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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2022 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. V-119
„Dėl gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti
nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl Covid-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo“ 3.1 papunkčiu, Vaikų ir
suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383
„Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ 32.5. papunkčiu ir Kalėjimų departamento Ekstremaliųjų situacijų operacijų
centro posėdžio 2022 m. sausio 24 d. protokolo Nr. LV-314 protokoliniu 3 punkto nutarimu:
1. T v i r t i n u Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių Vilniaus pataisos namų
pareigybių, kurias užimantys darbuotojai galėtų dirbti fiziniu būdu sergantys besimptome Covid-19
ligos forma valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl Covid-19 ligos plitimo grėsmės metu,
sąrašą (toliau – Sąrašas) (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad Sąraše nurodytų pareigybių darbuotojai dirba šiomis sąlygomis:
2.1. turėjus sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga 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, asmenų, įtariamų, kad serga COVID19 liga, ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės
administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, išskyrus šio įsakymo 2.2 papunktyje
nurodytus atvejus;
2.2. jei susidarė didelis skaičius Covid-19 liga sergančių darbuotojų, kurių pareigybės
nurodytos Sąraše, ir dėl to neįmanoma užtikrinti gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų, kurias atlieka
Vilniaus PN, vykdymo ir nėra galimybės šių funkcijų perduoti kitiems darbuotojams, dirbti gali
besimptome COVID-19 ligos forma sergantys gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdantys
Vilniaus PN darbuotojai, kurių pareigybės nurodytos Sąraše, šių darbuotojų sutikimu, nesilaikydami
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl
Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyto
izoliavimo laikotarpio, kuris sirgusiems besimptomės formos Covid-19 liga gali būti nutraukiamas
po 7 dienų (skaičiuojant nuo mėginio Covid-19 ligai ištirti paėmimo dienos).
2.3. Vilniaus PN 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 Vilniaus PN darbuotojams, kurių pareigybės nurodytos Sąraše, 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);
2.4. Sąraše nurodytų pareigybių darbuotojų darbą šio įsakymo 2.2 papunktyje nurodytu
atveju organizuoja ir derina su darbuotoju ir Vilniaus PN direktoriaus pavaduotoju pagal kuruojamą
veiklos sritį darbuotojo tiesioginis vadovas. Darbuotojas, kurio pareigybė nurodyta Sąraše, negali
dirbti kontaktiniu būdu 2.2. papunktyje nurodytu atveju, jei tokio darbo galimybės nesuderintos su
tiesioginiu vadovu;
2.5. darbuotojų, kurių pareigybės nurodytos Sąraše, asmens duomenys – vardas, pavardė,
pareigų pavadinimas ir darbuotojui patvirtinta diagnozė dėl Covid-19 ligos (besimptomė forma),
esant poreikiui dirbti kontaktiniu būdu 2.2 papunktyje nustatytu atveju, tvarkomi vadovaujantis
Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme nurodytais
tikslais. Struktūrinio padalinio vadovas informuoja kitus Vilniaus PN darbuotojus apie galimą sąlytį
su besimptome Covid-19 liga forma sergančiu darbuotoju, kai jo darbas organizuojamas šio įsakymo
2.2 papunktyje nurodytu atveju.
3. P a v e d u
3.1. Veiklos organizavimo skyriui supažindinti su šiuo įsakymu dokumentų valdymo
sistemos priemonėmis Vilniaus PN direktoriaus pavaduotojus, direktoriaus patarėją, struktūrinių
padalinių vadovus;
3.2. struktūrinių padalinių vadovams supažindinti su šiuo įsakymu pavaldžius darbuotojus.
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Pareigybės pavadinimas
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas
Veiklos organizavimo skyrius
Inspektorius (laiškų tikrinimo ir pristatymo)
Raštinės administratorius
Raštvedys
Resocializacijos skyrius
Skyriaus viršininkas
Psichologas
Priklausomybių konsultantas
Socialinis darbuotojas
Vyriausiasis specialistas (Pusiaukelės namams)
Specialistas
Vyriausiasis specialistas
Bibliotekininkas
Turto valdymo skyrius
Skyriaus vedėjas
Komendantas
Vyresnysis specialistas
Buhalteris
Sandėlio vedėjas
Sandėlininkas
Vyriausiasis specialistas (energetinio ir šiluminio ūkio priežiūra)
Specialistas
1-asis saugumo valdymo skyrius
Skyriaus viršininkas
Skyriaus viršininko pavaduotojas
Patarėjas
Vyresnysis specialistas
Vyriausiasis specialistas (atsakingas už dinaminės priežiūros vykdymą)
Specialistas
Specialistas (dinaminei priežiūrai)
Specialistas (budinčios pamainos vyresnysis)
Specialistas (apsaugai)
Vyriausiasis specialistas (budinčiai pamainai)

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Jaunesnysis specialistas
2-asis saugumo valdymo skyrius
Skyriaus viršininkas
Specialistas (suimtųjų ir nuteistųjų paskirstymo klausimais)
Vyriausiasis specialistas (atsakingas už dinaminės priežiūros vykdymą)
Vyriausiasis specialistas (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
Vyresnysis specialistas (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
Specialistas (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
Vyriausiasis specialistas (budinčiai pamainai)
Specialistas (budinčiai pamainai)
Specialistas
Vyresnysis specialistas
Jaunesnysis specialistas
Kinologas
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