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Posėdis įvyko 2020-08-24, 14.00 val. el. ryšio priemonėmis.   

Posėdžio pirmininkas Kalėjimų departamento Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – 

KD OC) koordinatorius, Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas Gintautas Šarauskas. 

Posėdžio sekretorius Kalėjimų departamento Saugumo valdymo skyriaus vyriausioji specialistė 

Vaida Mikalkevičiūtė. 

Dalyvavo: Audrė Mišeikienė, Edividas Praleika, Donata Kračkienė, Jevgenij Chleborodov, 

Gintaras Motuzas, Ramunas Šilobritas, Irena Verbovičiene, Vytautas Lamauskas, Tomas Masiulionis, 

Julija Bardzilauskiene, Rita Starkuvienė, Viktoras Davidenko, Genadijus Lepiochinas, Regimantas 

Kavaliauskas, Gediminas Jarašius, Mindaugas Zaikauskas, Dainius Sušinskas, Saulius Rajunčius, 

Raimonda Čižauskaitė, Arnoldas Masalskis,  Loreta Vasiljevienė, Dalia Narbutienė, Birutė Semėnaitė, 

Edvardas Norvaišas.  

DARBOTVARKĖ. Esamos situacijos bausmių vykdymo sistemoje, valdant COVID-19 

infekcijos  plitimą ir vykdant plitimo prevenciją aptarimas, naujai į įstaigas atvykusių asmenų 

testavimas, karantinavimas, turimų vietų karantinavimui rezervas įstaigose, darbuotojų, turinčių 

tiesioginį kontaktą su nuteistaisiais/suimtaisiais, grįžusių po atostogų ir kt. testavimas, apsaugos 

priemonės, pasimatymų suteikimas, teisėsaugos darbuotojų ir advokatų, visuomeninių organizacijų 

atstovų  atvykimai į įstaigas, nuotolinio darbo sąlygos pavaldžiose  įstaigose, poreikiai. Aptarimas 

pasirengimo galimiems Astravo AE incidentams, mintys dėl jodo tablečių ir kitų apsaugos priemonių. 

Laikomų asmenų ir darbuotojų aprūpinimas. Esama situacija, poreikiai, problemos. Aktualiausia 100 

km. atstumas nuo Astravo AE.  

 SVARSTYTA. Esamos situacijos bausmių vykdymo sistemoje, valdant COVID-19 infekcijos  

plitimą ir vykdant plitimo prevenciją aptarimas, naujai į įstaigas atvykusių asmenų testavimas, 

karantinavimas, turimų vietų karantinavimui rezervas įstaigose,  darbuotojų, turinčių tiesioginį kontaktą 

su nuteistaisiais/suimtaisiais, grįžusių po atostogų ir kt. testavimas, apsaugos priemonės, pasimatymų 

suteikimas, teisėsaugos darbuotojų ir advokatų, visuomeninių organizacijų atstovų  atvykimai į įstaigas, 

nuotolinio darbo sąlygos pavaldžiose  įstaigose, poreikiai. Aptarimas pasirengimo galimiems Astravo 

AE incidentams, mintys dėl kalio jodido tablečių ir kitų apsaugos priemonių. Laikomų asmenų ir 

darbuotojų aprūpinimas. Esama situacija, poreikiai, problemos. Aktualiausia 100 km. atstumas nuo 

Astravo AE.  

 

Saulius Rajunčius informavo, kad įstaigos darbuotojams priminta, jog pagal SAM 

rekomendacijas viešoje vietoje reikia dėvėti medicininę kaukę, turint kontaktą su asmeniu, su įtariama 

ar patvirtinta COVID-19 infekcija, būtina visa apsaugos atributika – respiratoriai, veido skydelis arba 

akiniai, pirštinės, kombinezonas ir t.t. Įstaigoje vykdomas temperatūros matavimas naudojant 

nuotolinius termometrus. Jų naudojimas pasiteisina, kiekio užtenka.   Karantine laikoma 41 asmuo, šiai 

dienai atlikti  testai iš viso: 584 įstaigoje laikomiems asmenims, 247 testai darbuotojams.  Rezervas 

izoliavimui – 2 gyvenamosios kameros (duomenys iš KŽV). Darbuotojų (turinčių tiesioginį kontaktą su 

nuteistaisiais/suimtaisiais, grįžusių po atostogų ir kt.) profilaktinis tikrinimas: Kas turėjo 5 d. ir daugiau 
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atostogų - 1ąją grįžimo dieną darosi „Covid-19“ testą. (Šiandien testą pasidariau ir aš). Apsaugos 

priemonės (AP) dėl Covid -19. Poreikiai ir įstaigų turimi rezervai. Pranešėjas pateikė ir informaciją 

apie turimas, gautas ir išduotas apsaugos ir dezinfekcijos priemones laikotarpiu nuo 2020-03-01 iki 

2020-08-23 (pridedama lentelė). Trumpalaikiai pasimatymai vykdomi be kontakto (per stiklą), 

naudojamos visos būtinos  apsaugos priemones, dezinfekuojamos ir vėdinamos patalpos, teisėsaugos 

pareigūnai ir advokatai naudoja visas būtinas  apsaugos priemones, laikosi saugaus atstumo. Kunigas 

paprastai atvyksta kartą per mėn. (liepos mėn. – 2 kartus), rugpjūčio mėn. atvykęs nebuvo (pirmos 2 

sav. atostogavo). Dėl susibūrimų patalpose draudimo šią savaitę susitikimo su juo neplanuojame. 

Vyksta susitikimai su Lietuvos veikliųjų žmonių bendrijos atstovais, kurie bendrauja su nuteistaisiais 

iki gyvos galvos pasivaikščiojimų kiemelyje (2 k. per savaitę, 4 susitikimai). Įstaiga dirba įprastiniu 

darbo grafiku: RS – nuotoliniu būdu darbuotojai nedirba, tačiau ribojami skirtinguose kabinetuose 

(režiminio korpuso aukštuose) dirbančių specialistų fiziniai kontaktai. VOS nuotoliniu būdu dirba 4 

darbuotojai (1 d. per savaitę). Saugumo valdymo skyriuje nuotolinis darbas neorganizuojamas dėl 

išaugusio suimtųjų (nuteistųjų) konvojavimo. Įstaigos įsigyti nešiojami kompiuteriai bus išskirstyti šią 

savaitę. 

Norėtume pasiteirauti nuomonės ar išleidžiame nuteistuosius, esančius besargyboje, tvarkyti 

teritoriją aplink įstaigą (pagal KD Rekomendacijas galima tik atvirosios kolonijos ir pusiaukelės 

namų). Iš anksto dėkoju. 

 

Vaida Mikalkevičiūtė išsakė nuomonę, kad dėl išleidimo tvarkyti aplinką siūlytina vadovautis 

protingumo principu. Svarbiausia užtikrinti, kad besargyboje esantys nuteistieji būtų su apsaugos 

priemonėmis, neturėtų kontaktų su laisvėje vaikštančiais žmonėmis ir “neparneštų” COVID-19 į 

įstaigą. Kalėjimų departamento direktoriaus 2020 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. V-167 „Dėl 

rekomendacijų Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 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, 

patvirtinimo", 2020-07-31 įsakymu Nr.  LV-241  papildytas 151 punktu, kur nustatyta, kad “iki atskiro 

Kalėjimų departamento direktoriaus nurodymo išvykti už įstaigos ribų leidžiama tik atviroje kolonijoje, 

pusiaukelės namuose bausmę atliekantiems ir už pataisos įstaigos teritorijos ribų 

gyvenantiems  nuteistiesiems”. Šis punktas riboja ne teritorijos tvarkymą aplink įstaigą, o išvykas į 

namus. Atviroje kolonijoje, pusiaukelės namuose bausmę atliekantys ir už pataisos įstaigos teritorijos 

ribų gyvenantys nuteistieji išskirti, nes jie gyvena atskirai nuo įstaigos viduje gyvenančių nuteistųjų ir 

suimtųjų, neturi su jais kontakto, be to, dirba laisvėje.  

 

Kauno tardymo izoliatoriaus informacija. Šiuo metu Kauno TI karantinuoti 37 asmenys (iš jų iš 

užsienio atvykusių karantinuota - 11). Karantinas taikomas visiems naujai atvykusiems suimtiesiems ir 

nuteistiesiems. Įtariamų ar patvirtintų COVID-19 infekcijos atvejų nėra. Praėjusią savaitę atlikti 8 testai 

dėl COVID-19 (vienas iš jų - darbuotojui), šią savaitę planuojamas įstaigos darbuotojų testavimas dėl 

minėtos infekcijos. Darbuotojų, kuriems būtų taikoma saviizoliacija, nėra. Šiuo metu įstaiga turi 

pakankamą apsaugos priemonių dėl COVID-19 infekcijos rezervą. Pasirašyta sutartis dėl vienkartinių 

kaukių pirkimo, papildomai bus įsigyta 9000 vnt. medicininių kaukių.  Įstaigoje vyksta trumpalaikiai 

bekontakčiai pasimatymai, suimtųjų (nuteistųjų) pageidavimu, ilgalaikiai pasimatymai keičiami į 

trumpalaikius pasimatymus arba telefoninius skambučius. Į įstaigą atvykę lankytojai dėvi apsaugos 

priemones, neturintiems – išduoda įstaiga.  Nuotolinis darbas pagal galimybes gali būti 

organizuojamas, tačiau šiuo metu nėra poreikio dirbti tokiu formatu.  
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Kauno TI dėl kalio jodido tablečių kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės sveikatos skyrių, kuris 

informavo, kad Kaunas nepatenka į skubių apsaugomųjų veiksmų (SAV) zoną, todėl savivaldybė 

šiomis tabletėmis įstaigos neaprūpins (SAV zona iki Kaišiadorių).          

 

Vytautas Lamauskas informavo, kad situacija nepasikeitusi nuo praėjusios savaitės ir pranešė, 

kad Vilniaus ir Panevėžio RS darbuotojai informuoti, kad jodo tabletes jie gali pasiimti iš seniūnijų 

arba su el. receptu vaistinėse (Vilniaus savivaldybės teritorijoje).  

 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pateikta informacija, kad įstaigoje ūmiomis 

kvėpavimo ligomis sergančių suimtųjų (nuteistųjų)  nėra. Naujai atvykusiųjų nuteistųjų testavimas yra 

vykdomas. Kai gaunamas neigiamas testo atsakymas, izoliavimas būna nutraukiamas. Šiuo metu  

Pravieniškių PN-AK nėra rezervo karantinavimui,  tik pagal poreikį atlaisvinamos patalpos. Darbuotojų 

sergančių neturime. Grįžusiems po atostogų atliekamas profilaktinis testavimas. Apsaugos 

priemonėmis (AP) dėl Covid -19, kol kas turi rezervą. Trumpalaikiai pasimatymai vyksta vadovaujantis 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 

31 įsakymu Nr. V-241 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

direktoriaus 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-167 „Dėl rekomendacijų Kalėjimų departamentui 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 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, patvirtinimo". Trumpalaikės išvykos suteikiamos 

atvirosios kolonijos sąlygomis laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems, nuteistiesiems, 

kuriems suteikta teisė išvykti už įstaigos teritorijos ribų be palydos bei Pusiaukelės namuose esantiems 

nuteistiesiems. Teisėsaugos pareigūnų ir advokatų susitikimai su suimtaisiais ar nuteistaisiais 

organizuojami laikantis visų apsaugos priemonių, t. y. teisėsaugos pareigūnai ir advokatai. Praleidimo 

kontrolės punkte Nr. 1 dezinfekuojasi rankas, dėvi kaukes ir laikosi nustatyto atstumo. Į įstaigą 

atvykstantys visuomeninkai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, dvasininkai ir kt., dalyvaujantys 

resocializacijos procese. Vyksta tik trumpalaikiai bekontakčiai (per stiklą) pasimatymai su 

nuteistaisiais. Atvykusiems artimiesiems matuojama kūno temperatūra, išduodamos veido kaukės ir 

pirštinės. Po kiekvieno pasimatymo dezinfekuojama pasimatymo patalpa (kabina). Advokatai ir kiti 

asmenys (atliekantys procesinius veiksmus), atvykę į įstaigą dėvi veido kaukes, jiems matuojama 

temperatūra, išduodamos vienkartinės pirštinės, patalpose laikosi nustatyto atstumo. Nesant poreikiui, 

advokatai su nuteistuoju bendrauja pasimatymų patalpose per stiklo pertvarą. Visuomeninių 

organizacijų atstovams taikomi tie patys reikalavimui, kaip ir kitiems asmenims. Užsiėmimų metu jie 

naudoja apsaugos priemones, laikosi nustatyto atstumo ir nustatyto asmenų skaičiaus patalpose. 

Įstaigoje šiuo metu neorganizuojamas nuotolinis darbas. Esant Ekstremaliai situacijai poreikis, dėl 

nuotolinio darbo,  bus svarstomas. Visa aktuali informacija aptariama įstaigos vadovybės ir struktūrinių 

padalinių vadovų pasitarimų metu, skelbiama internetinėje svetainėje,  darbuotojams ir nuteistiesiems 

prieinamuose vietose, informaciniuose stenduose. 

Dėl kalio jodido tablečių buvo susisiekta su Kaišiadorių savivaldybės civilinės saugos 

specialistu R. Kiseliumi ir buvo aptarta, kad  vadovaujantis 2018 m. spalio 31 d.   nutarimu „Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų 

apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“ pakeitimo“ Nr. 1085  1 priedu. Pravieniškių 

pataisos namai-atviroji kolonija nepatenka į 100 km zoną. 

 

Vaida Mikalkevičiūtė informavo, kad į Kalėjimų departamentą telefonu jau kreipėsi du 

suimtieji, kurie skundėsi, kad Pravieniškių PN-AK nevykdomos Kalėjimų departamento 

rekomendacijos ilgalaikių pasimatymų nebuvimą kompensuoti didesniu skaičiumi trumpalaikių 
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pasimatymų arba vaizdo ar telefoniniais skambučiais. Suimtieji nurodo, kad iš įstaigos darbuotojų 

išgirsta atsakymus – “tos rekomendacijos neprivalomos, jos tik nuteistiesiems, rekomendacijų nereikia 

vykdyti”, ar pasako, kad “apie tokį kompensavimą nieko nėra žinoma”.  

Neatmestina galimybė, kad tikrai ne visiems įstaigų darbuotojams žinoma, kad  Kalėjimų 

departamento direktoriaus 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-167 „Dėl rekomendacijų Kalėjimų 

departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 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, patvirtinimo", 15 punktas 

buvo pakeistas  2020-07-31 įsakymu Nr.  LV-241 ir nustatyta, kad nuteistojo ar suimtojo pageidavimu, 

vietoje vieno ilgalaikio pasimatymo gali būti suteikti trys trumpalaikiai pasimatymai arba penki vaizdo 

ar telefoniniai skambučiai. Taip pat, tuo pačiu įsakymu buvo rekomenduota bekontakčius trumpalaikius 

pasimatymus prailginti iki keturių valandų.  

Kalėjimų departamente ir taip gaunama daug skundų dėl taikomų suvaržymo priemonių, jomis 

domisi ir Seimo kontrolieriaus įstaiga, todėl labai prašome stengtis, kad nuteistieji ir suimtieji pilna 

apimtimi ir be išlygų gautų ilgalaikių pasimatymų nebuvo kompensavimus ir neturėtų pagrindo tokiems 

nusiskundimams. Prašome informaciją apie naudotinas apsaugos priemones, apie rekomendacijų turinį 

ir vykdymo būtinybę viešinti ne tik įstaigos stenduose, bet ir pamainų instruktavimo, susirinkimų metu.  

 

Loreta Vasiljevienė atkreipė dėmesį, kad daugėjant susirgimų atvejų šalyje, jau pats laikas 

pradėti aktyviau kalbėti apie nuotolinį darbą ir palaipsniui, pagal galimybes ir vykdomas funkcijas 

grįžti prie jo.  Tam nebūtina laukti SAM nurodymų. Dirbantiems administracinį  darbą, svarbiausia turi 

būti užduočių įvykdymas ir funkcijų atlikimas saugioje aplinkoje, o ne fizinis buvimas darbo vietoje. 

Kadangi daugėja ir besimptomių atvejų, rekomenduojame grįžti prie karantino režimo. Tiems, kas būna 

savo darbo vietose,  dėvėti kaukes koridoriuose, laikytis bent 2 metrų atstumo patalpose, naudotis 

dezinfektantais.  

Pranešėja taip pat priminė būtinybę laikytis SAM rekomendacijų:  

Naudoti asmenines apsaugos priemones, rūpintis asmenine higiena: Dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones, ypač tose vietose, kur nėra galimybės išlaikyti saugaus (daugiau nei 2 

metrų) atstumo nuo kitų asmenų ir vietose, kuriose sutinkami žmonės, su kuriais įprastai 

nebendraujama. Viešose uždarose vietose nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimas 

privalomas!  Laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle 

arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę).  Kuo dažniau plauti rankas su muilu ir vandeniu, rankas 

muiluojant ne trumpiau nei 20 sek. Jei nėra galimybės nusiplauti rankų, naudoti rankų antiseptikus 

(dezinfekavimo priemones).  Vengti liesti neplautomis rankomis veidą, akis, nosį, burną.  

Laikytis socialinės distancijos priemonių:  Turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) likti namuose ir 

konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti konsultacijai su savo šeimos 

gydytoju.  Lankantis parduotuvėse, vaistinėse, turguose, kitose viešose atvirose ir uždarose vietose 

laikytis saugaus, ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo nuo kitų žmonių.  Asmenims, kuriems yra 

privaloma izoliacija, griežtai laikytis izoliavimo taisyklių visą izoliavimo laikotarpį.  

Rūpintis aplinkos higiena:  Dažnai vėdinti patalpas, ypač tas, kuriose būna didesnis srautas 

skirtingų asmenų, pvz. darbovietėje, daugiabučių laiptinėje ir pan.  Kasdien valyti dažnai naudojamus 

paviršius gyvenamojoje ar darbo vietoje, pvz., durų rankenas, laiptinės turėklus, elektros jungiklius, 

pultelius, šaldytuvo rankenas ir kt. Valyti įprastu muilu ar įprastiniais paviršiams skirtais valikliais.  

Laikytis reikalavimų po artimo sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija):  Izoliuotis namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje 14 dienų po paskutinės sąlyčio dienos. 

Griežtai laikytis izoliavimo taisyklių visą izoliavimo laikotarpį (izoliavimo sąlygos nurodytos Asmenų, 
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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 administracijos numatytose patalpose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352).  Jei izoliavimo laikotarpiu 

pasireiškia bent vienas iš ūmios virusinės kvėpavimo takų infekcijos požymių (karščiavimas, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant skambinti į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 

1808, pateikti susirgimo aplinkybes (turėtą sąlytį su sergančiuoju) ir vykdyti medikų rekomendacijas. 

Jei per 14 d. nuo paskutinės sąlyčio dienos neatsiranda simptomų, asmuo nebelaikomas turinčiu 

susirgimo riziką ir galima grįžti į įprastą gyvenimo režimą.  

REKOMENDACIJOS BŪNANT VIEŠOSE VIETOSE: Vengti tiesioginio kontakto su 

žmonėmis, su kuriais įprastai nebendraujama.  Laikytis saugaus (ne mažiau kaip 2 metrų) atstumo nuo 

kitų asmenų. Uždarose viešose erdvėse, viešąjame transporte dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones. Naudoti rankų antiseptikus (dezinfekavimo priemones), užtikrinant rankų higieną, jei nėra 

galimybės dažnai plauti rankų su muilu ir vandeniu.  Prioritetą skirti veikloms atvirose erdvėse.  Vengti 

buvimo žmonių susibūrimo vietose arba riboti buvimo tokiose vietose trukmę.  

REKOMENDACIJOS ORGANIZUOJANT ASMENINĘ ŠVENTĘ NE VIEŠOJE 

VIETOJE: Esant galimybei, rekomenduojama šventes nukelti.  Jei šventė organizuojama, apriboti 

dalyvių skaičių, dalyvaujant artimiausiems asmenims.  Šventėje negali dalyvauti asmenys, turintys 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių ir asmenys, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu.  Šventės dalyviams rekomenduojama laikytis:  kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar 

čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę), asmens higienos 

(išlaikyti saugų atstumą nuo kitų asmenų, nedalyvauti šventėje, jei pasireiškia ūmios kvėpavimo takų 

infekcijos simptomai ir pan.),  rankų higienos (plauti su muilu ir vandeniu arba naudoti rankų 

dezinfekavimo priemones). 

REKOMENDACIJOS KELIAUTOJAMS: Atidėti nebūtinas vietines bei tarptautines 

keliones vėlesniam laikui.  Rengiantis kelionei, įvertinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

epideminę situaciją konkrečiose šalyse (pateikiama Pasaulio sveikatos organizacijos puslapyje 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ ar Europos ligų 

prevencijos ir kontrolės centro puslapyje https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-

2019-ncov-cases) ir kelionės būtinybę bei galimo karantino (izoliacijos) riziką.  Kelionės metu vengti 

kontakto su sergančiais asmenimis, ypač su tais, kuriems pasireiškė ūmios kvėpavimo takų infekcijos 

požymiai (karščiavimas, kosulys ir t. t.); laikytis rankų higienos – plauti su muilu ir vandeniu, įtrinti 

dezinfekuojančiais skysčiais; vartoti saugų maistą ir vandenį.  Asmenys, kuriems po kelionės per 14 

dienų atsirado ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų 

ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir 

pan.) turi likti namuose ir konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo 

šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu.  Jeigu grįžus / atvykus iš šalių, įrašytų į COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“, kuris yra skelbiamas SAM internetiniame puslapyje 

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas yra taikomas izoliavimas, griežtai laikytis izoliavimo 

taisyklių visą izoliavimo laikotarpį.  

REKOMENDACIJOS ASMENIMS, TURINTIEMS DIDESNĘ RIZIKĄ SIRGTI 

SUNKIAI: Sergantieji lėtinėmis ligomis ir vyresnio amžiaus žmonės yra labiausiai pažeidžiama 

gyventojų grupė, turinti didelę sunkių komplikacijų riziką užsikrėtus koronavirusu. Todėl šioms 

gyventojų grupėms rekomenduojame ypatingai saugotis. Asmenų, turinčių didesnę riziką sirgti sunkiai, 

grupei priskiriami:  vyresnio nei 65 m. amžiaus asmenys ir (arba)  sergantys lėtinėmis ligomis, 
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nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui 

išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše:  žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai 

navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); 

cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės 

kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų 

nepakankamumu;  būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu 

gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais 

pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia 

metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 

mėnesiai;  įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas. 

Asmenims, turintiems didesnę riziką sirgti sunkiai, rekomenduojama:  Esant galimybei, 

organizuoti darbą taip, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis kontaktas su kitais asmenimis.  Nesilankyti 

arba kuo rečiau lankytis renginiuose, kitose žmonių susibūrimo vietose: parduotuvėse, vaistinėse, 

bažnyčiose, kitose viešose vietose, vengti viešojo transporto.  Prašyti artimųjų, draugų ar kaimynų 

pasirūpinti maistu ir kitomis būtinomis priemonėmis, užsisakyti maisto ar būtinųjų priemonių 

nuotoliniu būdu, nesant tokios galimybės, kreiptis į savivaldybės administraciją dėl tokių paslaugų 

suteikimo.  Jeigu reikia pratęsti vaistų receptą, kreiptis į savo šeimos gydytoją nuotoliniu būdu.  

Laikytis saugaus (ne mažiau kaip 2 metrų) atstumo nuo kitų asmenų, nebendrauti su asmenimis, 

turinčiais ūmios kvėpavimo takų infekcijos požymių.  Jei kartu gyvena kiti socialiai aktyvūs šeimos 

nariai:  vengti fizinio kontakto (apkabinimo, rankų paspaudimų ir pan.);  

ne rečiau, kaip 2–3 kartus per dieną vėdinti gyvenamąsias patalpas, pvz., plačiai 10 min. atverti langus 

arba keletą minučių padaryti patalpose skersvėjį;  kasdien valyti dažnai naudojamus paviršius 

gyvenamojoje vietoje, pvz., durų rankenas, stalų paviršius, čiaupo rankenėles, pultelius, šaldytuvo 

rankenas ir kt. Valyti įprastu muilu ar įprastiniais paviršiams skirtais valikliais;  valyti vonios kambario 

ir tualeto paviršius mažiausiai kartą per dieną. Valyti įprastu muilu ar įprastiniais paviršiams skirtais 

valikliais.  

Vyresniems nei 6 metų amžiaus asmenis privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius, kitas priemones) viešose uždarose vietose 

(viešąjame transporte, parduotuvėse, paslaugų gavimo vietose ir pan.), išskyrus atvejus, kai 

paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke. Tokios paslaugos teikimo metu 

paslaugos gavėjas gali būti be jos. Kaukės dėvėti nereikia sportuojant sporto klubuose ir lankantis 

laisvalaikio ir pramogų parkuose, kai paslaugos teikimas dėvint kaukę neįmanomas. Nosį ir burną 

dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) leidžiama nedėvėti 

neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos 

priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti 

asmens sveikatos būklei. Visais kitais atvejais dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones neprivaloma, 

tačiau ir toliau rekomenduojama.  Už šių taisyklių pažeidimą asmenys gali būti traukiami 

administracinėn atsakomybėn ir gali būti skiriama 500–1500 eurų bauda. Kaip tinkamai naudoti 

veido kaukes: Kaukę reikia užsidėti kruopščiai, kad pilnai dengtų burną ir nosį;  Dėvėdami kaukę, 

nelieskite jos rankomis; Nusiimdami kaukę nelieskite rankomis pačios kaukės, tik raištelius;  Nusiėmus 

kaukę arba ją palietus, nusiplaukite rankas;  Pakeiskite kaukę nauja kuomet dėvima tampa drėgna;  

Vienkartinių kaukių pakartotinai nenaudokite, panaudotas po kiekvieno naudojimo išmeskite. 

Gintautas Šarauskas informavo, kad iš Mokymo centro gautas raštas, kuriuo informuojama, kad  

Mokymo centras, vykdydamas Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtintus kvalifikacijos 

tobulinimo planus bei siekdamas užtikrinti galimybę tobulinti kompetencijas, planuoja vykdyti 

kvalifikacijos tobulinimo renginius bausmių vykdymo sistemos personalui. Mokymus planuojama 

vykdyti nuotoliniu ir kontaktiniu būdu. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. 
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vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 ,,Dé1 Valstybes lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo" bei 

atsižvelgdamas į valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso 

infekcijos (COVID-l9) plitimo grėsmės, Mokymo centras prašo OC centro svarstyti galimybę Mokymo 

centrui vykdyti dalį kvalifikacijos tobulinimo renginių kontaktiniu būdu Mokymo centro ir Kalėjimų 

departamento pavaldžių įstaigų patalpose. 

  

NUTARTA: 

 

1.  Laisvės atėmimo vietų įstaigoms nurodyti užtikrinti, kad įstaigų darbuotojams būtų žinoma, 

jog ilgalaikių pasimatymų nesuteikimas kompensuojamas nuteistojo ar suimtojo pageidavimu vietoje 

vieno ilgalaikio pasimatymo suteikiant tris trumpalaikiai pasimatymus arba penkis vaizdo ar 

telefoninius skambučius. Imtis priemonių, kad šis kompensavimas būtų įgyvendinamas praktikoje. 

 

2. Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms esant galimybei ir priemonėms, 

organizuoti dalies darbuotojų, kurie turi didesnę riziką susirgti ir kurių funkcijas įmanoma atlikti 

nuotoliniu būdu,  darbą iš namų. 

 Laisvės atėmimo vietų įstaigoms apvarstyti pareigūnų rezervo, kuris būtų reikalingas jei reiktų 

izoliuoti visą ar kelias pareigūnų pamainas, klausimą.  

 

3.  Pavesti Mokymo centrui kvalifikacijos tobulinimo renginius organizuojant kontaktiniu būdu, 

imtis visų SAM rekomenduojamų saugumo priemonių ir atsižvelgti į reikalavimus dėl asmenų 

skaičiaus.  

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                Gintautas Šarauskas   

                                          

 

 

 

                      

Posėdžio sekretorė                                                                                                    Vaida Mikalkevičiūtė  

 


