
 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020-10-    Nr. LV- 

Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2020-10-19, 09.00 val. el. ryšio priemonėmis.  

  

Posėdžio pirmininkas Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas Gintautas Šarauskas. 

Posėdžio sekretorius Kalėjimų departamento Saugumo valdymo skyriaus vyriausioji 

specialistė Vaida Mikalkevičiūtė. 

 

Dalyvavo: Evaldas Gasparavičius, 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, Genadijus Lepiochinas, Mindaugas Zaikauskas, Dainius Sušinskas, Saulius Rajunčius, 

Raimonda Čižauskaitė, Vainius Šarmavičius, Jevgenij Chleborodov, Irma Urbonienė, Arvydas 

Stanislovaitis, Renata Katinaitė,  Gintarė Burokienė, Regimantas Kavaliauskas, Gediminas Jarašius, 

Karolina Vozbutaitė, Arnoldas Masalskis. 

 

DARBOTVARKĖ IR APSVARSTYTI KLAUSIMAI:  

1. Esama situacija dėl sergamumo  bausmių vykdymo sistemoje (Kauno TI, Pravieniškių PN-

AK, Kalėjimų departamente nustatyti Covid -19 atvejai), problemos.  

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

kt.) profilaktinis tikrinimas: esama situacija, poreikiai, grafikas. LAVL, SPS, padaliniai ir įstaigos.  

3. Apsaugos priemonės (AP) dėl Covid-19. Poreikiai ir įstaigų turimi rezervai, planuojami 

įgyjimai. 

4. Papildomos prevencinės priemonės ir rekomendacijos užkardant COVID – 19 grėsmę: 

• maksimalus nuotolinio darbo užtikrinimas pagal darbuotojų darbo specifiką ir turimas 

technines priemones, 

• darbo padaliniuose organizavimas grupėmis, pamainomis,  

• darbuotojų stebėsena dėl ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių, 

• tarnybinių mokymų padaliniuose sustabdymas ir nevykdymas,  

• šventinių, sporto ir kt. renginių, susibūrimų, surinkimų atšaukimas, neplanuojant naujų, 

• kvalifikacijos tobulinimo renginių sustabdymas,  

• rekomendavimas darbuotojams laisvu nuo tarnybos metu nevykti į viruso labiausiai 

paveiktus regionus, renginius, masinius susibūrimus, 

• instruktažų vykdymas lauke, 

• tarnybinių priemonių dezinfekavimas prieš perduodant darbuotojams, 

• kitos galimos saugos priemonės. 

5. Į PN, AK ir TI atvykstantys visuomenininkai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, 

dvasininkai ir kt., dalyvaujantys resocializacijos procese. Saugumo užtikrinimas, COVID-19 

prevencija.  

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

veiksmų, jų viešinimo. 
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 Birutė Semėnaitė. Dėl situacijos KD šiuo metu bendradarbiaudama su NVSC specialistais 

renkami kontaktai, braižomos schemos. Dėl darbo organizavimo KD – maksimaliai nuotolinis, 

darbuotojų profilaktinis sveikatos patikrinimas, turėjęs būti šią savaitę, nukeliamas.  Organizuosime 

KD darbuotojų ištyrimą tiek greitaisiais testais, tiek mėginiais iš nosiaryklės. Šios darbo dienos 

pabaigoje tikiuosi sudėlioti visą KD darbuotojų ištyrimo schemą – kontaktavę, pakartotinai kontaktavę 

ir pan. Siūlau  sustabdyti KD atstovų vizitus į pavaldžias įstaigas bent kelioms savaitėms.  

 

 Nerijus Stapušaitis. Kauno TI pareigūnui nustačius Covid-19, izoliuoti 3 pareigūnai, turėję 

didelės rizikos sąlytį su sergančiuoju. Pratestavus visus pareigūnus, darbuotojus, židinys įstaigoje 

nenustatytas. Daugiau sergančių nėra. Sergantysis jau jaučia viruso simptomus (temperatūra, skonio 

nejautimas). Kiti izoliuoti pareigūnai jaučiasi gerai. Tarnyba užtikrinama optimaliomis galimybėmis, 

kviečiami pareigūnai į pagalbą dirbant viršvalandinį darbą. Tarnyba organizuojama taip, kad 

perduodančioji pamaina nedalyvautų priimančiosios pamainos veikloje. Instruktažai vyksta lauke 

arba/ir el. ryšio priemonėmis, pareigūnai postuose turi plančetinius kompiuterius, sukurta „Messenger“ 

grupė. Nuolat dezinfekuojami dažnai liečiami paviršiai, darbo priemonės ir pan. Koreguojamas 

darbuotojų laikas, organizuojamas darbas nuotoliniu būdu. Spalio 28 ir 29 d. buvo planuojamos 

šaudymo pratybos, bet šiuo metu jos atšauktos. Darbuotojai informuojami, kad pajutę peršalimo 

simptomus neitų į darbą, nevyktų į viruso paveiktus regionus. Suimtieji (nuteistieji) atidžiai stebimi. 

Vyksta įstaigos darbuotojų ir suimtųjų (nuteistųjų) testavimas dėl Covid - 19, skiriant didesnį dėmesį 

darbuotojams, grįžusiems po atostogų, poilsio dienų. Šiuo metu įstaiga turi pakankamą apsaugos 

priemonių dėl COVID-19 infekcijos rezervą (nesant karantinui). Siūlytume apsvarstyti galimybę įsigyti 

veido skydus (praktiška bei taupytųsi vienkartinės kaukės). Mokyklos veikla, veiklos adr. Mickevičiaus 

g. 11, laikinai sustabdyta, kol bus pratestuoti visi pareigūnai, darbuotojai. Nenustačius įstaigoje viruso 

židinio, dalinai pamokos bus atnaujintos. Taip pat ir visuomenininkų dalyvavimas resocializacijos 

procese. Įstaigoje yra laikomasi LR Sveikatos apsaugos ministro 2020-08-31 sprendimo Nr. V-1942 

nurodytų rekomendacijų. 

 

 Irena Verbovičienė. Informuoju, kad Finansų skyriuje šiai dienai visos darbuotojos sveikos. 

Kiek įmanoma funkcijų užtikrinimui, dirbsime nuotoliniu būdu.  

 

 Jevgenij Chleborodov. Šiuo metu KŽV pareigūnams nėra nustatyta Covid-19. Nenutrūkstamų 

funkcijų užtikrinimui, visose įstaigose darbas organizuojamas pamainomis.  

 

 Renata Katinaitė informavo, kad 4 Kalėjimų departamento Resocializacijos skyriaus 

darbuotojams nustatytas COVID-19. Visi Skyriaus darbuotojai dirba nuotoliniu būdu, taikoma 

saviizoliacija. 

 

 Edividas Praleika pranešė, kad atsižvelgiant į situaciją, nuotoliniam darbui bus sukurta 

papildomai 20 VPN tunelių. Jie daugiausiai bus skirti naujai priimtiems darbuotojams.  Kompiuteriai 

darbui namuose bus atiduodami tokia tvarka: 

1. Pirmiausiai išeina tie, kurie jau dirbo nuotolinį darbą ir turi parengtas priemones (2020-10-19). 

2. Ruošiami kompiuteriai naujiems darbuotojams (2020-10-20 – 2020-10-21). 

 

 Evaldas Gasparavičius informavo, kad KD  Saugumo valdymo skyriuje dviem darbuotojam 

taikoma saviizoliacija dėl kontakto su COVID-19 sergančiu asmeniu. Skyriaus darbas organizuojamas 

dviem pamainom. 

 

 Karolina Vozbutaitė. Kalėjimų departamento Mokymo centre situacija stabili, darbuotojams 

COVID-19 atvejų nenustatyta. Šiuo metu nėra darbuotojų esančių saviizoliacijoje.  Mokymo centro 

darbuotojai neturi tiesioginių kontaktų su nuteistaisiais/suimtaisiais, darbuotojų testavimai nevykdomi.  
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Apsaugos priemonių rezervas pakankamas, artimiausiu metu papildomų priemonių pirkimas 

neplanuojamas.  Mokymo centre taikoma nuotolinio darbo forma didžiajai daliai darbuotojų, darbas 

padaliniuose organizuojamas užtikrinant kuo mažesnį kontaktą tarp darbuotojų, išlaikomi saugūs 

atstumai, naudojamos apsaugos priemonės, šventės ir kiti masiniai susibūrimai atšaukti, kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai bus vykdomi nuotoliniu būdu.  Kursantų praktika nukelta į mokslo metų pabaigą 

(atitinkamai pagal būsimą situaciją). Į Kalėjimų departamento Mokymo centrą atvykstantiems 

asmenims matuojama kūno temperatūra, reikalaujama dėvėti apsaugines veido kaukes, dezinfekuoti 

rankas.  2020-10-16 visame KD MC atliktas profilaktinis patalpų dezinfekavimas. 

 

 Gintarė Burokienė. Lietuvos probacijos tarnyboje sergančių išlieka 2 darbuotojai, 1 pareigūnas 

saviizoliacijoje. Darbas organizuojamas grupėmis, maksimaliai kiek įmanoma nuotoliniu būdu. 

Renginiai nevykdomi. Apsaugos priemonių pakanka. 

 

 Dalia Narbutienė. CVPS dirba nuotoliniu būdu. Covid atvejų nenustatyta. CVPS šiuo metu 

vykdo Apsaugos priemonių centralizuotą pirkimą, kuriam įvykus įstaigos galės sudaryti sutartis su 

pirkimo laimėtojais dėl šių prekių: respiratoriai (FFP2 ir FFP3); apsauginiai akiniai ir veido skydai; 

daugkartinio naudojimo veido kaukės; dezinfekcinis rankų skystis ir dezinfekcinis skystis paviršiams 

valyti; vienkartinės kaukės. Planuojame, kad pirkimas baigsis apie lapkričio 15 d. 

 

 Rasa Vanagienė. Pravieniškių PN-AK vienam darbuotojui nustatytas teigiamas COVID 19 (Jis 

ir dar 5 darbuotojai yra saviizoliacijoje). 10 nuteistųjų turėjusiu kontaktą su darbuotoju yra 

karantinuojami, jiems atlikti COVID 19 testai.  Darbuotojams (turintiems tiesioginį kontaktą su 

nuteistaisiais/suimtaisiais)  grįžusiems po  atostogų atliekami testai nuo COVID -19. Apsaugos 

priemonių turime. Įstaiga organizuoja pirkimus dezinfekavimo priemonių, vienkartinių pirštinių, 

vienkartinių veido kaukių. SVS ir RS dirbantys dienomis pareigūnai ir darbuotojai dirba 2 pamainomis. 

Administracijos darbuotojai dirba nuotoliniu būdu, pagal patvirtintą grafiką. Darbuotojams 

ateinantiems į darbą kiekvieną rytą,  matuojama kūno temperatūra. Būtini susirinkimai, komisijų 

posėdžiai vyksta laikantis visų prevencinių rekomendacijų. Dėl išvykų į paveiktus regionus darbuotojai 

informuojami instruktažų metu. Instruktažai vykdomi lauke. Atvykstantys visuomenininkai, 

nevyriausybinių organizacijų atstovai, dvasininkai ir kt., dalyvaujantys resocializacijos procese visi 

saugumo reikalavimai užtikrinami – matuojama įeinančių kūno temperatūra. Susitikimai vyksta 

nuteistųjų gyvenamuosiuose lokaliniuose sektoriuose, lauko teritorijoje, saugiu atstumu dėvit 

apsaugines veido kaukes. 

 

 Edvardas Norvaišas. Panevėžio pataisos namuose situacija dėl sergamumo Covid -19 yra 

normali, sergančių nuteistųjų (suimtųjų) ir įstaigos darbuotojų nėra. Šiuo metu izoliuotos  4 nuteistosios 

atvykusios iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Kol kas vietų izoliavimui užtenka. Jeigu epidemiologinė 

situacija blogėtų,  masiškai izoliuoti nuteistųjų nebūtų vietų. Vienetiniais atvejais izoliuotume laisvose 

kamerose, ilgalaikių pasimatymų kambariuose. Praėjusią savaitę įstaigoje nebuvo atliekami 

profilaktiniai patikrinimai. Planuojama  patikrinti grįžusius po atostogų darbuotojus, turinčius tiesioginį 

kontaktą su nuteistosiomis (suimtosiomis). Papildomų apsaugos priemonių poreikio įstaigoje nėra. 

Papildomų priemonių pirkimas neplanuojamas. Darbas nuotoliniu būdu įstaigoje šiuo metu 

neorganizuojamas. Įstaigoje neorganizuojami tarnybiniai mokymai, nevyksta jokie šventiniai, sporto 

renginiai. Įstaigos pasitarimu metu yra akcentuojama visiems skyrių viršininkams, kad perduotų savo 

pavaldiems darbuotojams, kad laisvu nuo tarnybos metu darbuotojai saugotųsi patys ir nevyktų į 

masinius renginius ir įvairias žmonių susibūrimo vietas. 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 
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dezinfekcinis skystis). Masiniai renginiai  įstaigoje neorganizuojami. Šiuo metu taikomos prevencinės 

priemonės yra pakankamos, pasiūlymų neturime. 

 

 Saulius Rajunčius. Šiaulių TI vienam SVS jaunesniajam specialistui spalio 17 d. nustatytas 

Covid-19 atvejis, bet jis jau nuo spalio 9 d. buvo saviizoliacijoje ir kontakto su kitais darbuotojais 

neturėjo. Tačiau prevenciniais tikslais dviem pareigūnams turėjusiems artimiausią kontaktą su juo 

paskutinę jo darbo dieną, spalio 19 d. bus atlikti testai. Situaciją įstaigoje normali. Kaip ir anksčiau 

darbuotojai testuojami po atostogų ar neatvykimo į darbą 5 dienas ir daugiau. KD pateiktas poreikis, 

kad 117 darbuotojų pageidauja išsitirti greitaisiais testais (ar buvo užsikrėtę Covid 19). Priemonių 

turime pakankamai iki metų pabaigos. Darbuotojai, kuriems nebūtinas nuolatinis buvimas darbo vietoje 

dirba nuotolinį darbą pakaitomis, jei yra viename kabinete daugiau nei 1 darbuotojas,  išlaikomas 2 m. 

atstumas, darbo pradžios ir pabaigos laikas taip pat pagal galimybes skirtingas (yra galiojantis įsakymas 

šiuo klausimu). Bendrų patalpų dezinfekavimas vykdomas pirmadieniais, trečiadieniais ir 

penktadieniais. Dėl šią savaitę vyksiančių pakartotinių rinkimų į LR Seimą pagal poreikį gali dirbti 

daugiau darbuotojų nei įprastai (iki penktadienio). Visiems matuojama temperatūra, dėvi kaukes, 

dezinfekuoja rankas, kontaktai iš esmės apriboti. Manau, kad reikalingas aiškus reglamentavimas, kiek 

laiko karantinuojami naujai atvykę suimtieji ar areštantai ir po kiek laiko jiems gali būti daromi testai ir 

kada jie gali būti talpinami į kameras bendrai su visais. 

 

 Birutė Semėnaitė išsakė nuomonę, kad visiems naujai į laisvės atėmimo įstaigą atvykusiems 

asmenims (išskyrus jei asmuo konvojuotas iš kitos laisvės atėmimo įstaigos) turi būti atliekamas 

COVID-19 testas iš nosiaryklės, jie  karantinuojami ne trumpiau kaip 10 dienų, stebima jų sveikata, ar 

neatsiranda koronavirusui COVID-19 būdinti simptomai. Karantinavimą baigti po 10 dienų, nesant 

simptomų – pasireiškus simptomams tiriamas papildomai ir sveikatos priežiūros specialistas sprendžia 

dėl tolesnio karantinavimo.  

 

NUTARTA: 

 

1. Pavesti Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui organizuoti Kalėjimų 

departamento darbuotojų darbą nuotoliniu būdu iki 2020-11-03.  

2. Pavesti Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros skyriui ir Laisvės atėmimo vietų 

ligoninei organizuoti Kalėjimų departamento darbuotojų testavimą dėl COVID-19. 

3. Kalėjimų departamentui ir pavaldžioms įstaigoms maksimaliai užtikrinti nuotolinį 

darbą. Jei darbuotojui pavestų vykdyti funkcijų specifika neleidžia dirbti nuotoliniu 

būdu, užtikrinti darbą tokiu būdu, kad kabinete vienu metu dirbtų po 1 darbuotoją, arba 

ne daugiau kaip du darbuotojai, jei tarp darbuotojų yra 2 m atstumas ar 1 m atstumas su 

pertvara (pamainomis, skirtingomis dienomis, derinant nuotolinį darbą ir darbą 

kabinete), vykdyti 2020-10-07 KD OC pasitarime išdėstytas rekomendacijas.  

4. Kalėjimų departamentui pavaldžioms laisvės atėmimo vietų įstaigoms nurodoma, kad 

visiems naujai į laisvės atėmimo įstaigą atvykusiems asmenims (išskyrus jei asmuo 

konvojuotas iš kitos laisvės atėmimo įstaigos) turi būti atliekamas COVID-19 testas iš 

nosiaryklės, jie  karantinuojami ne trumpiau kaip 10 dienų, stebima jų sveikata, ar 

neatsiranda koronavirusui COVID-19 būdinti simptomai. Karantinavimą baigti po 10 

dienų, nesant simptomų – pasireiškus simptomams tiriamas papildomai ir sveikatos 

priežiūros specialistas sprendžia dėl tolesnio karantinavimo. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                      Gintautas Šarauskas     

                                      

Posėdžio sekretorė                                                                                                     Vaida Mikalkevičiūtė   


