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Posėdžio pirmininkas Kalėjimų departamento Saugumo valdymo skyriaus viršininkas Evaldas 

Gasparavičius.. 

Posėdžio sekretorius Kalėjimų departamento Saugumo valdymo skyriaus vyriausioji 

specialistė Vaida Mikalkevičiūtė. 

 

Dalyvavo: Birutė Semėnaitė, Loreta Vasiljevienė, Edvardas Norvaišas, Vaida Mikalkevičiūtė, 

Dainius Jasas, Ričardas Burokas, Dalia Narbutienė, Oksana Naktinienė, Audrė Mišeikienė, Edividas 

Praleika, Donata Kračkienė, Gintaras Motuzas, Jurga Mickienė, Irena Verbovičienė, Inga Mauricienė, 

Julija Bardzilauskienė, Rita Starkuvienė, Viktoras Davidenko, Romas Ostanavičius, Mindaugas 

Zaikauskas, Dainius Sušinskas, Saulius Rajunčius, Raimonda Čižauskaitė, Vainius Šarmavičius,  

Jevgenij Chleborodov, Irma Urbonienė, Arvydas Stanislovaitis, Renata Katinaitė,  Gintarė Burokienė.  

 

DARBOTVARKĖ:  

 

1. Esama situacija dėl sergamumo  bausmių vykdymo sistemoje, problemos. (Turimus duomenis 

(aktualią informaciją) pateikia visi pasitarimo dalyviai. 

 

Kauno TI informavo, kad Kauno TI veiklos adr. Technikos g. 34, Kaune,  Covid-19 serga 1 

nepilnametis areštantas. Izoliacijoje vienas pareigūnas, kurio artimasis serga minėtu virusu. Nustačius 

Covid-19 virusą ir bendraujant su NVSC specialistai, pastarieji klausė, ar su sergančiuoju kontaktą 

turėję pareigūnai buvo su akiniais ar veido skydais. Sakėme, kad dėvėjo veidą ir nosį dengiančią kaukę 

bei pirštinės. Svarstytinas klausimas dėl veido skydų įsigijimo. Būtų ir labai praktiška dėvėti, bei 

susitaupytų veido kaukės. Poreikio dėl kitų apsaugos priemonių nėra. 

Marijampolės PN pranešė, kad sergančių COVID-19 nuteistųjų ir darbuotojų nėra. Bendrai 

problemų dėl sergamumo nėra. 

Panevėžio PN informavo, kad situacija įstaigoje normali, sergančių Covid-19 nėra (nei 

nuteistųjų, nei įstaigos darbuotojų). 

Pravieniškių PN-AK pranešė, kad  dėl sergamumo  bausmių vykdymo sistemoje kol kas  

problemų nėra.  

Vilniaus PN nurodė, kad COVID-19 atvejų įstaigoje nenustatyta. Situacija stabili.  

Birutė Semėnaitė pateikė Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros skyriaus apibendrintus iš 

pavaldžių įstaigų gautus duomenis apie epidemiologinę situaciją laisvės atėmimo įstaigose laikomus 

asmenis ir darbuotojus. Lentelė žemiau: 
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I. Duomenys apie laisvės atėmimo įstaigoje laikomus asmenis: 

 

Rodiklis Skaičius 

Laikomi izoliuoti iš viso 129 ₊ 1(probacija) 

 

               iš jų:  

Karantine  laikomi, kaip naujai atvykę iš Lietuvos teritorijos 124 

Izoliuoti, kaip sugrįžę iš užsienio valstybės (nurodoma valstybė)  5 

Ispanija– 1 

Lenkija – 2 

Baltarusija – 1 

Didžioji Britanija – 1 

 

Izoliuoti, kaip turėję /galimai turėję kontaktą su asmeniu, kuriam 

patvirtinta  COVID-19 infekcija 

2 (1 probacija) 

Izoliuoti, kaip turėję /galimai turėję kontaktą su asmeniu, kuris 

stebimas dėl galimos COVID-19 infekcijos 

0 

 

Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis:  

Ūmiomis kvėpavimo organų ligomis 10 

Atlikta COVID-19 testų (per savaitę) 73 

Teigiamų COVID-19 testų (per savaitę) 0 

Atlikta COVID-19 testų (iš viso) 1789 

Teigiamų COVID-19 testų (iš viso) 1 

 

II. Duomenys apie įstaigos darbuotojus:  

 

Rodiklis Skaičius 

Saviizoliacija,  sugrįžus iš užsienio valstybės (nurodoma valstybė) 2 

 

Izoliuoti, kaip turėję /galimai turėję kontaktą su asmeniu, kuriam patvirtinta  

COVID-19 infekcija 

1 ₊ 1(probacija) 

Izoliuoti, kaip turėję /galimai turėję kontaktą su asmeniu, kuris stebimas dėl 

galimos COVID-19 infekcijos 

0 

Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis (duomenys pateikiami, jei yra 

žinomi): 

 

Ūmiomis kvėpavimo organų ligomis 2 

Atlikta COVID-19 testų (per savaitę) 83 

Teigiamų COVID-19 testų (per savaitę) 0 

Atlikta COVID-19 testų (iš viso) 3475 

Teigiamų COVID-19 testų (iš viso) 3 ₊ 1(probacija) 

 

2. Naujai atvykusių suimtųjų (nuteistųjų) testavimo rezultatai, karantinavimas ir izoliacija. 

Turimų vietų, skirtų karantinavimui, izoliavimui, rezervas pataisos namuose. Galimybė matuoti 

temperatūrą atvykusiems/išvykstantiems konvojumi suimtiesiems ir nuteistiesiems (duomenis teikia 

įkalinimo įstaigų atstovai).  
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Kauno TI informavo, kad karantinuotų asmenų skaičius per abu veiklos adr. savaitės eigoje 

būna nuo 30 iki 40. Trūkstant vietų, karantinavus 10 dienų ir jeigu atsakymas neigiamas, 

karantinavimas nutraukiamas. Pareigūnai ir suimtieji (nuteistieji) testuojami nuolat ir pagal būtinumą 

(po atostogų, poilsio dienų ir pan.). Visiems atvykusiems suimtiesiems (nuteistiesiems) yra matuojama 

temperatūra.  

Marijampolės PN pranešė, kad jeigu epidemiologinė situacija blogėtų,  masiškai izoliuoti 

nuteistųjų nebūtų vietų. Vienetiniais atvejais izoliuotume laisvose kamerose, ilgalaikių pasimatymų 

kambariuose. 

Panevėžio PN informavo, kad naujai atvykusios nuteistosios į įstaigą testuojamos, 

karantinuojamos ir izoliuojamos.  Šiuo metu izoliuotos  6  nuteistosios (5 arešto bausme, 1 l/a 

bausme),  atvykusios iš Lietuvos teritorijos. Jeigu epidemiologinė situacija blogėtų,  masiškai izoliuoti 

nuteistųjų įstaigoje nebūtų vietų.  Vienetiniais atvejais izoliuotume laisvose kamerose, ilgalaikių 

pasimatymų kambariuose. Atvykstančioms ir išvykstančioms nuteistosioms matuoti temperatūrą 

galimybė yra ir ji matuojama, taip pat konvojuojant nuteistosios aprūpinamos vienkartinėmis kaukėmis. 

Pravieniškių PN-AK pranešė, kad yra galimybė matuoti temperatūrą 

atvykusiems/išvykstantiems konvojumi suimtiesiems ir nuteistiesiems. Karantinavimui  1 sektoriuje: 

vietos-2 kameros po 10 vietų.  2 sektoriuje: 6 vietos (šiuo metu visos užimtos). 3 sektoriuje: Šiuo metu 

turime 4 kamerinio tipo patalpas karantinavimui. Naujai atvykę asmenys izoliuojami 14 dienų, jeigu 

padaromas testas dėl Covid19 ir jis yra neigiamas, asmenys nebekarantinuojami. Naujai atvykę 

nuteistieji testuojami -rezultatai neigiami. Visiems atvykus matuojama temperatūra. 

Vilniaus PN nurodė, kad šiuo metu įstaigoje izoliuotų asmenų nėra. Vietų, skirtų karantinavimui 

mūsų įstaigoje 10. Jeigu bus priimtas bendras sprendimas matuoti temperatūrą 

atvykstantiems/išvykstantiems nuteistiesiems ir suimtiesiems tokia galimybė yra ir bus užtikrinta. 

Evaldas Gasparavičius išsakė nuomonę, kad tikslinga matuoti temperatūrą ne tik atvykusiems, 

bet ir konvojuojant, prieš išvykstant į įstaigas ar teismus. 

 

3. Darbuotojų (turinčių tiesioginį kontaktą su nuteistaisiais/suimtaisiais, grįžusių po atostogų ir 

kt.) profilaktinis tikrinimas (mėginių dėl Covid infekcijos atlikimas): esama situacija, poreikiai, 

grafikas (turimus duomenis pateikia Laisvės atėmimo vietų ligoninė ir Kalėjimų departamento 

Sveikatos priežiūros skyrius). Informacijos apie darbuotojus, kuriems bus atliekamas profilaktinis 

testavimas, pateikimas KD SPS.    

 

Kauno TI informavo, kad poreikis dėl greitųjų testų SPT pateiktas.  

Marijampolės PN pranešė, kad darbuotojams profilaktiškai matuojama temperatūra 

bekontakčiais termometrais. Eidami į teritorijos vidų,  dėvi medicinines kaukes ir naudoja rankų 

dezinfekcinį skystį.  

Panevėžio PN informavo, kad Praėjusią savaitę testuoti 9 pareigūnai, grįžę po atostogų, vakar 7 

pareigūnai. Įstaiga pateikė informaciją KD SPS apie darbuotojus, norinčius atlikti greituosius testus dėl 

Covid 19 infekcijos. Pasitikrinti greitaisiais testai pareiškė norą 70 įstaigos darbuotojų. 

Pravieniškių PN-AK pranešė, kad  Pareigūnams grįžusiems po atostogų atliekami testai nuo 

COVID-19.  

Vilniaus PN nurodė, kad šiuo metu šiuo metu testuojami tik darbuotojai grįžę po atostogų. 125 

darbuotojai pageidauja atlikti profilaktinį testą. 

 

4. Asmens apsaugos priemonės (toliau – AAP) dėl Covid -19: poreikiai ir įstaigų turimi 

rezervai, planuojami įsigijimai.  
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Marijampolės PN pranešė, kad papildomų apsaugos priemonių poreikio nėra. 

Vykdomas  papildomų 5000 vnt. medicininių vienkartinių kaukių pirkimas. 

Panevėžio PN informavo, kad   Papildomų apsaugos priemonių poreikio nėra.  

Vilniaus PN nurodė, kad planuojama įsigyti bekontaktį elektrinį dezinfekavimo skysčio 

dozatorių (4 vnt.). Jau įsigyta 10 000 vnt. vienkartinių kaukių ir 400 vnt. apsaugos skydelių. Kitų 

priemonių rezervas pakankamas. 

Rita Starkuvienė pateikė informaciją apie apsaugos priemones, kuri pridedama prie protokolo.  

 

5. Nuteistųjų trumpalaikiai pasimatymai, trumpalaikės išvykos, darbinė veikla. Darbo 

organizavimas įkalinimo įstaigų viduje. Covid-19 prevencija. Esamos problemos.  

 

Marijampolės PN pranešė, kad įstaigoje vyksta bekontakčiai trumpalaikiai pasimatymai. Darbas 

organizuojamas laikantis Covid-19 prevencijos rekomendacijų (dėvimos kaukės, laikomasi nustatyto 

atstumo, matuojama temperatūra).  Šiuo metu problemų nėra. Mūsų nuomone netikslinga būtų 

atnaujinti ilgalaikių pasimatymų bei trumpalaikių išvykų suteikimą.   

 Panevėžio PN informavo, kad  įstaigoje vyksta bekontakčiai trumpalaikiai pasimatymai, už 

įstaigos ribų nėra vykstančių nuteistųjų. Darbas organizuojamas laikantis Covid-19 prevencijos 

rekomendacijų (dėvimos kaukės, laikomasi nustatyto atstumo, matuojama temperatūra).  Šiuo metu 

problemų nėra.  

Pravieniškių PN-AK pranešė, kad Nuteistųjų trumpalaikiai pasimatymai, trumpalaikės išvykos, 

darbinė veikla, darbo organizavimas vyksta laikantis KD rekomendacijų. 

Vilniaus PN nurodė, kad įtaigoje vyksta trumpalaikiai ne kontaktiniai pasimatymai. 

Trumpalaikės išvykos vykdomos vadovaujantis Kalėjimų departamento rekomendacijomis.  

 

6. LR Seimo rinkimuose dalyvausiančių kandidatų lankymosi įstaigose organizavimas, saugumo 

priemonių užtikrinimas. 

 

Kauno TI informavo, kad įstaigoje lankytis norą pareiškė tik viena kandidatė į Seimą – Laura 

Radzevičiūtė. Buvo suteiktas leidimas, buvo laikomasis apsaugos reikalavimų, bendravo per atstumą 

neinant į kameras. Būtų problema, jei agituoti norėtų daugiau kandidatų, bet manome jų daugiau nebus. 

Marijampolės PN pranešė, kad Resocializacijos procese dalyvaujantis  nevyriausybinių 

organizacijų atstovai, dvasininkai ir kt asmenys į įstaigą  įleidžiami ne masiškai, bet po vieną, kelis 

asmenis, laikantys nustatytų Covid -19 prevencijos rekomendacijų (tik dėvint kaukes, laikantis 

nustatyto atstumo, įleidžiant į įstaiga matuojama temperatūra, naudojamas dezinfekcinis skystis). 

Masiniai renginiai  įstaigoje neorganizuojami. 

Panevėžio PN informavo, kad  Įstaigoje lankėsi du kandidatai dalyvaujantis rinkimuose, jų 

lankymosi metu buvo organizuojami susitikimai su nuteistosiomis, laikantis Covid-19 prevencijos 

rekomendacijų (dėvimos kaukės, laikomasi nustatyto atstumo, prieš įeinant į įstaigą asmenims 

matuojama temperatūra).  

Pravieniškių PN-AK pranešė, kad Dėl besilankančių kandidatų į Seimą visi saugumo 

reikalavimai užtikrinami-matuojama įeinančių temperatūrą, veido kaukės, dezinfekcinis skystis. 

Susitikimai vyksta nuteistųjų gyvenamuosiuose lokaliniuose sektoriuose, lauko teritorijoje  saugiu 

atstumu dėvint veido kaukes. 

Vilniaus PN nurodė, kad paeitą savaitę Vilniaus PN ir pusiaukelės namuose lankėsi kandidatė į 

LR Seimo narius Laura Radzevičiūtė. Susitikimas su nuteistaisiais buvo organizuojamas po 15 min. 

kiekviename nuteistųjų gyvenamajame aukšte. Suėmimo korpuse 3-5 minutės su kiekviena kamera. 

Kandidatė su lydinčiais asmenimis į įstaigą buvo įleisti patikrinus kūno temperatūrą ir su veido 

kaukėmės. Taip pat buvo išlaikytas saugus atstumas.    
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7. Nuotolinio darbo organizavimas  Kalėjimų departamento administraciniuose padaliniuose ir 

pavaldžiose įstaigose, papildomi saugumo reikalavimai įstaigose. LR sveikatos apsaugos ministro – 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-08-31 sprendimo Nr. V-

1942 įgyvendinimas. Esama situacija, pasiūlymai. 

 

Kauno TI informavo, kad vykdome LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-08-31 sprendimus. 

Marijampolės PN pranešė, kad nuotoliniu būdu nedirba nei vienas įstaigos darbuotojas. Tokio 

poreikio kol kas įstaigoje nėra. Atsiradus poreikiui dirbti nuotoliniu būdu, įstaiga priims sprendimus 

laikydamasi visų nustatytų teisės aktų reikalavimų.  

 Panevėžio PN informavo, kad  Nuotoliniu būdu nedirba nei vienas įstaigos darbuotojas. Tokio 

poreikio kol kas įstaigoje nėra. Atsiradus poreikiui dirbti nuotoliniu būdu, įstaigoje būtų priimti 

sprendimai dėl nuotolinio darbo organizavimo. 

Pravieniškių PN-AK pranešė, kad SVS pareigūnai dirbantys dienomis dirba 2 pamainomis, (1 

srautas dirba nuo 8.00 iki 14.00, nuo 14.00 iki 17.00 nuotoliniu būdu, 2 srautas dirba nuo 14.00 iki 

20.00, nuo 20.00 iki 22.00 nuotoliniu būdu). 

Vilniaus PN  nurodė, kad nuotolinį darbą vykdo 4 darbuotojai. Nuo spalio 1 d. darbą nuotoliniu 

būdu  planuojama organizuoti 10 darbuotojų. 

 

8. Kita aktuali informacija, atliekami veiksmai pagal kompetenciją, pasiūlymai dėl prevencinių 

veiksmų, jų viešinimo.  

 

Marijampolės PN pranešė, kad šiuo metu taikomos prevencinės priemonės yra pakankamos, 

pasiūlymų neturime. 

Panevėžio PN nurodė, kad įstaigos parduotuvėje pradėta prekiauti vienkartinėmis kaukėmis 

ir  nuteistosioms užtikrinta galimybė jų įsigyti. Šiuo metu įstaigoje taikomos priemonės yra 

pakankamos, pasiūlymų neturime.  

Vilniaus PN  pasiūlė KD organizuoti centralizuotą pirkimą patalpų dezinfekavimo paslaugoms 

įsigyti. 

 

Gintarė Burokienė, informavo, kad LPT 1 darbuotojo COVID-19 testas vis dar teigiamas, 1 

asmuo saviizoliacijoje. Šiuo metu renkami duomenys kiek darbuotojų norėtų pasitikrinti greitaisiais 

testais. Apsaugos priemonių šiuo metu pakanka, įvykę pirkimai vienkartinių medicininių kaukių, 

respiratorių ir dezinfekcinio skysčio, kad būtų užtikrintas ne mažiau kaip 1 mėn. rezervas. Įstaigos 

darbuotojams sudarytos galimybės dirbti nuotoliniu būdų, darbuotojai dirba grupėmis, užsirakinę. 

Klientus priima tik iš anksto susitarę nustatytu laiku. 

 

Gintaras Motuzas atkreipė dėmesį, kad  2020 m. spalio 7, 8 ir 9 dienomis laisvės atėmimo 

vietų  įstaigose sudarytuose specialiuose punktuose įrengtose balsavimo vietose vyks Lietuvos 

Respublikos Seimo rinkimai (pakartotinis balsavimas spalio 21, 22 ir 23 dienomis). Prideda  

Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintus   Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų organizavimo, kai 

Lietuvos Respublikos teritorijoje ar jos dalyje laikinai apribojama asmenų judėjimo laisvė, tvarkos 

aprašą bei Rekomendacijas dėl rinkimų komisijų narių darbo organizavimo. Mano, kad tikslinga 

atkreipti dėmesį ir galimai rekomenduoti vadovautis aktualiomis Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų 

organizavimo, kai Lietuvos Respublikos teritorijoje ar jos dalyje laikinai apribojama asmenų judėjimo 

laisvė, tvarkos aprašo nuostatomis, pav., 6, 7, 8, 15, 16, 17   punktai. 
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Vaida Mikalkevičiūtė informavo, kad komplikuota situacija su arešto bausmės vykdymu. Vietų 

nėra, o susikaupusių sprendimų daug (beveik 500 per visas įstaigas). Vilniaus PN yra 8 asmenys, 

nuteisti arešto bausme, ją atliekant poilsio dienomis. Nauji areštantai nepriimami ir nebus laikomi. 

Marijampolės PN pranešė, kad savarankiškai atvykstančių atlikti arešto bausmę ar susiekiančių asmenų  

yra labai maža dalis. Daug teismų sprendimų nevykdomi, skelbiamos paieškos. Areštantai labai retai 

kreipiasi į įstaigą dėl susitarimų sudarymų, dabar tokie yra du. Įstaigoms jų ieškoti yra sudėtinga, 

kadangi teismų sprendimuose asmenų telefonu numeriai nenurodomi, o ir įstatymas įpareigoja 

nuteistuosius pačius atvykti.  Jei areštantas paskambina, dažniausiai prašo, kad bausmė išviso būtų 

atidedama ilgam laikui arba skambina ir prižada kad atvyks, tačiau neatvyksta, dingsta.   Marijampolės 

PN (Sporto g. 7, Marijampolė) neįvykdytų sprendimų turi 20. Sudaromi žodiniai susitarimai. Kurie 

nesusisiekia, perduodami policijai paieškai. Bendradarbiaujama tiek su areštantais ir derinama jų 

atvykimo datą atsižvelgiant į laisvų vietų skaičių, tiek su policija. 17 asmenų laukia eilėje atvykti atlikti 

bausmę, 3 serga ir turi nedarbingumo pažymėjimus. Savaitgalinių areštantų 3. Kauno TI (veiklos 

adresas Technikos g. 34, Kaunas)  yra apie 200 neįvykdytų sprendimų. Iš jų 53 susitarimai. Gauti, 

neįvykdyti sprendimai dedami į eilę pagal datas, ir tvarkomi iš eilės. Susitarimai sudaromi su visais į 

įstaigą, su įsiteisėjusiais teismo sprendimais, atvykusiais nuteistaisiais arešto bausme. Nuteistiesiems, 

kurie skambina telefonu dėl arešto bausmės atlikimo, siūloma atsiųsti prašymus įstaigos direktoriui dėl 

arešto bausmės pradžios datos nustatymo. Gavus nuteistųjų prašymus, įvertinamos aplinkybės ir 

siunčiamas atsakymas - ,,sutariama data“.  Pagal susitarimus, bausmės atlikimo 2020 m. spalio - 2021 

m. vasario mėnesiais laukia 53 nuteistieji. Kiekvieną dieną pasilikti po keletą vietų policijai įstaiga 

neturi galimybių, kadangi karantinuojamieji užima visą kamerą nors joje vietų dar yra. Tai iš policijos 

priimama ne kiekvieną dieną, o pagal galimybes. Dažnu atveju planuojama priiminėti iš policijos tą 

dieną, kai turi ateiti iš anksto susitarę areštantai (dažnai jie neateina nors vieta jiems būna rezervuota). 

Šiaulių TI pranešė, kad yra 242 neįvykdyti teismų sprendimai. Susitarimai sudaromi, bet areštantai 

neatvyksta, nesikreipia. Laukiančių eilėje pagal susitarimus – 14. Atliekančių poilsinio dienomis – 1. 

Nurodyti tikslų areštui skirtų vietų skaičių negali, nes tai priklauso nuo į  įstaigą pristatomų suimtųjų ir 

nuteistųjų grupių ir pan.  Šiai dienai iš viso įstaigoje 402 suimtieji ir nuteistieji, iš jų  123 areštantai, 

pagal  planą numatyta 410 asmenų. Pravieniškių PN-AK neįvykdyti 6 baudžiamieji įsakymai. Pagal  

susitarimus eilėje laukia 2 areštantai. Poilsinių neturima. Laisvų vietų skaičius minimalus. Alytaus PN 

šiuo metu neįvykdyti 26 teismo sprendimai, iš jų 21 teismo sprendimas šiuo metu vykdomas ir 5 laukia 

eilėje. Susitarimai su areštantais sudaromi tik dėl turimo nedarbingumo. Šiuo metu sudaryti 5 (penki) 

susitarimai. Visi laukia eilėje. Poilsinių neturima. Areštantams laisvų vietų praktiškai nebūna. 

 Esant tokiai situacijai, siūlytina įstaigoms su nuteistaisiais, kuriems paskirtas areštas ir kurie, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 51 straipsniu  per septynias dienas po 

nuosprendžio įsiteisėjimo atvyko į pataisos įstaigą atlikti arešto bausmės arba iš anksto susisiekė su 

administracija dėl bausmės atlikimo, toliau sudaryti rašytinius susitarimus,  numatant bausmės 

vykdymo atidėjimą trims mėnesiams (įrašant į laukiančiųjų eiles, kaip buvo nurodyta Kalėjimų 

departamento 2020 m. vasario 19 d. raštu Nr. 1S-423, priminta 2020-03-09 raštu Nr. 1S-593).  

Peržiūrėjus nevykdomus nuosprendžius ir tais atvejais, kai arešto bausmė paskirta pirmą kartą, 

kreiptis į teismus su teikimais dėl arešto bausmės vykdymo atidėjimo, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. Aktyviau kreiptis į policijos institucijas dėl paieškos 

paskelbimo pagal seniausiai gautus nuosprendžius. 

Pranešėja taip pat pastebėjo, kad anksčiau Kalėjimų departamento darbuotojai, to 

pageidaujantys, buvo skiepijami nuo gripo. Ar bus organizuojamas skipijimas šiemet?  

Birutė Semėnaitė atkreipė dėmesį, kad Sveikatos priežiūros skyrius neturi teisinio pagrindo 

rūpintis personalu.  
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 PRIDEDAMA: 

 1.   Aprūpinimo APP duomenų lentelė, Exel format dokumentas. 

2. Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtinti teisės aktai. 

 

NUTARTA: 

 

1. Dar kartą priminti Kalėjimų departamento padaliniams ir pavaldžioms įstaigoms, 

organizuojant darbą Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose pagal galimybes taikyti 

papildomas koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos priemones, nurodytas Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2020-08-31 sprendime Nr. V-1942 (darbuotojų srautų valdymas, darbas 

pamainomis, grupėmis, skirtingas darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laikas, pagal 

galimybes darbą organizuoti kiek įmanoma daugiau nuotoliniu būdu ir t.t.).  

 

2. Planavimo, turto ir projektų valdymo skyriaus vedėjui Arnoldui Masalskiui: 

2.1. Svarstyti klausimą dėl veido skydų įsigijimo ir nuomonę pateikti kito pasitarimo metu.  

2.2. Pateikti poziciją dėl centralizuoto pirkimo patalpų dezinfekavimo paslaugoms įsigyti. 

 

3. Kalėjimų  departamentui  pavaldžių  laisvės  atėmimo  vietų  direktoriams; 

3.1. Užtikrinti,  kad  konvojuojamiems į teismus ar kitas įstaigas asmenims būtų matuojama 

kūno temperatūra, nustačius ją aukštesnę nei 37,5, asmens konvojavimą atidėti. Jei karščiuojantis 

asmuo turėjo būti konvojuotas  į teismo posėdį, apie situaciją nedelsiant pranešti teismui, asmenį 

izoliuoti, stebėti, laikantis atitinkamų apsaugos priemonių, gydytojų rekomenduojamais terminais 

atlikti COVID-19 tyrimą.  

3.2. Su nuteistaisiais, kuriems paskirtas areštas ir kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

bausmių vykdymo kodekso 51 straipsniu  per septynias dienas po nuosprendžio įsiteisėjimo atvyko į 

pataisos įstaigą atlikti arešto bausmės arba iš anksto susisiekė su administracija dėl bausmės atlikimo, 

toliau sudaryti rašytinius susitarimus,  numatant bausmės vykdymo pradžios atidėjimą trims mėnesiams 

(įrašant į laukiančiųjų eiles, kaip buvo nurodyta Kalėjimų departamento 2020 m. vasario 19 d. raštu Nr. 

1S-423, o priminta 2020-03-09 raštu Nr. 1S-593. Aktyviau kreiptis į policiją dėl neatvykstančių 

nuteistųjų areštu paieškos, užtikrinant, kad po kelis mėnesius nevykdomi teismų sprendimai nesikauptų 

įstaigose.  

Peržiūrėjus nevykdomus nuosprendžius ir tais atvejais, kai arešto bausmė paskirta pirmą kartą, 

kreiptis į teismus su teikimais dėl arešto bausmės vykdymo atidėjimo, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str.  

 

4. Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui kito pasitarimo metu pateikti 

nuomonę  apie galimybes organizuoti darbuotojų skiepijimąsi nuo gripo.   

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                   Evaldas Gasparavičius    

        

                              

Posėdžio sekretorė                                                                                                     Vaida Mikalkevičiūtė   


