
       

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022-04-       Nr. LV-
Vilnius

Posėdis įvyko 2022-04-08, 09.00 val. el. ryšio priemonėmis. 
Posėdžio  pirmininkas  Kalėjimų  departamento  Ekstremaliųjų  situacijų  operacijų  centro

koordinatorius Gintautas Šarauskas.
Posėdžio  sekretorė  Kalėjimų  departamento  Sveikatos  priežiūros  skyriaus  vyriausioji

specialistė Loreta Vasiljevienė.
Dalyvavo:  Kalėjimų  departamento  specialistai:  Birutė  Semėnaitė,  Loreta  Vasiljevienė,

Evaldas  Gasparavičius,  Dalia  Narbutienė,  Donata  Kračkienė,  Irena  Verbovičienė,  Jevgenij
Chleborodov, Richard Taras Marus, Renata Katinaitė, 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, Inga Keršulytė. 

DARBOTVARKĖ IR APSVARSTYTI  KLAUSIMAI:

1. KD SPS apžvalginė informacija apie bausmių vykdymo sistemos darbuotojų ir klientų
(įkalintų asmenų) sergamumą COVID-19, pastebėjimai, 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.  
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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.

Inga Mauricienė. Norėtume išsiaiškinti dėl šiuo metu viešai skelbiamos informacijos, ar ir
kaip viskas keičiasi:

1. Atvykstantys į kontaktinius pasimatymus laisvės atėmimo vietų įstaigose, turi:
 turėti neigiamą PGR atsakymą (atliktą ne anksčiau kaip prieš 48 val.) arba
 atsivežti  greitąjį  testą  ir  jį  atlikti  pareigūno/darbuotojo  akivaizdoje  (teigiamo  testo

atveju pasimatymas nesuteikiamas). – Ar lieka šie reikalavimai? Kas keičiasi?
2. Trumpalaikių pasimatymų metu ir bendrose įstaigos patalpose lankytojams privaloma

dėvėti kaukes. – Gal rekomenduojama? Ar paliekame privaloma?
3. Informacija dėl nuteistųjų išvykų – Ar dar yra kokių apribojimų dėl nuteistųjų išvykų?

Ar nesikeičia reikalavimai grįžus iš jų? (grįžus pasidaryti testą ir kt.).
Gintarė  Burokienė.  Lietuvos  probacijos  tarnyboje  situacija  stabili,  darbo  organizavime

pokyčių nėra. Tačiau atsižvelgdami į pasikeitimus dėl COVID-19 situacijos, prašome svarstyti šiuos
atlaisvinimus ir leisti Lietuvos probacijos tarnybai grįžti prie įprastinio darbo.

Irena Verbovičienė. Finansų skyrius sveikas, dirbame mišriuoju būdu.
Arnoldas Masalskis. Planavimo ir projektų skyriuje darbas organizuojamas mišriu būdu,

nesergame.
Nerijus  Stapušaitis.  Kauno  tardymo  izoliatoriuje  (A.  Mickevičiaus  g.  11,  Kaunas)

sergančių darbuotojų, suimtųjų (nuteistųjų) neturime. Pageidaujančių suimtųjų (nuteistųjų) skiepytis
nėra, veido kaukes reikalaujame tik prevenciškai iš naujai atvykusių, jų karantinavimo/stebėjimo
metu, iki 5 parų.

Apsaugos  priemonių  rezervą  turime.  Pasimatymai,  trumpalaikės  išvykos,  lankytojų
atvykimas  vyksta  sklandžiai.  Numatytus  apribojimus  į  kontaktinius  pasimatymus  vykdome.
Problemų nėra. Mokymuose dalyvaujame pagal galimybes.

Dalia Narbutienė.  Centralizuoto viešųjų pirkimų skyriuje visi sveiki, dirbame nuotoliniu
būdu.

Ričardas Burokas.  Skaitmeninio monitoringo skyriuje visi sveiki, dirbame įprastu darbo
grafiku.

Saulius Rajunčius. Informacija iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus:
1. Šiai dienai darbuotojų, sergančių COVID-19, nėra. Pasveikusių darbuotojų iš viso - 128.

Suimtųjų/nuteistųjų sergančių  -  1,  saviizoliacijoje  -  3,  karantinuojami  –  8,  pasveikusių  - 164.
Situacija įstaigoje stabili.
              2. Vykdomi Vyriausybės bei Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios
situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai.
              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. 2022 m. balandžio 7 d. buvo organizuotas įstaigoje laikomų suimtųjų ir
nuteistųjų skiepijimas, kurio metu nuo COVID-19 paskiepyta vienuolika 11 suimtųjų (nuteistųjų).
              4.  Darbuotojai,  kurie  gali  atlikti  funkcijas  ir  nedarbo  vietoje  dirba  nuotolinį  darbą,
paprastai vieną dieną per darbo savaitę. Rekomenduojama išlaikyti saugų atstumą, darbo pradžios ir
pabaigos laikas taip pat pagal galimybes skirtingas. Pareigūnų instruktavimas ir toliau vykdomas
lauke. 
              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
metu išduoda Veiklos organizavimo skyrius, administracijos nedarbo metu – Saugumo valdymo
skyriaus vyriausiasis specialistas (budinčiai pamainai).
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              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 ir ketvirtadieniais.
              6.  Dėl  SAM  Valstybės  lygio ekstremalios  situacijos  operacijų  vadovo  reikalavimų,
problemų  dėl  lankytojų  srautų  valdymo nekyla.  Nuteistųjų  trumpalaikės  išvykos  suteikiamos
įprasta, prieš COVID-19 galiojusia tvarka.

7. Atvykstantiems visuomenininkams ir sielovadininkams (grupės išlieka nedidelės, iki 10
asmenų),  taip  pat  vestuvių  (santuokos  registravimas)  procedūrai  taikomi  bendri reikalavimai
(apsauginės kaukės neprivalomos, rekomenduojamos).

Jevgenij  Chleborodov.  Kalėjimų  departamento  Kriminalinės  žvalgybos  valdyboje  šiuo
metu serga 5 pareigūnai (visi Pravieniškių PN-AK teritorijoje). 

Donata Kračkienė. KD Veiklos organizavimo skyriaus darbuotojai sveiki, dirba mišriuoju
būdu.

Evaldas Gasparavičius. Saugumo valdymo skyriuje visi sveiki, dirbame įprastine tvarka.
Edvardas Norvaišas. Panevėžio pataisos namų informacija:
Panevėžio  pataisos  namuose  šiuo  metu  COVID-19  liga  serga  3  įstaigos  darbuotojai,

nuteistųjų sergančių COVID-19 liga nėra.

1. Visiems atvykstantiems į darbą įstaigos darbuotojams matuojama temperatūra. Visiems
darbuotojams rekomenduojama darbo metu  uždarose patalpose dėvėti  nosį  ir  burną dengiančias
medicinines veido kaukes. Posėdžiai, pasitarimai ir susirinkimai įstaigoje organizuojami tik esant
būtiniausiam poreikiui ir jų metu rekomenduojama darbuotojams dėvėti nosį ir burną dengiančias
veido kaukes, laikytis saugaus atstumo.

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. Panevėžio pataisos namuose visoms
nuteistosioms  išdalintos  nosį  ir  burną  dengiančios  apsaugos  priemonės  ir  rekomenduojama
nuteistosioms einant į bendro naudojimo patalpas jas dėvėti.

3. Panevėžio  pataisos  namuose  vadovybės  ir  administracinių  padalinių  darbuotojų
(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
darbo grafikus. Darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kosulys ar pan. požymiai, į tarnybą
nevyksta, testuojasi dėl COVID-19 ligos.  Susirgus įstaigos darbuotojui COVID 19 liga 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.

4. Šiuo metu poreikio apsaugos priemonių pirkimui nėra, atsiradus poreikiui bus perkamos
reikiamos apsaugos priemonės. 

5. Įstaigoje  vyksta  kontaktiniai  trumpalaikiai  ir  ilgalaikiai  pasimatymai.  Į  pasimatymus
įleidžiami  asmenys  tik  atlikę  greituosius  testus  darbuotojo  akivaizdoje,  kai  rezultatas  būna
neigimas. Pasimatymai organizuojami užtikrinant nustatytus asmenų srautų valdymo, higienos ir
kitus  būtinus  reikalavimus.  Taip  pat  įstaigoje  laikomoms  nuteistosios  yra  leidžiama  išvykti  į
trumpalaikes išvykas. Problemų kol kas nėra.

6. Panevėžio  pataisos  namus  susitikti  su  nuteistosiomis  savanoriams,  nevyriausybinių
organizacijų  atstovams  ir  kt.  asmenims  leidžiama.  Rekomenduojama  visiems  atvykstantiems 
lankytojams dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, pagal galimybes laikytis saugaus
atstumo. Problemų kol kas nėra.

Algimantas  Mockevičius.  Alytaus  pataisos  namuose  šiuo  metu  koronaviruso  infekcija
sergančių darbuotojų ir nuteistųjų 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.
Kaukių  dėvėjimas  nėra  privalomas,  tik  rekomenduojamas.  AAP  užtenka.  Visiems  asmenims,
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patenkantiems į APN teritoriją, matuojama temperatūra termovizoriumi. Pagal įstaigos direktoriaus
patvirtintą tvarką, darbuotojams sudaryta galimybė dirbti nuotoliniu būdu. 

Nuo 2022-01-01 d. įvyko 153 trumpalaikiai pasimatymai ir 196 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.

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

nėra nustatyta. Darbuotojų tarpe sergančių COVID-19 – 0, 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, kokie dar yra likę galioti.

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. Palaikomas nuolatinis ryšys su Marijampolės PSPC dėl nuteistųjų skiepijimo poreikio.

4.  Šiuo  metu  sergančių  darbuotojų  nėra,  tačiau  ir  toliau  jie  raginami  pasiskiepinti
stiprinančiąja doze, jei to dar nėra padarę. Nuotolinis darbas yra galimas tik išskirtiniais atvejais, kai
yra tam poreikis, ir yra reali galimybė funkcijas atlikti nuotoliniu būdu. 

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  pagal  teisinį  reglamentavimą  ir  rekomendacijas,

problemų  dėl  lankytojų  srautų  valdymo nekyla.  Trumpalaikės  išvykos  yra  suteikiamos  pagal
galiojantį teisinį reglamentavimą.

7.  Problemų  su  atvykstančiais  visuomenininkais  ir  sielovadininkais,  taip  pat  kitais
atvykstančias  nekyla,  vis  dar  taikomi reikalavimai  įeinant  pasimatuoti  temperatūrą,
rekomenduojama trumpalaikio pasimatymo metu dėvėti kaukes. 

Inga Keršulytė, Vilniaus pataisos namai.
2.  Įstaigoje  vykdomi  nurodymai  ir  rekomendacijos  dėl  COVID-19  ligos  užkardymo  ir

valdymo,  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimais,  Lietuvos  Respublikos
sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės lygio operacijų
vadovo  sprendimais  ir  Bausmių  vykdymo  sistemos  ekstremaliųjų  situacijų  operacijų  centro
koordinatoriaus sprendimais. Nuolat sekama informacija; esant pakeitimų – paviešinama visiems
darbuotojams.

3. Nuteistųjų  (suimtųjų)  testavimas  vyksta  vadovaujantis  paskutiniais  galiojančiais
Ekstremaliųjų  situacijų  operacijų  centro  2022-02-28  protokolo  Nr.  LV-1133  protokoliniais
sprendimais (esant įtarimams dėl COVID-19 ligos (t. y. pasireiškus simptomams), po artimo sąlyčio
su sergančiu COVID-19 liga, naujai (iš laisvės) atvykusiems asmenims ir konvojuojant į asmens
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jei taip yra nustačiusi
toji įstaiga). Nuteistieji (suimtieji) nuolat, pagal poreikį, aprūpinami, medicininėmis veido apsaugos
kaukėmis.

4. Šiuo metu iš 338 paskiepyti dviem COVID-19 ligos vakcinos dozėmis 284 darbuotojai,
iš jų 203 – 3-ia sustiprinančia doze. Sergančių COVID-19 liga šiuo metu nėra. Nuotolinis darbas
Vilniaus pataisos  namuose organizuojamas pagal  atskirus darbuotojų darbo grafikus,  užtikrinant
Valstybės  ir  savivaldybių  institucijų,  įstaigų,  organizacijų  ir  įmonių  bei  kitų  įstaigų  veiklos
organizavimo sąlygų 1.3.1 papunktyje nustatytą vieną iš veiklos organizavimo sąlygų. 

5. Apsaugos priemonių likutis pakankamas.
6. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai nuteistųjų / suimtųjų pasimatymai vyksta įprasta tvarka, kaip

buvo  nustatyta  Ekstremaliųjų  situacijų  operacijų  centro  2022-02-28  protokolo  Nr.  LV-1133
protokoliniais sprendimais. 
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7. Lankytojai į įstaigą įleidžiami tik pamatavus temperatūrą ir laikantis rekomendacijos dėl
veido kaukių dėvėjimo. 

Birutė Semėnaitė. Sergamumo COVID-19 liga situacija BVS 2022 04 08: 
Per laikotarpį nuo 2022 04 02 iki 2022 04 08 buvo diagnozuoti 2 (praeitą savaitę – 3) nauji 

atvejai (testuoti 82) įkalintųjų asmenų tarpe. 2022 04 08 sirgo 1 (prieš savaitę – 5)  įkalintasis – 
Šiaulių TI.

Laisvės atėmimo įstaigų darbuotojų tarpe registruota 14 (praeitą savaitę -  8) naujų  atvejų. 
2022 04 08  iš viso bausmių vykdymo sistemoje sirgo 21 (prieš savaitę – 10)  darbuotojas, iš jų 15 
(praeitą savaitę – 7) įkalinimo įstaigose. 

Sergančiųjų pasiskirstymas pagal įstaigas: 
Pravieniškių PN-AK – 10
Šiaulių TI – 2
Panevėžio PN – 3
LPT – 1
KD – 5 (nutolusioje darbo vietoje Pravieniškių PN-AK)
Loreta  Vasiljevienė.  Atsakymai  į  Ekstremaliųjų  situacijų  operacijų  centro  dalyvių

klausimus: 
1. Dėl atvykstančių į  kontaktinius pasimatymus laisvės atėmimo vietų įstaigose –  išlieka

tokie patys reikalavimai: turėti neigiamą PGR atsakymą (atliktą ne anksčiau kaip prieš 48 val.) arba
atsivežti  greitąjį  testą  ir  jį  atlikti  pareigūno/darbuotojo  akivaizdoje  (teigiamo  testo  atveju
pasimatymas nesuteikiamas); 

2.  Dėl  trumpalaikių  pasimatymų  metu  ir  bendrose  įstaigos  patalpose  lankytojams
privaloma  dėvėti  kaukes  –  veido  apsaugos  priemonės  (kaukės)  rekomenduojamos,  tačiau
nebeprivalomos; 

3.  Dėl  nuteistųjų  išvykų  reikalavimai  išlieka  tokie  patys:  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;

4. Dėl leidimo Lietuvos probacijos tarnybai grįžti prie įprastinio darbo – 2022 m. balandžio
8  d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo sprendimu Nr. V-734 „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“ išlieka tik  rekomendacija (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).
Todėl  manytina,  kad  kiekvienos  Kalėjimų  departamentui  pavaldžios  įstaigos  vadovas,

atsižvelgdamas į konkrečią epidemiologinę situaciją įstaigoje, turėtų spręsti dėl visiško ar dalinio
nuotolinio ar mišraus darbo organizavimo ir darbuotojų srautų valdymo.

NUTARTA:
1. Atvykstantys į kontaktinius pasimatymus laisvės atėmimo vietų įstaigose privalo turėti

neigiamą PGR atsakymą (atliktą ne anksčiau kaip prieš 48 val.) arba atsivežti  greitąjį  testą ir jį
atlikti pareigūno/darbuotojo akivaizdoje (teigiamo testo atveju pasimatymas nesuteikiamas). 

2. Trumpalaikių  pasimatymų  metu  ir  bendrose  įstaigos  patalpose  lankytojams
rekomenduojama, tačiau neprivaloma dėvėti veido apsaugos priemones (kaukes).

3. Dėl  nuteistųjų  išvykų  reikalavimai  išlieka  tokie  patys:  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. 
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4. 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  (toliau  –  SAM  OV)
nurodymais – 2022 m. balandžio 8  d. SAM OV sprendimu Nr. V-734 „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“ kur išlieka
tik rekomendacija (1.3.)  pagal  galimybes  riboti  darbuotojų  srautus.  Todėl  manytina,  kad
kiekvienos  Kalėjimų  departamentui  pavaldžios  įstaigos  vadovas,  atsižvelgdamas  į  konkrečią
epidemiologinę situaciją įstaigoje, turėtų spręsti dėl visiško ar dalinio nuotolinio ar mišraus darbo
organizavimo ir darbuotojų srautų valdymo – palaipsniui grįžti prie darbo organizavimo įprastine
tvarka.  Dėl  leidimo  dirbti  nuotoliniu  būdu,  išlaikant  protingumo  principą  ir  atsižvelgiant  į
aplinkybes, sprendžia tiesioginis vadovas.

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                                                                                                       Loreta
Vasiljevienė
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