
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022-01-       Nr. LV-
Vilnius

Posėdis įvyko 2022-01-21, 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:  Kalėjimų  departamento  specialistai:  Birutė  Semėnaitė,  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  vengiant  fizinio  kontakto,
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,  atostogų  suteikimo
galimybės ir rekomenduotini apribojimai. 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.

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.

Pasitarime dalyvaujantys Kalėjimų departamento padalinių ir įstaigų vadovai bei atstovai,
pateikė duomenis pagal darbotvarkės klausimus ar kitą aktualią informaciją.
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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. 

Kauno tardymo izoliatoriaus Saugumo valdymo skyriaus viršininkas  Nerijus Stapušaitis.
Kauno TI veiklos adr. Mickevičiaus g. 11 Covid-19 virusine liga serga 2 darbuotojai ir 1 suimtasis.
Karantino sąlygomis laikoma 21 naujai atvykęs suimtasis. Veiklos adr. Technikos g. 34  Covid-19
virusine  liga  sergančių  darbuotojų,  nuteistųjų  nėra.  Karantino  sąlygomis  laikomi  12  naujai
atvykusių nuteistųjų. Galimybių pasus turi visi darbuotojai. Esant galimybei, pagal atliekamas darbo
funkcijas, sudarome galimybę dirbti nuotoliniu būdu. Apsaugos priemonių pakanka. 

Nerijus  Stapušaitis išsakė siūlymą,  atsižvelgiant  į  didėjantį  sergančiųjų  skaičių  šalyje,
apsvarstyti galimybę laikinai sustabdyti nuteistųjų trumpalaikes išvykas į namus (leisti tik išimtinais
atvejais,  pvz.  laidotuvės)  ir  kontaktinius  pasimatymus.  Sustabdžius,  papildomai  suteikti
skambučius, nuotolinius pasimatymus. 

Kalėjimų  departamento  Sveikatos  priežiūros  skyriaus  vedėja  Birutė  Semėnaitė įstaigų
atstovų,  teikiančių  medžiagą,  o  taip  pat  atsakingų KD padalinių,  paprašė  pateikti  siūlymus   dėl
darbotvarkės 6.  klausimo: Nuteistųjų/suimtųjų  trumpalaikių  ir  ilgalaikių  pasimatymų
vykdymas pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose COVID-19 pandemijos metu, trumpalaikių
išvykų, atostogų suteikimo galimybės ir rekomenduotini apribojimai. Situacija, siūlymai, klausimai
ir  problemos.  Dėkojant  gerb.  Nerijui  už aktualų pasiūlymą (atsižvelgiant  į  didėjantį  sergančiųjų
skaičių šalyje, siūlytume apsvarstyti galimybę laikinai sustabdyti nuteistųjų trumpalaikes išvykas į
namus  (leisti  tik  išimtinais  atvejais,  pvz.  laidotuvės)  ir  kontaktinius  pasimatymus.  Sustabdžius,
papildomai  suteikti  skambučius,  nuotolinius  pasimatymus)  prašytume  ir  kitų  pasisakyti  šiuo
klausimu. Taip pat kokia būtų nuomonė dėl galimybės skelbti ,,lokalų“ karantiną – t. y. atsižvelgus į
sergamumo rodiklius taikyti apribojimus konkrečiose įstaigose.

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  1,  saviizoliacijoje -  2.  Pasveikusių
darbuotojų iš viso - 80. Suimtųjų/nuteistųjų sergančių - 6, saviizoliacijoje - 14, karantinuojami – 19,
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.
 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
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kabinete daugiau nei 1 darbuotojas,  išlaikomas saugus 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, 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). 
Dėl trumpalaikių išvykų ŠTI problemos iš esmės nėra, nes leidžiame tik ŪB nuteistuosius ir jie
grįžę penkias dienas karantinuojasi. Atsižvelgiant į tai, kad judėjimas įstaigoje, kaip izoliatoriuje,
tikrai  didelis,  todėl  nematome  tikslo  apriboti  tokios,  tikrai  reikšmingos  priemonės  nuteistųjų
resocializacijai.

Lietuvos  probacijos  tarnybos  Resocializacijos  ir  priežiūros  skyriaus  viršininkė  Gintarė
Burokienė:  Informuojame,  kad  Lietuvos  probacijos  tarnyboje  šiuo  metu  serga  12  Darbuotojų.
Darbas įstaigoje nuo 2022-01-20 yra perorganizuotas ir darbuotojai dirba pastoviomis pamainomis,
keisdamiesi po dieną, t. y. vieną dieną dirba darbo vietoje, kitą dieną dirba nuotoliu. Darbuotojams
nurodyta maksimaliai išnaudoti galimybes ir daugiau dirbti teritorijoje, t. y. vykti pas nuteistuosius.
Įstaigos  teritoriniuose  padaliniuose  apsaugos  priemonių  pakanka,  visiems  darbuotojams  nuolat
primenama laikytis nustatytų rekomendacijų.

Kalėjimų  departamento  Sveikatos  priežiūros  skyriaus  vyriausioji  specialistė  Loreta
Vasiljevienė:  informuoju aktualų teisinį reglamentavimą COVID-19 valdymui – nuo pirmadienio,
2022-01-24,  įsigalios  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro,  valstybės  lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2022 m. sausio 20 d. sprendimas Nr. V-119
(toliau  –  Sprendimas),  kuriuo  patvirtintas  Gyvybiškai  svarbias  valstybės  funkcijas  vykdančių
darbuotojų,  privalančių  dirbti  nepertraukiamai  fiziniu  būdu  valstybės  lygio  ekstremaliosios
situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašas (toliau –
sąrašas).

Sprendime (cituoju):  
„2. Nustatau,  kad darbuotojai,  vykdantys  funkcijas,  nurodytas  Gyvybiškai

svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu
valstybės lygio ekstremaliosios  situacijos  dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)  plitimo
grėsmės  metu,  sąraše,  (toliau  –  gyvybiškai  svarbias  valstybės  funkcijas  vykdantys
darbuotojai) dirba šiomis sąlygomis:

2.1. turėjus sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar susirgus
šia  liga  izoliavimas  organizuojamas  vadovaujantis  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
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administracijos  numatytose  patalpose  taisyklių  patvirtinimo“, išskyrus  šio  sprendimo  2.2
papunktyje nurodytus atvejus;

2.2. jei  dėl  didelio  gyvybiškai  svarbias  valstybės  funkcijas  vykdančių  darbuotojų,
sergančių  COVID-19  liga  (koronaviruso  infekcija),  skaičiaus  neįmanoma  užtikrinti  gyvybiškai
svarbių  valstybės  funkcijų  vykdymo  (jeigu  nėra  galimybės  šių  funkcijų  perduoti  kitiems
darbuotojams), dirbti gali besimptome COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) forma sergantys
gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdantys darbuotojai, nesilaikydami Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų
COVID-19 ligos  (koronaviruso infekcijos)  diagnostikos ir  gydymo tvarkos  aprašo patvirtinimo“
nustatyto izoliavimo laikotarpio;

2.3. veikla  vykdoma užtikrinant  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos ministro,
valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  valstybės  operacijų  vadovo  2021  m.  birželio  30  d.
sprendime Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei
kitų  įstaigų  veiklos  organizavimo  sąlygų“  nustatytus  reikalavimus,  išskyrus  nuostatas  dėl
medicininių  veido  kaukių  ir  respiratorių  dėvėjimo. Gyvybiškai  svarbias  valstybės  funkcijas
vykdantiems  darbuotojams  rekomenduojama  darbo  metu,  neturint  kontakto  su  trečiaisiais
asmenimis,  bendraujant  tik  su  kolegomis,  dėvėti  ne  žemesnio  kaip  FFP2  ar  KN95  lygio
respiratorius  (toliau  – respiratoriai), kurie  priglunda  prie  veido  ir  visiškai  dengia  nosį  ir  burną.
Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdantiems darbuotojams turint kontaktą su trečiaisiais
asmenimis,  respiratorių  dėvėjimas  privalomas.  Respiratorių  leidžiama  nedėvėti  neįgalumą
turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės respiratorių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali
pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

3.  Įpareigoju  gyvybiškai  svarbias  valstybės  funkcijas  vykdančių  darbuotojų
darbdavius:

3.1.    tvirtinti gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas  vykdančių tipinių pareigybių
grupių arba vardinį darbuotojų sąrašą;

3.2.    kai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) susidaro gyvybiškai svarbias
valstybės funkcijas  vykdančių darbuotojų trūkumas ir negali būti užtikrinamos gyvybiškai svarbios
funkcijos, priimti sprendimą, kada turi būti pradėtos taikyti šio sprendimo 2.2 papunkčio nuostatos.

 Sąrašas:

.....

5.6.    Kalėjimų  departamentui  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos
pavaldžiose laisvės atėmimo vietų įstaigose dirbantys pareigūnai, psichologai, maitinimo paslaugas
teikiantys darbuotojai, kiti darbuotojai;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8f9b59307a8311ecb2fe9975f8a9e52e

Kalėjimų  departamento  direktoriaus  pavaduotojas  Gintautas  Šarauskas:  Savalaikiai  ir
aktualūs  Loretos  pastebėjimai,  įtrauktini  į  ESOC  protokolą  kaip  rekomendacijos,  įpareigojant
įstaigas sudaryti ir pasitvirtinti nurodytus sąrašus ir priimti savalaikius sprendimus, kai “dėl didelio
gyvybiškai  svarbias  valstybės  funkcijas  vykdančių  darbuotojų,  sergančių  COVID-19  liga
(koronaviruso  infekcija),  skaičiaus  neįmanoma  užtikrinti  gyvybiškai  svarbių  valstybės  funkcijų
vykdymo (jeigu nėra galimybės šių funkcijų perduoti kitiems darbuotojams)“. KD tikslinga tokius
sąrašus (vardinius ar pareigybių) sudaryti įpareigoti SVS ar SPS? 

Loreta Vasiljevienė. Kaip suprantu, kalbama tik apie Kalėjimų departamentui pavaldžias
laisvės atėmimo vietų įstaigas, tačiau ne apie patį Kalėjimų departamentą. Tačiau, žiūrint plačiąja
prasme ir laikantis protingumo kriterijaus, galima suprasti, kad tokia tvarka galėtų būti numatyta ir
pačiame Kalėjimų departamente.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8f9b59307a8311ecb2fe9975f8a9e52e
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Dar aktuali informacija visiems:

Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas  Gintautas Šarauskas.  Galimai reikia ir
numatyti, kad KŽV, SVS, RS darbuotojai,  dirbantys įstaigose (nuotolinė darbo vieta), galėtų vykti į
įstaigas suteikti pagalbą (prevencinė grupė, krizių įveikos komanda) ir t.t.

Birutė Semėnaitė. Šis teisės aktas dar gali būti atšauktas,  nes jis sukėlė didelį rezonansą
pačių darbuotojų tarpe – prieš pasisako ir medikų profesinės sąjungos ir pareigūnų. Bet nusimatyti
galima, o KD būtų aktualu būtent tai ką gerb. pavaduotojas mini – darbuotojai dirbantys nutolusiose
darbo vietose – pagrindinis padalinys – KŽV skyriai dirbantys įstaigose.

Alytaus  pataisos  namų  specialistas,  atsakingas  už  darbų  saugą  įstaigoje  Algimantas
Mockevičius pateikė duomenis,  kad  Alytaus pataisos namuose koronaviruso infekcija  šiuo metu
serga 5 darbuotojai ir 1 nuteistasis. 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.  Visiems  asmenims,  patenkantiems  į  APN  teritoriją,
matuojama temperatūra termovizoriumi. Pagal įstaigos direktoriaus patvirtintą tvarką, darbuotojams
sudaryta galimybė dirbti nuotoliniu būdu.
          Nuo 2021-05-3 d. įvyko 617 trumpalaikių pasimatymų ir 424 ilgalaikiai pasimatymai. 
          Pirmąja ir/arba antrąja vakcina, dėl COVID-19, pasiskiepijo 199, trečiąja 51 Alytaus pataisos
namų darbuotojai. Pirmąja ir/arba antrąja vakcina paskiepyti  382, trečiąja 69 nuteistieji.
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          Atsižvelgiant, kad omikron COVID-19 atmaina sklinda 3-5 kartus sparčiau nei kitos atmainos
ir  šiuo metu  šios  atmainos  atvejų  yra nustatyta  beveik  visose  apskrityse,  tikslinga  būtų laikinai
sustabdyti nuteistųjų trumpalaikes išvykas į namus ir kontaktinius pasimatymus.

Marijampolės pataisos namų direktorius Regimantas Kavaliauskas: 
 1. Šiuo metu įstaigoje izoliuotų nuteistųjų 0, sergančių nuteistųjų COVID-19 šiuo metu
nėra.

Darbuotojų  tarpe  sergančių COVID-19  –  3,  saviizoliacijoje  –  1,  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.
Labai suintensyvėjo nuteistųjų noras skiepytis, per pastarąją savaitę įvairiomis dozėmis pasiskiepijo
virš 200 nuteistųjų. Palaikomas nuolatinis ryšys su Marijampolės PSPC dėl nuteistųjų skiepijimo
poreikio.

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).

8. Kalbant  apie  nuteistųjų  kontakto  su  artimaisiais  ribojimą,  mažinant  trumpalaikes
išvykas, mažinant kontaktinių pasimatymų skaičių, tai priemonės kaip ir tinkamos siekiant išvengti
užsikrėtimų  skaičiaus  augimo,  tačiau  tuo  pačiu  šios  priemonės  gali  mažinti  nuteistųjų  norą
skiepytis, jie gali prarasti tam motyvaciją. Todėl nustatant ribojimus reikia įvertinti visas pasekmes.

Richard  Taras  Marus.  Kalėjimų  departamento  Turto  valdymo  skyriaus  vyriausiasis
specialistas.  Darbas  skiyriuje  vyksta  mišriu  būdu  laikantis  visų  saugos  reikalavimų.  Sparčiai
blogėjant  epidemiologinei  situacijai  Lietuvoje  SAM  rekomenduoja  vengti  masinių  susibūrimo
vietų;  renginių  metu  dėvėti  respiratorius,  o  ne  kaukes.  Šiuo  pagrindu,  rekomenduoju  šiuo
laikotarpiu susilaikyti nuo bet kokių renginių KD ir PĮ (kontaktiniu būdu, rengiamų mokymų (kaip
einamieji 2022-01-19 – 20 d. KD vykstantys mokymai, kur nėra išlaikomi būtini atstumai ir kt.,)
kursų, susirinkimų ir pan.). Svarbius susitikimus (kurių nėra galimybės atlikti  nuotoliu) – rengti
laikantis visų saugos reikalavimų, išlaikant būtinus atstumus; ribojant dalyvių skaičių kiek įmanoma
mažiau asmenų (rekomenduočiau ne daugiau 5 asmenų).

Rasa Vanagienė, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Turto valdymo skyriaus
specialistė, pateikė duomenis apie situaciją šioje laisvės atėmimo įstaigoje:
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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  9
darbuotojai     Nuo 2020-09-01 COVID-19  liga nustatyta 252 darbuotojams. Šiuo metu įstaigoje
COVID1919 serga 5  nuteistieji.  Antrajame sektoriuje. Visi sergantys izoliacijai  išvežti į LAVL. 

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, sustiprinančiąją
trečiąja doze   šiuo metu vakcinuoti 75 darbuotojai. Šiai dienai įstaigoje  paskiepyti 1145 nuteistieji
paskiepyti  pilną vakcinos schemą.  Tai  pat pradėta  vakcinuoti  nuteistieji  sustiprinančiąją  trečiąja
doze    šiuo  metu  vakcinuoti  329  nuteistasis.  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.

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.

Atsižvelgiant į didėjantį sergančiųjų skaičių šalyje, siūlytume laikinai  sustabdyti nuteistųjų
trumpalaikes  išvykas  į  namus  (leisti  tik  išimtinais  atvejais,  pvz.  laidotuvės)  ir  kontaktinius
pasimatymus. Taip pat siūlytume apsvarstyti galimybę,  laikinai sustabdyti  kultūros, sporto ir kitus
masinius  nuteistųjų renginius.

Apie situaciją Panevėžio pataisos namuose duomenis pateikė įstaigos direktorius Edvardas
Norvaišas:                             
 

1. 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.

2.  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.
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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.

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.
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  resivakcinuojančiųjų darbuotojų skaičius.  Šiuo metu įstaigoje  yra 94
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.

4. Įstaiga atliko viešąjį pirkimą ir įsigijo 6000 porų vienkartinių pirštinių, esant poreikiui
bus  perkamos  kitos  apsaugos  priemonės.  Vienkartinės  kaukės  yra  dalinamos  nuolat  įstaigos
darbuotojams ir nuteistosioms. 

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. 

Duomenis  apie  sergamumą  ir  darbo  organizavimą  atskiruose  Kalėjimų  departamento
padaliniuose pateikė jų vadovai: 

Renata  Katinaitė.  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos  (toliau  –  Kalėjimų  departamentas)  Resocializacijos  skyriaus  darbuotojai  dirba
mišriuoju  būdu:  dauguma  nuotoliniu  būdu,  besidarbuojantys  Kalėjimų  departamento  patalpose
laikosi saugumo rekomendacijų. Paminėtina, kad vienam darbuotojui nustatytas teigiamas  Covid-
19 atvejis. Darbuotojas dirba nuotoliniu būdu, tad jokių tiesioginių kontaktų pastaruoju metu su
Skyriaus darbuotojais neturėjo. 

Donata Kračkienė KD Veiklos organizavimo skyriaus darbuotojai dirba mišriuoju būdu:
dauguma nuotoliniu būdu, dirbantys KD patalpose laikosi saugumo rekomendacijų. Visi darbuotojai
sveiki. 

Inga  Mauricienė.  Komunikacijos  skyrius  kol  kas  sveikas,  dirbame  mišriu  būdu.
Atvažiuojame į KD pasikeisdamos. Pritarčiau Birutės minčiai „ skelbti ,,lokalų“ karantiną – t. y.
atsižvelgus į sergamumo rodiklius taikyti apribojimus konkrečiose įstaigose.“ Nes jei vėl visur ir
visiems apribosim pasimatymus ir pan., kils didžiulis nepasitenkinimas, o tai vėl neigiamai atsilieps
mūsų  įvaizdžiui.  Galbūt  reiktų  bendrai  nustatyti  kokius  tai  rodiklius  (sergančiųjų  skaičių  ar
procentą), kuriems esant kiekviena įstaiga galėtų skelbti lokalų karantiną. 

Irena  Verbovičienė.  Finansų  skyriaus  darbuotojos  sveikos,  dauguma  dirba  nuotoliniu
būdu. Dirbant KD patalpose laikomės saugumo rekomendacijų. 

Evaldas  Gasparavičius.  Saugumo  valdymo  skyriuje  vienas  darbuotojas  serga.  Darbas
vyksta  pamainomis,  nuotoliniu  būdu  ir  vykstant  į  darbovietę.  Atsižvelgiant  į  epidemiologinės
situacijos pokyčius ir didėjančią riziką COVID-19 išplisti laisvės atėmimo vietų įstaigose, siūloma
vadovaujantis BVK 119 str. laikinai apriboti: 

nuteistųjų išvykimą už pataisos įstaigos teritorijos ribų; 
kultūros, sporto ir kitų masinių renginių pataisos įstaigose organizavimą;
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  Birutė  Semėnaitė pateikė  iš  pavaldžių  įstaigų  gautos  informacijos  apie  epidemiologinę
Covid-19 situaciją apibendrinimą:

Duomenys apie epidemiologinę Covid-19 situacija BVS 2022 01 21

Per laikotarpį nuo 2022 01 15 iki 2022 01 21 buvo diagnozuota 13 naujų atvejų įkalintųjų
asmenų tarpe. 2022 01 21 sirgo 22 įkalinti asmenys. Sergančiųjų pasiskirstymas pagal įstaigas:

Pravieniškių PN-AK – 5 (visi laikomi izoliuoti LAVL)
Kauno TI – 1 (A. Mickevičiaus g. sektoriuje)
Panevėžio PN – 9
Šiaulių TI – 6
Alytaus PN – 1   

Naujai  vakcinuotas 41 įkalintasis, iš viso vakcinuota 65,2 proc. tą dieną įstaigose laikytų
įkalintųjų.   Įstaigų pateiktais   duomenimis iš ,,pagrindinę“ vakcinaciją gavusiųjų 22,7 proc. buvo
vakcinuoti ir III (sustiprinančiąja) doze. 

Darbuotojų tarpe: registruoti 42 nauji atvejai. 2022 01 21   sirgo 54 darbuotojai, iš jų 39
įkalinimo įstaigose. Sergančiųjų pasiskirstymas pagal įstaigas: 

Vilniaus PN – 8 
LAVL – 4
Pravieniškių PN-AK – 9
Šiaulių TI – 1
Alytaus PN – 5
Kauno TI – 2 (A. Mickevičiaus g. sektoriuje)
Panevėžio PN – 7
Marijampolės PN – 3   
KD – 3
LPT – 12  

Per  savaitę  naujai  vakcinuoti  5  darbuotojai,  vakcinacijos  procentas  sudaro  85,7  proc.
Iš ,,pagrindinę“ vakcinaciją gavusiųjų 33,2 proc. yra vakcinuoti ir III (sustiprinančiąja) vakcinos
doze. 

NUTARTA:

1. Laikinai iki 2022 m. kovo 1 d. sustabdyti nuteistųjų, atliekančių bausmę pataisos įstaigų
viduje, trumpalaikes išvykas į namus (leisti tik išimtinais atvejais, pvz. laidotuvės). 

2.  Lietuvos probacijos  tarnyboje darbuotojams ir  toliau dirbti  pastoviomis  pamainomis,
keičiantis  po  dieną,  t.  y.  vieną  dieną  dirbant  darbo vietoje,  o  kitą  dieną  nuotoliu.  Maksimaliai
išnaudoti galimybes daugiau dirbti teritorijoje, t. y. vykti pas nuteistuosius. 

3. Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos valdybos, Laisvės atėmimo vietų įstaigų
ir  Lietuvos  probacijos  tarnybos  vadovams  patvirtinti  vardinius  sąrašus  darbuotojų  (pareigūnai,
psichologai, maitinimo paslaugas teikiantys ir kiti darbuotojai), kurie susidarius gyvybiškai svarbių
valstybės  funkcijas  vykdančių  darbuotojų  trūkumui  ir  negalint  tinkamai  užtikrinti  gyvybiškai
svarbių  valstybės  funkcijų  vykdymo  (jeigu  nėra  galimybės  šių  funkcijų  perduoti  kitiems
darbuotojams),  galėtų  dirbti  ir  sergantys  besimptome  COVID-19  ligos  forma,  nesilaikydami
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 įsakymu Nr. V-383 „Dėl vaikių
ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“  nustatyto  izoliavimosi  laikotarpio.  Pastebėtina,  kad  veikla  turi  būti  vykdoma
užtikrinant  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro,  valstybės  lygio  ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendime Nr. V-1546 „Dėl valstybės
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ir  savivaldybių  institucijų,  įstaigų,  organizacijų  ir  įmonių  bei  kitų  įstaigų  veiklos  organizavimo
sąlygų“ nustatytus  reikalavimus,  išskyrus  nuostatas  dėl  medicininių  veido kaukių ir  respiratorių
dėvėjimo. Gyvybiškai  svarbias  valstybės  funkcijas  vykdantiems  darbuotojams  rekomenduojama
darbo metu, neturint kontakto su trečiaisiais asmenimis, bendraujant tik su kolegomis, dėvėti ne
žemesnio kaip FFP2 ar KN95 lygio respiratorius (toliau – respiratoriai), kurie priglunda prie veido
ir visiškai dengia nosį ir burną. Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdantiems darbuotojams
turint kontaktą su trečiaisiais asmenimis, respiratorių dėvėjimas privalomas. 

4. Iki 2022 m. kovo 1 d. susilaikyti nuo bet kokių renginių bausmių vykdymo sistemoje
(kontaktiniu būdu rengiamų mokymų, kursų, susirinkimų ir pan.). Svarbius susitikimus (kurių nėra
galimybės  atlikti  nuotoliniu  būdu)  rengti  laikantis  visų  saugos  reikalavimų,  išlaikant  būtinus
atstumus, ribojant dalyvių skaičių, užtikrinant kiek įmanoma mažiau asmenų (rekomenduotina ne
daugiau 5 asmenų).

 
  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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