės pataisos namų direktoriaus įsakymais
nustatytos priemonės bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus rekomendacijos. 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 privalomai dėvimos kaukės. Pareigūnų ir
darbuotojų, dirbančių tiesiogiai su nuteistaisiais, skaidyti į pamainas galimybės nėra, tačiau didžioji
dalis jų dirba kabinetuose po vieną. Esant dideliam darbuotojų sergamumui numatomos galimybės
atšaukti iš atostogų ar kviestis papildomai dirbti.
5. Apsaugos priemonių šiai dienai rezervas pakankamas.
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. Į
trumpalaikes išvykas išleidžiame pagal nustatytą tvarką bei grįžusius izoliuojame 5 paroms iki testo
padarymo ir iki testo atsakymo gavimo, kas riboja išvykų skaičių.
7. Atvykstantiems visuomenininkams ir sielovadininkams, taip pat kitiems atvykstantiems
taikomi reikalavimai, nustatyti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos direktoriaus patvirtintose Rekomendacijose (įeinant matuojama temperatūra, tikrinami
GP arba pažymos, dėvimos kaukės, susitikimų metu laikomasi atstumo).
R. Kavaliauskas pateikė paklausimą, kad reikėtų didesnio aiškumo dėl galimybės dirbti,
besikeičiant Galimybių paso išdavimo reikalavimams bei testų galiojimo sąlygoms.
B. Semėnaitė, atsakydama į tai, priminė, kad šiuo atveju būtina vadovautis sveikatos sistemos
įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais – Sveikatos apsaugos ministro, Operacijų vadovo
sprendimais.
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktorius Saulius Rajunčius, atsakydamas į darbotvarkės klausimus,
informavo, kad Šiaulių tardymo izoliatoriuje (toliau – Šiaulių TI):
1. Šiai dienai darbuotojų, sergančių COVID-19 yra 8, saviizoliacijoje - 0. Pasveikusių
darbuotojų iš viso - 73. Suimtųjų/nuteistųjų sergančių - 3, saviizoliacijoje - 2, karantinuojami – 17,
pasveikusių - 81. 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. 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). Periodiškai yra vykdomos suimtųjų ir nuteistųjų
apklausos dėl skiepijimosi. Pilnai pasiskiepijusiems
suimtiesiems (nuteistiesiems)
suteikiamas papildomas trumpalaikis pasimatymas. Tais atvejais, kai suimtasis ar nuteistasis
išeidamas iš gyvenamosios patalpos atsisako dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę,
pradžiai pasitelkiami konstruktyvaus pokalbio metodai, siekiant rasti abiem šalims priimtiną
sprendimą arba išsiaiškinamos priežastys, dėl kurių asmuo nevykdo tam tikro įpareigojimo,
pateikiant ir atitinkamus įpareigojimus nustatančius sprendimus susipažinimui. Kraštutiniu atveju
yra taikomos poveikio priemonės.
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4. Vykdomos dėl COVID-19 Šiaulių TI direktoriaus įsakymais nustatytos priemonės bei
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
Rekomendacijos. Darbuotojai, neturintys ir nepateikę galiojančio GP, profilaktiškai testuojasi dėl
COVID-19 ligos ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų. Darbuotojai, kuriems
nebūtinas nuolatinis buvimas darbo vietoje dirba nuotolinį darbą pakaitomis, jei yra viename
kabinete daugiau nei 1 darbuotojas, išlaikomas 2 m. atstumas, darbo pradžios ir pabaigos laikas taip
pat
pagal
galimybes
skirtingas, įstaigos
patalpose
nuo
2021-11-15
privalomai
dėvimos medicininės kaukės. Pareigūnų instruktavimas vykdomas lauke. Ligos protrūkio
darbuotojų tarpe, pradžiai būtų kviečiami nuotoliniu būdu dirbantys darbuotojai (sudarytas
pareigūnų rezervo sąrašas darbo dienomis), 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. Šiai dienai dar
nėra poreikio prašyti pagalbos iš probacijos tarnybos.
5. Apsaugos priemonių dėl COVID-19 turime pakankamai. Tiek darbuotojai, tiek suimtieji ir
nuteistieji medicininėmis kaukėmis aprūpinami pagal poreikį. Problemų dėl suimtųjų ir nuteistųjų
aprūpinamo medicininėmis kaukėmis nėra. 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. Nesklandumų suteikiant nuteistiesiems trumpalaikes išvykas į namus nekyla.
7. Atvykstantiems visuomenininkams ir sielovadininkams, taip pat vestuvių (santuokos
registravimas) procedūrai taikomi reikalavimai, nustatyti Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2021-12-28 įsakymu Nr. V-407
patvirtintose Rekomendacijose (5 p., 15 p., 17 p., įeinant matuojama temperatūra, tikrinamas GP
arba pažyma, dėvimos kaukės, susitikimų metu laikomasi atstumo).
Apie situaciją Panevėžio pataisos namuose duomenis pateikė įstaigos direktorius Edvardas
Norvaišas:
1. Panevėžio pataisos namuose šiuo metu yra 2 nuteistosios ir 1 įstaigos darbuotojas, kuriems
nustatyta COVID-19 liga.
2. Visiems atvykstantiems į darbą įstaigos darbuotojams matuojama temperatūra. Visiems
darbuotojams nurodyta, kad darbo metu uždarose patalpose jie turi dėvėti nosį ir burną dengiančias
medicinines veido kaukes, bendrauti tarpusavyje, išlaikant 2 metrų atstumą, pagal galimybes siekti,
kad komunikacinis kontaktas netruktų ilgiau kaip 15 min. Darbuotojams nurodyta, pagal galimybes,
pietauti darbo vietose, bendromis poilsio ir rūkymo patalpomis naudotis tik tiems darbuotojams,
kurie dirba tuose pačiuose kabinetuose.
Posėdžiai, pasitarimai ir susirinkimai įstaigoje organizuojami tik esant būtiniausiam poreikiui
ir jų metu darbuotojam dėvint nosį ir burną dengiančias veido kaukes, laikantis saugaus atstumo.
Įstaigoje sudaryti darbuotojų, kurie nėra pasiskiepiję sąrašai ir darbuotojai ne rečiau kaip kas 7
dienas 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 persirgtos ligos, antikūnių testų ar skiepijimosi pažymėjimus.
3. Profilaktiniai patikrinimai įstaigoje laikomoms nuteistosioms atliekami pagal poreikį. Su
naujai atvykusiomis nuteistosiomis bendrauja specialistės, kurios pateikia visą informaciją apie
situaciją dėl COVID-19 ligos ir apie galimybes pasiskiepyti. Nuteistosios, norinčios skiepytis yra
vežamos į miesto vakcinacijos centrą. Šiuo metu iš viso paskiepyta (revakcinuota) 101 nuteistoji.
Panevėžio pataisos namuose visoms nuteistosioms išdalintos nosį ir burną dengiančios
apsaugos priemonės ir iš visų nuteistųjų reikalaujama einant į bendro naudojimo patalpas, būnant
uždarose patalpose su kitais asmenimis, nuolat jas dėvėti.
4. 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
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neįmanoma organizuoti nuotoliu būdu) darbas organizuojamas dviem pamainomis, keičiantis kas
antrą darbo dieną, pagal mėnesiui patvirtintus grafikus.
Susirgus įstaigos darbuotojui COVID 19 apklausiami kiti darbuotojai, renkama informacija
apie darbuotojus, turėjusius kontaktus su kitais asmenimis, išsiaiškinus galimus kontaktus,
darbuotojai izoliuojasi, jiems suteikiamos poilsio dienos, derinami grafikai, siekiant, kad kuo
mažiau infekcija paplistų po įstaiga.
Didėja revakcinuojančiųjų darbuotojų skaičius. Šiuo metu įstaigoje yra 88 darbuotojai kurie
pasiskiepijo 3 skiepu ar prasirgo COVID 19 liga ir turi 2 skiepus. Darbuotojai, kurie nėra
pasiskiepiję, testuojasi ir pristato testų rezultatus, nušalintų nuo darbo kol kas darbuotojų nebuvo.
Problemų kol kas įstaigoje nėra.
5. Poreikio įsigyti apsaugos priemonių šiuo metu įstaigoje nėra. Vienkartinės kaukės yra
dalinamos nuolat įstaigos darbuotojams ir nuteistosioms.
Apsaugos priemonės įstaigoje bus perkamos pagal poreikį.
6. 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.
7. Į Panevėžio pataisos namus susitikti su nuteistosiomis savanoriams, nevyriausybinių
organizacijų atstovams ir kt. asmenims leidžiama tik turint galimybių pasus, kol kas jokių problemų
dėl susitikimų organizavimo ir vykdymo įstaigoje nėra. Visi atvykę lankytojai dėvi nosį ir burną
dengiančias apsaugos priemones, visiems matuojama temperatūra, pagal galimybes laikosi saugaus
atstumo.
Rasa Vanagienė, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Turto valdymo skyriaus
specialistė, pateikė duomenis apie situaciją šioje laisvės atėmimo įstaigoje:
-

-

-

-

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.
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.
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje šiuo metu serga COVID 19
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darbuotojai Saviizoliacijoje vienas darbuotojas. Nuo 2020-09-01 COVID 19 liga nustatyta
244 darbuotojams. Šiuo metu įstaigoje COVID 19 serga 12 nuteistųjų. Pirmajame sektoriuje
4 nuteistieji. Antrajame sektoriuje 8 nuteistieji, Visi sergantys išvežti į LAVL.
Saviizoliacijoje kaip turėję kontaktą su sergančiu COVID 19 šiuo metu 147 nuteistieji.
Apsaugos priemonių šiai dienai rezervas pakankamas. Tiek darbuotojai ir nuteistieji
vienkartinėmis veido kaukėmis aprūpinami pagal poreikį.
Įstaigoje 597 darbuotojai yra pasiskiepiję pagal pilną vakcinos schemą .Šiai dienai įstaigoje
paskiepyti 1142 nuteistieji paskiepyti pilną vakcinos schemą. Tai pat pradėta vakcinuoti
nuteistieji sustiprinančiąją trečiąja doze
šiuo metu vakcinuoti 301 nuteistasis ir 75
darbuotojai. Periodiškai yra vykdomos suimtųjų ir nuteistųjų apklausos dėl skiepijimosi.
Nuo 2020 m. spalio mėn. įstaigoje dirbama 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. Vienas darbuotojas nušalintas nuo darbo atsisakius testuotis ar vakcinuotis.
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.
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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.

Vilniaus pataisos namų (toliau – Vilniaus PN)2-ojo saugumo valdymo skyriaus viršininkas, laikinai
einantis direktoriaus pavaduotojo pareigas Rolandas Ruslanas Jakučionis informavo, kad:
1. Įstaigoje vykdomi nurodymai ir rekomendacijos dėl Covid-19 užkardymo ir valdymo,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės lygio operacijų vadovo
sprendimais. Nuolat sekama informacija; esant pakeitimų – paviešinama visiems darbuotojams.
2. Nuteistųjų (suimtųjų) testavimas vyksta konvojuojant į kitas įstaigas arba esant įtarimams dėl
Covid-19 (t. y. pasireiškus simptomams). 2022-01-05 vyko nuteistųjų vakcinacija, paskiepyti iš viso
53 asmenys (dalis asmenų skiepijosi 1-ąją doze, dalis – 2-ąją doze ir kita dalis sustiprinančia doze).
3. Nuotolinis darbas Vilniaus PN vykdomas pagal atskirus grafikus, kad darbo kabinete būtų po
vieną darbuotoją.
4. Apsaugos priemonių likutis pakankamas.
5. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai pasimatymai įstaigoje vyksta įprastine tvarka.
6. Lankytojai į įstaigą įleidžiami tik pamatavus temperatūrą ir su veido apsaugos priemonėmis.
Susitikimai su advokatais, ikiteisminio tyrimo pareigūnais, sielovadininkais vyksta įprastine tvarka.
Apie situacija Kauno tardymo izoliatoriuje duomenis pateikė įstaigos Saugumo valdymo skyriaus
viršininkas Nerijus Stapušaitis:
- Įstaigos padalinyje veiklos adresu Mickevičiaus g. 11 Covid-19 liga serga 3 darbuotojai,
suimtųjų (nuteistųjų) sergančių nėra. Karantino sąlygomis laikomi 5 naujai atvykę suimtieji.
- Padalinyje veiklos adresu Technikos g. 34 Covid-19 liga sergančių darbuotojų nėra, serga 1
nuteistasis. Karantino sąlygomis laikomi 10 naujai atvykusių nuteistųjų.
- Galimybių pasus turi visi darbuotojai. Esant galimybei, pagal atliekamas darbo funkcijas,
sudarome galimybę dirbti mišriu (kontaktiniu ir nuotoliniu) būdu.
- Apsaugos priemonių pakanka. Į pasimatymus įleidžiami asmenys turintys tik galiojančius
galimybių pasus. Problemų dėl pasimatymų suteikimo nėra.
- Nuteistieji, teisės aktų nustatyta tvarka, išleidžiami į trumpalaikes išvykas, užtikrinant
rekomendacijų dėl Covid-19 laikymąsi.
- Darbo vietose darbuotojams sudarome galimybę dirbti po vieną. Laikomės visų nustatytų
rekomendacijų.
N. Stapušaitis pateikė pasiūlymą – svarstyti galimybę revakcinuojantiems (paskiepytiems III
(sustiprinančiąja) vakcinos doze suimtiesiems (nuteistiesiems) suteikti papildomus trumpalaikius
pasimatymus – analogiškai kaip 2021 m. buvo skatinami besivakcinuojantys įkalintieji.
Alytaus pataisos namų specialistas, atsakingas už darbų saugą įstaigoje Algimantas Mockevičius
pateikė duomenis, kad:
Alytaus pataisos namuose koronaviruso infekcija šiuo metu serga 2 darbuotojai,
saviizoliacijoje darbuotojų nėra. Sergančių ir saviizoliacijoje nuteistųjų nėra. Iš 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. Atliktas
pirkimas dėl vienkartinių kaukių įsigijimo. Visiems asmenims, patenkantiems į Alytaus pataisos
namų teritoriją, matuojama temperatūra termovizoriumi. Pagal įstaigos direktoriaus patvirtintą
tvarką, darbuotojams sudaryta galimybė dirbti nuotoliniu būdu.
Pirmąja ir/arba antrąja vakcina, dėl COVID-19, pasiskiepijo 199, trečiąja 51 Alytaus
pataisos namų darbuotojas. Pirmąja ir/arba antrąja vakcina paskiepyti 369, trečiąja 55 nuteistieji.
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Duomenis apie sergamumą ir darbo organizavimą atskiruose Kalėjimų departamento padaliniuose
pateikė jų vadovai:
- Irena Verbovičienė, Finansų skyriaus vedėja: skyriuje visos adrbuotojos sveikos, trys iš
keturių vakcinuotos III (sustiprinančiąja doze). Tiek, kiek leidžia galimybės, darbas organizuojamas
nuotoliniu būdu, atvykus į Kalėjimų departamentą, laikomasi ESOC rekomendacijų.
- Inga Mauricienė, Komunikacijos skyriaus vedėja: abi darbuotojos sveikos, pasiskiepijusios III skiepu,
darbas vyksta mišriu būdu.

- Evaldas Gasparavičius, Saugumo valdymo skyriaus viršininkas: skyriuje vienas darbuotojas
serga ir vienas izoliacijoje (serga šeimos narys). Darbas vyksta nuotoliniu būdu ir vykstant į
darbovietę. E. Gasparavičius atkreipė pasitarimo dalyvių dėmesį, kad lankantis įstaigose buvo
stebimi atvejai, kai perduodant postus, vienoje patalpoje būriuodavosi daug pareigūnų (perdavusių
postus kitai pamainai), nors jokio būtinumo tam nebuvo.
- Jevgenij Chleborodov, Kriminalinės žvalgybos viršininkas: valdyboje sergančių Covid 19 nėra.
Darbas vykdomas mišriu būdu. AAP užtenka. Darbai vyksta intensyviai kaip įstaigose taip ir už jų
ribų, laikantis visų apsaugos reikalavimų.
- Donata Kračkienė, Veiklos organizavimo skyriaus vedėja: visi darbuotojai sveiki, dirba mišriu
būdu.
- Arnoldas Masalskis, Planavimo ir projektų skyriaus vedėjas: skyrius dirba nuotoliniu būdu, visi
sveiki.
- Dalia Narbutienė, Centralizuoto viešųjų pirkimų skyriaus vedėja: visi skyriaus darbuotojai
vakcinuoti ir sveiki.
NUTARTA:
1. Priminti, kad Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose organizuojant
darbą, susirinkimus ar pasitarimus, būtina maksimaliai išnaudoti galimybę dirbti ir pasitarimuose
dalyvauti nuotoliniu būdu.
2. Pavesti laisvės atėmimo vietų vadovams nuteistuosius ir suimtuosius informuoti
apie blogėjančią epidemiologinę situaciją šalyje, pasaulyje atsiradusią bei plintančią SARS-CoV-2
viruso omikron atmainą ir skatinti skiepytis bei revakcinuotis: įstaigose aptarti galimybę, kaip
skatinamąją priemonę revakcinacijai (III doze) ir /ar vakcinacijai (I doze) įkalintiesiems suteikti
papildomą pasimatymą ir nuomonę pateikti kito Kalėjimų departamento Ekstremalių situacijų
operacijų centro posėdžio metu.
3. Atkreipti laisvės atėmimo vietų įstaigų vadovų dėmesį, kad perduodant
pamainas/postus, vienoje patalpoje nesibūriuotų daug pareigūnų (perdavusių postus kitai pamainai)
ir užtikrinti, kad budinčiųjų pamainų pasikeitimo procedūros būtų atliekamos taip, kad kuo labiau
išvengti nebūtinų kontaktų.
4. Lietuvos probacijos tarnybai spręsti darbo organizavimo klausimą taip, kad būtų
kuo mažiau kontaktų tarp dirbančiųjų – užtikrinti, kad pamainos tarpusavyje išvis nekontaktuotų –
nesusitiktų.
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
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