KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2022-02Nr. LVVilnius
Posėdis įvyko 2022-02-25, 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, Nerijus Stapušaitis, Algimantas Mockevičius, Remigijus Aniulis, Richard Taras
Marus, Renata Katinaitė.
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,
darbuotojų srautų valdymo, testų rezultatų. Nuotolinio darbo organizavimo problematika ir
siūlymai.
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.
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.
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Pasitarime dalyvaujantys Kalėjimų departamento padalinių ir įstaigų vadovai bei atstovai,
pateikė duomenis pagal darbotvarkės klausimus ar kitą aktualią informaciją.
Dalia Narbutienė. KD CVPS dirba nuotoliniu būdu, visi darbuotojai sveiki. Irena
Verbovičienė. KD Finansų skyrius dirba nuotoliniu būdu, esame sveikos. Arnoldas Masalskis KD
PPS dirba nuotoliniu būdu, visi darbuotojai sveiki. Donata Kračkienė. KD VOS sergančių nėra.
Dirbame mišriu būdu: teisininkai dirba nuotoliniu būdu, kiti skyriaus darbuotojai kelias dienas per
savaitę, pagal poreikį, pasikeisdami atvyksta į KD patalpas.
Ramūnas Šilobritas. Laisvės atsėmimo vietų ligoninė.
1. Įstaigoje sergamumas mažėja, serga 1 nuteistasis, 4 darbuotojai.
2.Vadovaujantis SAM atnaujintais įsakymais izoliuotis nereikia net šeimos nariams, kurie
neturi simptomų ir nelaukia testo. Vadinasi, nuteistųjų, turėjusių kontaktą (pvz. būryje vienam
diagnozuotas COVID) izoliuoti nereikia. Tik susirgusį iškelti į izoliacijos vietą.
3. Manau, kad reikia baigtį masinį testavimą ir testus atlikti tik tiems, kurie kreipiasi į
gydytoją dėl peršalimo simptomų. Kol bus gautas atsakymas, juos reikia izoliuoti. Nebetestuoti
prieš konvojavimus, perkėlimus, jeigu žmogus neturi simptomų ir nusiskundimų.
5. Atsargų pakanka.
Gintarė Burokienė. Lietuvos probacijos tarnyba. Informuojame, kad Lietuvos probacijos
tarnyboje situacija stabili, darbo organizavime pokyčių nėra. Atsižvelgdami į pasikeitimus, kai
nebėra taikoma asmenims saviizoliacija turėjus kontaktą su sergančiuoju COVID-19, prašome
svarstyti šiuos atlaisvinimus ir leisti Lietuvos probacijos tarnybai grįžti prie įprastinio darbo,
paliekant nuotolinio darbo rekomendaciją.
Saulius Rajunčius. Šiaulių TI.
1. Šiai dienai darbuotojų, sergančių COVID-19 yra 5. Pasveikusių darbuotojų iš viso - 109.
Suimtųjų/nuteistųjų sergančių - 12, saviizoliacijoje - 36, karantinuojami – 64, pasveikusių - 133.
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 nutraukiamas. 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, kuriems nebūtinas nuolatinis buvimas darbo vietoje dirba nuotolinį
darbą pakaitomis, jei yra viename kabinete daugiau nei 1 darbuotojas, išlaikomas saugus
atstumas, darbo pradžios ir pabaigos laikas taip pat pagal galimybes skirtingas, įstaigos patalpose
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.
Greitieji SARS-COV-2 antigeno testai darbuotojams išduodami vadovaujantis „Greitųjų
SARS-COV-2 antigeno testų išdavimo, naudojimo ir vertinimo savikontrolės tikslais tvarkos
aprašu“. Greituosius SARS-COV-2 antigeno testus įstaigos darbuotojams administracijos darbo
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metu išduoda Veiklos organizavimo skyrius, administracijos nedarbo metu – Saugumo valdymo
skyriaus vyriausiasis specialistas (budinčiai pamainai).
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 koridorius, paskirstymo patalpos, I
ir II KPP patalpos dezinfekuojamos kiekvieną dieną. Administracinio pastato patalpos –
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais, o priėmimo patalpos, esančios prie budinčios dalies,
paviršius dezinfekuojamas du kartus per dieną.
6. SAM Valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo reikalavimų bei
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
rekomendacijų, problemų dėl lankytojų srautų valdymo nekyla. Laikinai iki 2022 m. kovo 1 d.
sustabdytos nuteistųjų, atliekančių bausmę pataisos įstaigų viduje, trumpalaikės išvykos į namus
(leidžiamos tik išimtinais atvejais, pvz. laidotuvės).
7. Atvykstantiems visuomenininkams ir sielovadininkams, taip pat vestuvių (santuokos
registravimas) procedūrai taikomi reikalavimai, nustatyti Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus patvirtintose Rekomendacijose įeinant matuojama temperatūra, dėvimos kaukės, susitikimų metu laikomasi atstumo).
Nerijus Stapušaitis. Kauno TI veiklos adr. Mickevičiaus g. 11 Covid-19 virusine liga serga
8 darbuotojai ir 16 suimtųjų. Karantino sąlygomis laikomi 16 naujai atvykusių suimtųjų ir 33 po
kontakto (dėl stebėjimo ar neturi ligos simptomų).
Kauno TI veiklos adr. Technikos g. 34 Covid-19 virusine liga serga 6 darbuotojai ir 3
nuteistieji. Karantino sąlygomis laikomi 8 naujai atvykę nuteistieji ir 7 po kontakto. Apsaugos
priemonių pakanka. Dėl pasimatymų problemų nėra. Turime klausimą, ar galimas karantinuotų
asmenų, po kontakto, konvojavimas, užimtumų ir kitų veiklų jiems organizavimas.
Evaldas Gasparavičius. KD Saugumo valdymo skyriuje visi sveiki, dirbame pamainomis
tiek darbo vietoje tiek ir nuotolyje. Buvo iškilęs klausimas dėl suimtųjų/nuteistųjų testavimo prieš
konvojavimą, nes VST reikalavo įrašo apie atliktą testą. Kadangi tokio reikalavimo jau nėra, siūlau
tai pažymėti protokole ir informuoti VST.
Ligita Valalytė. KD direktoriaus pavaduotoja. Turto skyriuje trys darbuotojai serga. Vienas
dirba iš namų. Vienas ofise.
Inga Mauricienė. KD Komunikacijos skyrius sveikas, dirbame nuotoliniu, reikalui esant,
KD. Primenu savo klausimą dėl pasimatymų – manome, kad reiktų papildyti pasimatymų nuostatas
ir leisti atvykti be testo, jei asmuo ne daugiau kaip prieš 90 dienų sirgo ir pateikia tai patvirtinantį
dokumentą. Ir turbūt reiktų nurodyti, kokie dokumentai tinka. Persirgus covid dar keletą mėnesių
PGR testas gali rodyti teigiamą atsakymą, nors žmogus jau laikomas pasveikusiu.
Regimantas Kavaliauskas. Marijampolės PN.
1. Šiuo metu įstaigoje izoliuotų nuteistųjų 0, sergančių COVID-19 nuteistųjų šiuo metu 1.
Darbuotojų tarpe sergančių COVID-19 – 6, 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 nuteistųjų tikrinimas vykdomas pagal LAVL padalinio
Marijampolėje galimybes bei priimtus sprendimus. Nuteistieji yra raginami skiepytis, už pirmą
skiepo dozę suteikiant papildomą trumpalaikį pasimatymą arba apsiprekinimo limitą padidinant 1
BSI. Problemų dėl atsisakymo dėvėti kaukes neturime. 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
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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.
Greitieji SARS-COV-2 antigeno testai darbuotojams išduodami vadovaujantis „Greitųjų
SARS-COV-2 antigeno testų išdavimo, naudojimo ir vertinimo savikontrolės tikslais tvarkos
aprašu“. Yra paskirti atsakingi darbuotojai testų išdavimui.
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.
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,
dėvimos kaukės, susitikimų metu laikomasi atstumo).
Edvardas Norvaišas. Panevėžio pataisos namai.
1. Panevėžio pataisos namuose šiuo metu yra 9 nuteistosios ir 5 įstaigos darbuotojai,
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.
Posėdžiai, pasitarimai ir susirinkimai įstaigoje organizuojami tik esant būtiniausiam poreikiui ir jų
metu darbuotojam dėvint nosį ir burną dengiančias veido kaukes, laikantis saugaus atstumo.
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
vežamos į miesto vakcinacijos centrą. Panevėžio pataisos namuose visoms nuteistosioms dalinamos
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 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.
Problemų kol kas įstaigoje nėra.
5. Šiuo metu poreikio apsaugos priemonių pirkimui nėra, atsiradus poreikiui bus perkamos
reikiamos apsaugos priemonės. Įstaigoje visoms nuteistosioms dalinamos nosį ir burną dengiančios
apsaugos priemonės.
6. Įstaigoje vyksta kontaktiniai trumpalaikiai ir ilgalaikiai pasimatymai. Į kontaktinius
pasimatymus įleidžiami asmenys, kurie turi neigiamą PGR atsakymą, kuris atliktas ne anksčiau kaip
prieš 48 val. arba asmenys atsivežę greitąjį testą ir jį atlikę įstaigos darbuotojo akivaizdoje, kai
rezultatas būna neigimas. Pasimatymai organizuojami užtikrinant nustatytus asmenų srautų
valdymo, higienos ir kitus būtinus reikalavimus.
Trumpalaikių išvykų ir atostogų suteikimas nuteistosioms šiuo metu sustabdytas.
Problemų kol kas nėra.
7. Į Panevėžio pataisos namus susitikti su nuteistosiomis savanoriams, nevyriausybinių
organizacijų atstovams ir kt. asmenims šiuo metu lankytis draudžiama (išskyrus advokatams).
Susitikimai organizuojami nuotoliniu būdu, į įstaiga atvyksta kapelionas ir susitikimai
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organizuojami tik iki 5 asmenų grupėms, laikantis nustatytų higienos ir kitų būtinųjų saugumo
reikalavimų (dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, matuojama temperatūra,
laikomasi saugaus atstumo).
Algimantas Mockevičius. Alytaus pataisos namai.
Alytaus pataisos namuose koronaviruso infekcija šiuo metu serga 4 darbuotojai ir 1
nuteistasis. Nuteistiesiems PGR testai atliekami 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 2022-01-01 d. įvyko 118 trumpalaikių pasimatymų ir 98 ilgalaikiai pasimatymai.
Asmenims atvykusiems į kontaktinius ir ilgalaikius pasimatymus, atliekami greitieji SARS-COV-2
antigeno testai pareigūno akivaizdoje. Dėl to problemų nekyla.
Pirmąja ir/arba antrąja vakcina, dėl COVID-19, pasiskiepijo 199, trečiąja 51 Alytaus
pataisos namų darbuotojai. Pirmąja ir/arba antrąja vakcina paskiepyti 401, trečiąja 87 nuteistieji.
Inga Keršulytė. Vilniaus pataisos namai.
2. 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.
3. Nuteistųjų (suimtųjų) testavimas vyksta konvojuojant į kitas įstaigas arba esant
įtarimams dėl Covid-19 ligos (t. y. pasireiškus simptomams). Nuteistieji (suimtieji) nuolat, pagal
poreikį, aprūpinami, medicininėmis veido apsaugos kaukėmis.
4. Šiuo metu iš 342 darbuotojų Covid-19 liga patvirtinta 14 darbuotojų. Paskiepyti dviem
Covid-19 vakcinos dozėmis 287 darbuotojai, iš jų 202 – 3-ia sustiprinančia doze. Nušalinimo nuo
darbo atvejų nėra. Nuotolinis darbas Vilniaus pataisos namuose organizuojamas pagal atskirus
darbuotojų darbo grafikus, siekiant užtikrinti, kad darbo kabinete būtų po vieną darbuotoją.
5. Apsaugos priemonių likutis pakankamas.
6. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai nuteistųjų / suimtųjų pasimatymai vyksta įprasta tvarka.
7. Lankytojai į įstaigą įleidžiami tik pamatavus temperatūrą ir su veido apsaugos
priemonėmis. Susitikimai su advokatais, ikiteisminio tyrimo pareigūnais, sielovadininkais vyksta
įprasta tvarka.
8. Siūlome papildyti posėdžio darbotvarkę klausimu dėl nuteistųjų / suimtųjų izoliavimo.
2022 m. vasario 23 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mininistro 2022 m.
vasario 22 d. įsakymu Nr. V376 patvirtintai Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija), ir asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo
taisyklių naujai redakcijai, izoliacija privaloma asmenims, kuriems patvirtinta Covid-19 liga ir
asmenims, kuriems įtariama Covid-19 liga, kol laukiama PGR ar antigeno tyrimo. Kaip šiuo atveju
reikėtų vykdyti nuteistųjų / suimtųjų izoliavimą, turėjus kontaktą su Covid-19 sergančiu asmeniu
arna naujai atvykusiems iš Lietuvos teritorijos (ar užsienio). Šiuo metu nuteistieji / suimtieji, turėję
kontaktą su Covid-19 sergančiu asmeniu ir naujai atvykę, yra izoliuojami kitoje kameroje.
Įsigaliojus naujai Taisyklių redakcijai, siūlome nuteistųjų / suimtųjų izoliaciją vykdyti esant Covid19 ligos atvejui ir pasireiškus simptomams.
Rasa Vanagienė. Pravieniškių PN-AK.
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje šiuo metu COVID 19 liga serga 9
darbuotojai Šiuo metu įstaigoje COVID 19 liga serga 4 nuteistieji. Iš jų 1 išvežtas į LAVL.
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.
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Visi naujai atvykę nuteistieji yra laikomi karantino sąlygomis, jiems yra atliekami COVID19 testai ir tik esant neigiamam testo rezultatui nuteistieji yra paskiriami į būrį. Profilaktiniai
patikrinimai įstaigoje ir toliau atliekami pagal poreikį.
.Įstaigoje 598 darbuotojai yra pasiskiepiję pagal pilną vakcinos schemą, sustiprinančiąją
trečiąja doze šiuo metu vakcinuoti 80 darbuotojai. Šiai dienai įstaigoje paskiepyti 1156 nuteistieji
paskiepyti pilną vakcinos schemą. Tai pat pradėta vakcinuoti nuteistieji sustiprinančiąją trečiąja
doze šiuo metu vakcinuoti 378 nuteistasis. Periodiškai yra vykdomos suimtųjų ir nuteistųjų
apklausos dėl skiepijimosi. Greitieji SARS-COV-2 antigeno testai darbuotojams išduodami
vadovaujantis „Greitųjų SARS-COV-2 antigeno testų išdavimo, naudojimo ir vertinimo
savikontrolės tikslais tvarkos aprašu". Yra paskirti atsakingi darbuotojai testų išdavimui.
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.
Apsaugos priemonių šiai dienai rezervas pakankamas. Tiek darbuotojai ir nuteistieji
vienkartinėmis veido kaukėmis aprūpinami pagal poreikį.
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.
Siūlymas dar bent mėnesiui pratęsti draudimą iš pataisos namų leisti vykti į trumpalaikes
išvykas. Motyvas, nes pagrindiniai sergantys yra atviros kolonijos nuteistieji ir besargybiniai
nuteistieji, kurie grįžta iš trumpalaikių išvykų.
Birutė Semėnaitė.
Sergamumo Covid 19 situacija BVS žiemai baigiantis:
Per laikotarpį nuo 2022 02 19 iki 2022 02 25 buvo diagnozuotas 51 (praeitą savaitę – 87)
naujas atvejis įkalintųjų asmenų tarpe. 2022 02 25 sirgo 49 (prieš savaitę – 81) įkalinti asmenys.
Sergančiųjų pasiskirstymas pagal įstaigas:
Pravieniškių PN-AK – 4
Kauno TI – 19 (A. Mickevičiaus g. sektoriuje -16 ir Technikos g. sektoriuje -3)
Panevėžio PN – 9
Šiaulių TI – 12
Vilniaus PN – 2
LAVL – 1
Marijampolės PN – 1
Alytaus PN – 1
Darbuotojų tarpe: registruoti 36 (praeitą savaitę - 58) nauji atvejai. 2022 02 25 sirgo 80
(prieš savaitę – 122) darbuotojų, iš jų 62 įkalinimo įstaigose. Sergančiųjų pasiskirstymas pagal
įstaigas:
Vilniaus PN – 14
LAVL – 4
Pravieniškių PN-AK – 9
Šiaulių TI – 6
Kauno TI – 14 (A. Mickevičiaus g. sektoriuje – 8, Technikos g. sektoriuje -6)
Panevėžio PN – 5
Marijampolės PN – 6
Alytaus PN – 4
KD – 3
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LPT – 12
MC – 3
Vakcinacijos apimtys, lyginant su praeita savaite, nesikeitė. Sergamumo rodikliuose
stebima mažėjimo tendencija.
Šią savaitę bausmių vykdymo sistemos sveikatos priežiūros specialistų pasitarime
aktualiais veiklos klausimais, vienu iš klausimų buvo aptariamos ir problemos, susijusios su
testavimu dėl Covid-19 infekcijos. Pateikiu pasitarimo metu priimtus sprendimus. Vieną iš jų –
gerb. Evaldas jau pristatė – dėl testavimo prieš konvojavimą ir konvojuojančiųjų pareigūnų
reikalavimą nurodyti duomenis konvojavimo dokumentuose. Sveikatos priežiūros specialistų
nuomone toks testavimas yra perteklinis ir siūloma jo atsisakyti. Kiti pasitarimo sprendimai žemiau:
siūlyti atlikti pakeitimus Kalėjimų departamento direktoriaus 2022 02 14 įsakymu Nr. V-37
patvirtintose Rekomendacijose 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 arba įteisinti Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro artimiausio
posėdžio protokoliniu pavedimu tokias nuostatas:
Tikslinį COVID-19 tyrimą atlikti:
1. Į laisvės atėmimo įstaigas naujai (iš laisvės) atvykusiems asmenims trečią dieną nuo
atvykimo. Jei atvykęs asmuo yra sirgęs Covid-19 liga, kuri buvo patvirtinta PGR testu ir nuo
diagnozės yra praėję ne daugiau kaip 90 dienų, testas neatliekamas, jei nėra klinikinių įtarimų (nėra
jokių ligai būdingų simptomų), kad asmuo galimai serga.
2. Įstaigose laikomiems suimtiesiems ir nuteistiesiems:
2.1. esant medicininėms indikacijoms (pasireiškus COVID-19 ligai būdingiems simptomams
(kūno temperatūra 37,3ºC ir didesnė, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, staigus uoslės ar skonio
praradimas ar susilpnėjimas, čiaudulys, sloga);
2.2. po artimo sąlyčio su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija), vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis.
Vertindamas situaciją individuliai gydantis gydytojas gali priimti sprendimą netestuoti, ypač jei
kontaktavęs asmuo ne daugiau kaip prieš 90 dienų yra pats sirgęs Covid-19, patvirtinta PGR testu.
2.3. siunčiant (konvojuojant) į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą stacionarinėms paslaugoms (gydymui), jei taip yra
nustačiusi toji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, į kurią asmuo konvojuojamas;
3. Atlikus testą, esant medicininėms indikacijoms ar po aukštos rizikos kontakto (sąlyčio) su
sergančiuoju COVID-19 infekcija, iki testo atsakymo gavimo, suimtasis ar nuteistasis turi būti
laikomas izoliuotas nuo kitų netestuojamų asmenų.
4. Vykstant konsultacijoms į Laisvės atėmimo vietų ligoninę įkalintųjų netestuoti, jei nėra
jokių Covid-19 ligai būdingų klinikinių simptomų ar kitų įtarimų, kad asmuo gali sirgti šia
infekcija.
Dėl atvykimų į pasimatymus: siūlome palikti nuostatą, dėl testavimo, tik praplečiama
nuostata, kad testo neprivalu atlikti jei į pasimatymą atvykstantis asmuo yra persirgęs Covid-19
liga, kuri buvo patvirtinta PGR testu ir nuo diagnozės nustatymo dienos (teigiamo PGR rezultato)
praėjo mažiau nei 90 dienų. Tokiu atveju asmuo privalo pateikti medicininį dokumentą (gydytojo
išduotą pažymą ar iš e-sveikata atspausdintą dokumentą) patvirtinantį diagnozės nustatymo faktą.
Vaida Mikalkevičiūtė išsakė nuomonę, kad KDD įsakymu patvirtintos Rekomendacijos
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, nebeteko aktualumo, kadangi didelė dalis jose išdėstytos
informacijos dubliuoja SAM sprendimus ir bendras visiems jau žinomas elgesio normas, be to SAM
sprendimams dažnai keičiantis, sudėtinga suspėti reaguojant į juos laiku koreguoti KD klausimų
reglamentavimą, laisvės atėmimo įstaigos susiduria su situacija, kai SAM ir KD nurodymai skiriasi.
Siekiant užtikrinti greitesnę aktualios informacijos apie pasikeitimus sklaidą, siūlytina pripažinti
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netekusiomis galios Rekomendacijas 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. Manytina, kad KD
siūlymams dėl švelnesnių apribojimų įvedimo, testavimo, pakanka Operacijų centro protokolinių
sprendimų. Griežtesniems ir labiau nuteistųjų teises ribojantiems draudimams reglamentuoti
svarstytinas jų apibrėžimas KDD įsakymu. Primintina, kad KDD įvesti atskirus draudimus ir
apribojimus leidžia BVK 119 str. 2 d. Atkreiptinas dėmesys, kad ši teisės norma galioja ne tik
paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, tačiau ir įvedus nepaprastąją padėtį. KDD suteikia
teisę 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.
NUTARTA:
1. Nebevykdyti suimtųjų ir nuteistųjų testavimo prieš konvojavimą ir pavesti Kalėjimų
departamento SVS informuoti VST, kad konvojuojančiųjų pareigūnų reikalavimas nurodyti
duomenis apie testavimą konvojavimo dokumentuose yra perteklinis bei nepagrįstas.
2. Tikslinį COVID-19 tyrimą atlikti:
2.1 į laisvės atėmimo įstaigas naujai (iš laisvės) atvykusiems asmenims trečią dieną nuo
atvykimo. Jei atvykęs asmuo yra sirgęs COVID-19 liga, kuri buvo patvirtinta PGR testu ir nuo
diagnozės yra praėję ne daugiau kaip 90 dienų, testas neatliekamas, jei nėra klinikinių įtarimų (nėra
jokių ligai būdingų simptomų), kad asmuo galimai serga.
2.2. Įstaigose laikomiems suimtiesiems ir nuteistiesiems:
2.2.1. esant medicininėms indikacijoms (pasireiškus COVID-19 ligai būdingiems
simptomams (kūno temperatūra 37,3ºC ir didesnė, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, staigus uoslės
ar skonio praradimas ar susilpnėjimas, čiaudulys, sloga);
2.2.2. po artimo sąlyčio su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija), vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis.
Vertindamas situaciją individuliai gydantis gydytojas gali priimti sprendimą netestuoti, ypač jei
kontaktavęs asmuo ne daugiau kaip prieš 90 dienų yra pats sirgęs Covid-19, patvirtinta PGR testu.
2.2.3. siunčiant (konvojuojant) į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą stacionarinėms paslaugoms (gydymui), jei taip yra
nustačiusi toji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, į kurią asmuo konvojuojamas.
3. Atlikus testą, esant medicininėms indikacijoms ar po aukštos rizikos kontakto (sąlyčio) su
sergančiuoju COVID-19 infekcija, iki testo atsakymo gavimo, suimtasis ar nuteistasis turi būti
laikomas izoliuotas nuo kitų netestuojamų asmenų (dėl kontaktavusių asmenų izoliavimo būtinumo
sprendžia sveikatos priežiūros specialistas – rekomenduojama izoliuoti, jei yra medicininių įtarimų
kad asmuo gali sirgti, iki testo atsakymo gavimo).
4. Vykstant konsultacijoms į Laisvės atėmimo vietų ligoninę įkalintųjų netestuoti, jei nėra
jokių COVID-19 ligai būdingų klinikinių simptomų ar kitų įtarimų, kad asmuo gali sirgti šia
infekcija.
5. Organizuojant nuteistųjų ir suimtųjų trumpalaikius ir ilgalaikius kontaktinius
pasimatymus užtikrinti, kad į kontaktinius pasimatymus atvykstantys lankytojai turėtų neigiamą
PGR testo atsakymą (atliktą ne anksčiau kaip prieš 48 val.) arba atsivežtų greitąjį SARS-COV2 antigeno testą ir jį atliktų pareigūno/darbuotojo akivaizdoje. Teigiamo testo atveju pasimatymo
nesuteikti. Išimtis taikoma jei atvykstantysis į pasimatymą yra persirgęs COVID -19 liga, kuri buvo
patvirtinta PGR testu ir nuo diagnozės nustatymo dienos (teigiamo PGR rezultato) praėjo mažiau
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nei 90 dienų. Tokiu atveju asmuo privalo pateikti medicininį dokumentą (gydytojo išduotą pažymą
ar iš e-sveikata atspausdintą dokumentą) patvirtinantį diagnozės nustatymo faktą.
Reikalavimas dėl neigiamo PGR ar greitojo antigenų testo netaikomas asmenims,
atvykstantiems iš kitų Kalėjimų departamentui pavaldžių laisvės atėmimo vietų įstaigų ir vaikams
iki 7 metų.
6. Pripažinti netekusiomis galios Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu patvirtintas
Rekomendacijas 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. Įsakymo projektą parengti KD Saugumo valdymo
skyriui.
7. Organizuojant darbą Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose, sprendimus dėl
nuotolinio darbo priimti vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nurodymais. Pridedamas
2021-06-30 sprendimas Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų
ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ (aktuali redakcija nuo 2022-02-12), kur
nustatyta: „1.3. pagal galimybes riboti darbuotojų srautus: 1.3.1. organizuoti darbą pamainomis,
grupėmis, kurių darbuotojai nesikeičia ir nesimaišo; 1.3.2. skirtingiems darbuotojų srautams taikyti
skirtingą darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laiką; 1.3.3. užtikrinti, kad skirtingų srautų
asmenys neturėtų kontaktų bendro naudojimo patalpose (pvz., poilsio, valgymo, rūkymo vietose“.
8. Nuo 2022 m. kovo 1 d. leisti nuteistųjų, atliekančių bausmę pataisos įstaigų viduje,
trumpalaikes išvykas į namus. Nuteistasis, grįždamas iš trumpalaikės išvykos, privalo atsivežti ir
pareigūno/darbuotojo akivaizdoje pasidaryti greitąjį SARS-COV-2 antigeno testą. Esant teigiamam
testo atsakymui, kalinamasis izoliuojamas ir jam atliekamas PGR tyrimas.
9. Mokymai Kalėjimų departamento pavaldžiose įstaigose vykdomi atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo nurodymus, laikantis saugumo priemonių.
10. Priminti Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms, kad KD ESOC
(Kalėjimų departamento Ekstremalių situacijų operacijų centro) priimtų sprendimų ir
rekomendacijų vykdymas privalomas.
PRIDEDAMA. 4 lapai.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Gintautas Šarauskas

Vaida Mikalkevičiūtė-Matuzienė

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5ac56da2d9dd11eb866fe2e083228059/asr

Suvestinė redakcija nuo 2022-02-12
Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14773
Nauja redakcija nuo 2021-10-01:
Nr. V-2192, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-09-30, i. k. 2021-20389

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ
VADOVAS
SPRENDIMAS
DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, ORGANIZACIJŲ IR
ĮMONIŲ BEI KITŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO SĄLYGŲ
2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1546
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4
punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 3.2.5 papunkčiu, Valstybinio
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano
patvirtinimo“, 20 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr.
1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei
siekdamas užtikrinti ekstremaliosios situacijos likvidavimą, n u s p r e n d ž i u:
Preambulės pakeitimai:
Nr. V-308, 2022-02-11, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02487

1. Įpareigoti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių, kitų įstaigų
(toliau – įstaigų) vadovus užtikrinti, kad šiose įstaigose veikla būtų organizuojama laikantis šių
sąlygų:
1.1. įstaigos lankytojus aptarnauti ir viešąsias ir administracines paslaugas (toliau –
paslaugos) teikti užtikrinant šias saugos priemones:
1.1.1. apriboti įstaigos tarnautojų, darbuotojų, pareigūnų ir kitų funkcijas įstaigoje
atliekančių asmenų (toliau – darbuotojai) fizinį kontaktą su lankytojais, išlaikant ne mažesnį kaip 2
metrų atstumą (išskyrus transporto priemones) arba atskiriant darbo vietą nuo lankytojo
pertvaromis;
1.1.2. užtikrinti, kad įstaigos lankytojai laikytųsi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas
nuo kito arba atskirti lankytojus vieną nuo kito pertvaromis;
1.1.3. užtikrinti, kad įstaigų darbuotojai, aptarnaujantys įstaigos lankytojus, darbuotojai
uždarose erdvėse esančiose darbo vietose ir bendrose įstaigos uždarose patalpose (koridoriuose,
laiptinėse, liftuose ir pan.), taip pat gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų ar susirinkimų metu
dėvėtų medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia
nosį ir burną (toliau – kaukės), išskyrus šio sprendimo 2 punkte numatytas išimtis;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. V-2252, 2021-10-06, paskelbta TAR 2021-10-06, i. k. 2021-20990
Nr. V-2552, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23436
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1.1.4. neaptarnauti lankytojų, turinčių ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių
(karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir (ar) nedėvinčių kaukių;
1.1.5. išvykose dirbantys darbuotojai, kurių darbas susijęs su išvyka į objektus (pvz.,
patikrinimas) ar paslaugos teikimu ne įstaigoje, turi vengti tiesioginio fizinio kontakto su kitais
asmenimis, laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų, uždarose erdvėse dėvėti
kaukes;
1.1.6. Neteko galios nuo 2021-10-07
Papunkčio naikinimas:
Nr. V-2252, 2021-10-06, paskelbta TAR 2021-10-06, i. k. 2021-20990

1.2. užtikrinti darbuotojų saugos reikalavimus:
1.2.1. darbo vietos ir darbo vietų aplinka turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių
teisės aktų reikalavimus;
1.2.2. įstaigoje negali dirbti darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos
laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu arba kitais teisės aktuose numatytais
atvejais;
1.2.3. įstaigoje negali dirbti darbuotojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų
požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), išskyrus darbuotojus, dirbančius
nuotoliniu būdu;
1.2.4. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai
(karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi būti nedelsiant atskirti nuo kitų
darbuotojų ir vykti namo, jiems rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808
arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai.
1.2.5. Neteko galios nuo 2022-02-12
Papunkčio naikinimas:
Nr. V-308, 2022-02-11, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02487

1.3. pagal galimybes riboti darbuotojų srautus:
1.3.1. organizuoti darbą pamainomis, grupėmis, kurių darbuotojai nesikeičia ir nesimaišo;
1.3.2. skirtingiems darbuotojų srautams taikyti skirtingą darbo pradžios, pabaigos ir pietų
pertraukos laiką;
1.3.3. užtikrinti, kad skirtingų srautų asmenys neturėtų kontaktų bendro naudojimo patalpose
(pvz., poilsio, valgymo, rūkymo vietose);
1.4. prie įėjimo į įstaigą pateikti informaciją:
1.4.1. apie lankytojų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo,
čiaudėjimo etiketas ir kt.);
1.4.2. kad įstaigoje neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir (ar) nedėvintys kaukių;
1.4.3. apie būtinybę vyresniems nei 6 metų lankytojams uždarose erdvėse dėvėti kaukes. Šio
reikalavimo netaikyti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti
negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido
skydelį);
1.5. įstaigos darbuotojams ir lankytojams turi būti sudaryta galimybė rankų higienai ir (ar)
dezinfekcijai – prie įėjimo į įstaigą ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabinti darbuotojų
ir lankytojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę, rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdines
rekomendacijas;
1.6. užtikrinti įstaigos erdvių maksimalų vėdinimą, atsižvelgiant į technines pastato
galimybes ne rečiau kaip 1 kartą per valandą;
1.7. dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, elektros jungiklius, kėdžių atramas ir kt.)
valyti paviršiams valyti skirtu valikliu kaip galima dažniau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;
1.8. kitą aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis
dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos
priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį) (https://bit.ly/3hGFqV4).
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1.9. Neteko galios nuo 2022-02-12
Papunkčio naikinimas:
Nr. V-308, 2022-02-11, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02487

2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų įstaigos lankytojus, lankytojus aptarnaujančius
darbuotojus, darbuotojus uždarose erdvėse esančiose darbo vietose ir bendrose įstaigos uždarose
patalpose (koridoriuose, laiptinėse, liftuose ir pan.), taip pat gyvai organizuojamų posėdžių,
pasitarimų ar susirinkimų metu dėvėti kaukes. Šis reikalavimas netaikomas:
2.1. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar
jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);
2.2. uždarose erdvėse esančiose darbo vietose, kai darbo vietoje (kabinete, patalpoje) dirba
vienas darbuotojas;
2.3. asmenims vaizdo, garso įrašų, transliacijų, spaudos konferencijų, interviu metu, kai
užtikrinamas saugus atstumas nuo kitų darbuotojų ir (ar) dalyvių, išskyrus kai dėl veiklos pobūdžio
to padaryti objektyviai neįmanoma;
2.4. darbuotojams, kurie negali dėvėti kaukės dėl vykdomos veiklos pobūdžio (pvz., darbas
su klausos negalią turinčiais asmenimis). Gali būti naudojamos kitos riziką mažinančios priemonės
(pvz., veido skydeliai).
Papildyta papunkčiu:
Nr. V-2696, 2021-11-26, paskelbta TAR 2021-11-27, i. k. 2021-24488
Punkto pakeitimai:
Nr. V-2252, 2021-10-06, paskelbta TAR 2021-10-06, i. k. 2021-20990

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas

Arūnas Dulkys

Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas
Nr. V-1616, 2021-07-07, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15466
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų
vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų
viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“ pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas
Nr. V-2063, 2021-09-10, paskelbta TAR 2021-09-10, i. k. 2021-19195
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų
vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų
viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“ pakeitimo
3.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas
Nr. V-2192, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-09-30, i. k. 2021-20389
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų
vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų
viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“ pakeitimo
4.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas
Nr. V-2252, 2021-10-06, paskelbta TAR 2021-10-06, i. k. 2021-20990
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Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų
vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir
įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo
5.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas
Nr. V-2552, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23436
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų
vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir
įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo
6.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas
Nr. V-2696, 2021-11-26, paskelbta TAR 2021-11-27, i. k. 2021-24488
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų
vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir
įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo
7.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas
Nr. V-308, 2022-02-11, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02487
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų
vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir
įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo
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