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2022 m. sausio     d.  Nr.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo
Nr.  152  „Dėl  valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  paskelbimo“  3.1.1  papunkčiu,  Lietuvos
Respublikos  žmonių  užkrečiamųjų  ligų  profilaktikos  ir  kontrolės  įstatymo  18  straipsnio  2  ir  4
dalimis,  Lietuvos Respublikos  sveikatos  apsaugos ministro 2021 m. lapkričio  29 d.  įsakymo Nr.
V2701  „Dėl  darbuotojų,  kurie  privalo  pasitikrinti,  ar  neserga  COVID-19  liga  (koronaviruso
infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos
patikrinimų  reikalavimų“  1.2  papunkčiu,  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo  ministerijos  (toliau  –  Kalėjimų  departamentas)  rekomendacijomis,  patvirtintomis
Kalėjimų departamento direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-407 „Dėl rekomendacijų
Kalėjimų  departamentui  ir  jam  pavaldžioms  įstaigoms,  užtikrinant  sklandžią  šių  įstaigų  veiklą
valstybės  lygio ekstremaliosios  situacijos,  paskelbtos  Lietuvos Respublikos  Vyriausybės  2020 m.
vasario  26  d.  nutarimu  Nr.  152,  metu  patvirtinimo“  (toliau  –  Kalėjimų  departamento
rekomendacijos):

1.  T  v  i  r  t  i  n  u  priemonių,  kuriomis  įgyvendinamos  Kalėjimų  departamento
rekomendacijos, užtikrinant sklandžią Vilniaus pataisos namų (toliau – Vilniaus PN) veiklą valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos metu, sąrašą (toliau – sąrašas) (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus PN direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 23 d.
įsakymo  Nr.  3-134  „Dėl  priemonių,  kuriomis  įgyvendinamos  Kalėjimų  departamento
rekomendacijos, užtikrinant sklandžią Vilniaus pataisos namų veiklą valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos metu ir vykdomas nurodymas dėl privalomo periodinio darbuotojų sveikatos tikrinimo dėl
COVID-19 ligos, sąrašo patvirtinimo“ 1 punktą.

3. P a v e d u:
3.1.  Veiklos  organizavimo  skyriui  dokumentų  valdymo  sistemos  priemonėmis  su

įsakymu  supažindinti  Vilniaus  PN  direktoriaus  pavaduotojus,  patarėją  ir  struktūrinių  padalinių
vadovus;

3.2. struktūrinių padalinių vadovams su įsakymu supažindinti pavaldžius darbuotojus.

Direktorius                   Viktoras Davidenko



PATVIRTINTA
Vilniaus pataisos namų direktoriaus
2022 m. sausio   d. įsakymu Nr. 

PRIEMONIŲ, KURIOMIS ĮGYVENDINAMOS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO REKOMENDACIJOS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ
VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU, SĄRAŠAS

Eil
.

Nr.
Priemonės aprašymas

Darbuotojų darbo organizavimas ir apsauga
1. Atvykti į darbą Vilniaus PN ir dirbti gali tik sveiki darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų

užkrečiamųjų ligų požymių.
Nevykti  į  darbą  pajutus  koronaviruso  infekcijai  būdingus  požymius,  pavyzdžiui,  karščiavimą,  kosulį,  pasunkėjusį  kvėpavimą  ir  pan.  Apie  tai
informuoti tiesioginį vadovą, kreiptis į gydymo įstaigą dėl tyrimo, gydymo ir nedarbingumo suteikimo. 

2. Darbuotojai turi nuolat stebėti save ir kitų darbuotojų sveikatą darbo metu, atkreipiant dėmesį į peršalimui būdingus simptomus. 
Pajutus  koronaviruso infekcijai  būdingus požymius,  pavyzdžiui,  karščiavimą,  kosulį,  pasunkėjusį  kvėpavimą ir  pan.,  apie  tai  skubiai  informuoti
tiesioginį vadovą ir iš karto apleisti darbo vietą. Kreiptis į gydymo įstaigą dėl tyrimo, gydymo ir nedarbingumo suteikimo. 
Jeigu  įtariama,  kad kuris  nors  darbuotojas  serga  arba  jaučia  infekcijos  požymius,  pranešti  apie  tai  jo  tiesioginiam vadovui,  rekomenduoti  šiam
darbuotojui kreiptis į gydymo įstaigą dėl tyrimo, gydymo ar nedarbingumo suteikimo. Darbuotojas turi būti kuo skubiau atskirtas nuo kitų darbuotojų.

3. Darbas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu arba organizuojamas taip, kad darbo vietoje būtų išlaikomas fizinis atstumas su kitais asmenimis
darbuotojams, kurie:

 neatitinka vieno iš šio priemonių sąrašo 21 punkte nurodytų kriterijų;
 nepasitikrino, ar neserga užkrečiamąja liga (COVID-19); 
 kurie priskiriami rizikos grupės asmenims (t. y. vyresni negu 65 m. amžiaus asmenys ir (arba) sergantys lėtinėmis ligomis, nurodytomis

Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše
(Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2020-03-23 įsakymu Nr.  V-483 „Dėl  sunkių  lėtinių  ligų,  dėl  kurių  ekstremaliosios
situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas sąrašas ));



 nėščiosioms.

Darbuotojo nuotolinio darbo galimybes įvertina ir nuotolinį darbą organizuoja tiesioginis darbuotojo vadovas. 

4.  Jei darbuotojui buvo patvirtinta COVID-19 liga, apie tai darbuotojas turi pranešti savo tiesioginiam vadovui, o šis – Veiklos organizavimo skyriaus
patarėją (dokumentų valdymo klausimais), kuris Vilniaus PN direktoriaus įsakymu yra įpareigotas susisteminti visų struktūrinių padalinių informaciją
apie darbuotojų periodinius tyrimus, taip pat vakcinaciją, persirgimą.

5. Apie Vilniaus PN darbuotojo (-ų) užsikrėtimo COVID-19 atvejį  pranešama Kalėjimų departamento atsakingam darbuotojui  pagal Duomenų ir
informacijos apie ypatingus įvykius, susijusius su Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų veikla, rinkimo, perdavimo bei reagavimo į ypatingus
įvykius taisykles  (taisyklės patvirtintos Kalėjimų departamento direktoriaus 2014-09-10 įsakymu Nr. V-360 „Dėl duomenų ir informacijos apie
ypatingus  įvykius,  susijusius  su  Kalėjimų departamentui  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo ministerijos  pavaldžių įstaigų  veikla,  rinkimo,
perdavimo bei reagavimo į ypatingus įvykius taisyklių patvirtinimo“) ir / arba pagal Kalėjimų departamento Ekstremaliųjų situacijų operacijų
centro koordinatoriaus protokolinius sprndimus.
Informaciją  apie užsikrėtimo COVID-19 atvejus  Kalėjimų departamentui  pateikia  Vilniaus PN direktoriaus pavaduotojas,  kuruojantis  saugumo
valdymo sritį arba jį pavaduojantis asmuo.

6. Visi į Vilniaus PN įeinantys ir tiesioginį kontaktą su nuteistaisiais/suimtaisiais turintys darbuotojai, privalo naudoti medicinines veido kaukes. Šis
reikalavimas  netaikomas  asmenims,  kurie  dėl  savo sveikatos  būklės  kaukių  dėvėti  negali  ar  jų  dėvėjimas  gali  pakenkti  asmens  sveiatos  būklei
(rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

7. Aptarnaujant ir priimant lankytojus, privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias medicinines veido kaukes, raspiratorius priemones.

8. Vilniaus PN lankytojams ir interesantams prieinamoje ir matomoje vietoje (prie įėjimo) turi būti skelbiama aktuali informacija apie įstaigoje taikomas
apsaugos ir prevencines priemones nuo COVID-19 ligos pasireiškimo atvejų kol yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija.

9. Darbuotojai nenutrūkstamai, pagal poreikį, aprūpinami medicininėmis veido kaukėmis, nuolat prieinamas rankų dezinfekantas, muilas. 

10. Vėdinti darbo patalpas ne rečiau kaip 1 kartą per valandą plačiai atidarius langus.

11.  Dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, elektros jungiklius, laiptinės turėklus ir kt.) valyti paviršiams skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per
dieną.



12. Patvirtinus  darbuotojo  susirgimo  COVID-19  atvejį,  darbuotojo  darbo  vietoje,  vadovaujantis  higienos  normos  HN47-1:2012  „Asmens  sveikatos
priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ nustatytais reikalavimais, atlikti baigiamąją patalpų dezinfekciją (atliekama per 3 valandas nuo
asmens, įtariamo, kad serga užkrečiama liga hospitalizavimo arba izoliavimo).

13. Vilniaus PN darbuotojų komandiruotės į užsienio šalis organizuojamos, atsižvelgiant į jų būtinumą ir reikšmingumą.

14. Grįžusiems iš užsienio šalių darbuotojams izoliacija taikoma vadovaujantis  Asmenų, 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  taisyklių,  patvirtintų  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2020 m.  kovo 12 d.
įsakymu Nr. 352, aktualios redakcijos nuostatomis ir pagal Sveikatos apsaugos ministerijos skelbiamą ir atnaujinamą valstybių sąrašą. Užsienio šalių
sąrašas  atnaujinamas  ir  skelbiamas  Sveikatos  apsaugos  ministerijos  interneto  svetainėje  http://sam.lrv.lt.  Darbuotojas  informuoja  savo tiesioginį
vadovą apie izoliavimosi poreikį ir trukmę.

15. Darbuotojas, sugrįžęs iš kasmetinių atostogų arba tikslinių atostogų, per 1 darbo dieną užpildo ir dokumentų valdymo sistemos priemonėmis pateikia
Vilniaus PN direktoriui Asmeninės koronaviruso prevencijos ir informavimo deklaraciją (1 priedas).

16. Sporto, kultūriniai renginiai, susitikimai ar kitokie susibūrimai Vilniaus PN organizuojami taip, kad būtų užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ reikalavimai ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl renginių
organizavimo būtinų sąlygų“ reikalavimai, taikomi renginių organizavimui (t. y. uždaroje patalpoje dalyviai renginį stebi tik iš sėdimų vietų; užtikrinti,
kad tarp sėdinčių asmenų būtų laisva viena kėdė, nuo scenos iki pirmos eilės, kurioje sodinami žiūrovai, būtų išlaikytas ne mažesnis nei 2 m atstumas;
turi būti dėvimos veido apsaugos kaukės viso renginio metu (kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos
būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei); užtikrinti, kad  renginyje nedalyvautų asmenys, kuriems pasireiškia
viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas,  kosulys,  pasunkėjęs  kvėpavimas);  sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai  ir kiti  reikalavimai,
atsižvelgiant į renginio ypatybes).
Šie reikalavimai taikomi organizuojant ir nuteistųjų renginius.

17. Posėdžius, pasitarimus, susirinkimus ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymus, esant galimybėms, organizuoti nuotoliniu būdu.

18. Organizuojant susirinkimus ir pasitarimus uždarose patalpose darbuotojai  ir kiti asmenys turi dėvėti  nosį ir burną dengiančias medicinines veido
kaukes ir laikytis saugaus 2 metrų atstumo. Sudaryta galimybė naudotis rankų dezinfekciniu skysčiu.

http://sam.lrv.lt/


Darbuotojų sveikatos tikrinimosi, ar neserga COVID-19 liga, tvarka
19. Kai yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas dėl užkrečiamosios ligos, Vilniaus PN darbuotojams leidžiama atvykti į

darbą ir dirbti kontaktiniu būdu tik pasitikrinus, ar neserga užkrečiamąja liga (COVID-19), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji
situacija  ir  (ar)  karantinas,  jei  darbuotojas  nėra  pasiskiepijęs  vakcina  nuo užkrečiamosios  ligos,  dėl  kurios  Lietuvos  Respblikos  Vyriausybė yra
paskelbusi valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną.
Šis reikalavimas taikomas ir naujai į darbą Vilniaus PN priimamiems asmenims, jei priimamas asmuo nėra pasiskiepijęs vakcina nuo užkrečiamosios
ligos, dėl kurios Lietuvos Respblikos Vyriausybė yra paskelbusi valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną.

20. Visi Vilniaus PN darbuotojai – pareigūnai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai) periodiškai kas 7–
10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo, privalo pasitikrinti ar neserga COVID-19 liga, atliekant tyrimą šiai ligai nustatyti.

Darbuotojai, kurie privalo pasitikrinti sveikatą, prieš pradėdami dirbti kontaktiniu būdu, o vėliau periodiškai ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau
kaip  kas  10  dienų,  savo  tiesioginiam vadovui pateikia  sveikatos  patikrinimo  rezultatus  iš  Elektroninės  sveikatos  paslaugų  ir  bendradarbiavimo
infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) –  neigiamo laboratorinio tyrimo  (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatų
(duomenų) protokolą, kurį darbuotojas gali pateikti atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu, iš ESPBI IS.

21. Privalomi periodiniai sveikatos patikrinimai (COVID-19 tyrimai) neatliekami darbuotojams:
 kurie yra paskiepyti COVID-19 (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą ne daugiau kaip prieš 210 dienų;
 kurie yra paskiepyti sustiprinančia COVID-19 (koronaviruso infekcijos) vakcina;
 kurie persirgo šia užkrečiama liga ir nuo COVID-19 ligos patvirtinimo dienos (t. y. teigiamo tyrimo rezultato) praėjo ne daugiau kaip 210

dienų;
 kurie persirgo šia užkrečiama liga prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio imunologinio (antikūnų) tyrimo atsakymą. 
 kurie  yra  paskiepyti  COVID-19 (koronaviruso  infekcijos)  vakcina  pagal  pilną  skiepijimo schemą ir  prieš  mažiau  nei  60 dienų yra gavę

teigiamą serologinio imunologinio (antikūnų) tyrimo atsakymą ir kuris atliktas iki 2022 m. sausio 10 d. (antikūnų tyrimas, atliktas po šio
termino – kaip kriterijus darbui kontaktiniu būdu, negalioja).

Bet kuriam iš aukščiau įvardintų atvejų pagrįsti, darbuotojas turi turėti ir tiesioginiam vadovui pateikti tai patvirtinantį dokumentą: 
 ESPBI IS vakcinacijos  įrašą,  teigiamo laboratorinio  tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar  antigeno testo)  rezultatų  (duomenų) protokolą

(persirgusiems asmenims), kuriuos darbuotojas gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungęs prie
ESPBI IS;

 ESPBI IS duomenų pagrindu parengtą skaitmeninį pažymėjimą, patvirtinantį skiepijimo, persirgimo COVID-19 liga faktą, kurį darbuotojas
gali pateikti atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungęs prie ESPBI IS; 



 pagal  Europos  Komisijos  reikalavimus  parengtą  Europos  Sąjungos  skaitmeninį  COVID pažymėjimą,  patvirtinantį  skiepijimo,  persirgimo
COVID-19 liga faktą.

22. Darbuotojų sveikatos patikrinimo rezultatai peržiūrai gali būti pateikiami tiesioginiam vadovui elektroniniu paštu prieš atvykstant į darbo vietą arba
pateikiami atvykus į darbo vietą.
 

23. Privalomi periodiniai sveikatos patikrinimai (dėl COVID-19 ligos) atliekami iki darbo/tarnybos pradžios ir ne anksčiau kaip kas 7 dienas ir ne vėliau
kaip 10 dienų nuo paskutinio tyrimo, kol šalyje galioja valstybės lygio ekstremalioji situacija ir/ar karantinas. 

24. Privalomi periodiniai sveikatos patikrinimai (dėl COVID-19 ligos) atliekami savarankiškai, užsiregistravus bet kurioje asmens sveikatos priežiūros ir
gydymo įstaigoje.

25. Tikrintinų struktūrinio padalinio darbuotojų sąrašus sudaro ir atnaujina bei informuoja sąrašuose nurodytus darbuotojus apie pareigą atlikti sveikatos
patikrinimą Vilniaus PN atitinkamo struktūrinio padalinio vadovas arba jo paskirtas atsakingas asmuo.

Vilniaus PN vadovų, kurie nepriklauso struktūriniams padaliniams, sąrašus sudaro ir atnaujina bei informuoja sąrašuose nurodytus darbuotojus apie
pareigą atlikti sveikatos patikrinimą Vilniaus PN Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – VOS) patarėjas (dokumentų valdymo klausimais).

26. Darbuotojams, atsisakiusiems nustatytu laiku pasitikrinti,  ar  neserga užkrečiamąja liga,  arba nepasitikrinusiems be labai  svarbių priežasčių (liga,
dalyvavimas  giminaičių  laidotuvėse,  komandiruotė),  atsižvelgiant  į  darbo  pobūdį,  taikomos  Lietuvos  Respublikos  žmonių  užkrečiamųjų  ligų
profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytos priemonės: skyrimas dirbti nuotoliniu būdu arba perkėlimas toje pačioje įstaigoje į kitą darbą, kurį jam
leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę, o jeigu tokių galimybių nėra, nušalinimas nuo darbo, nemokant jam darbo užmokesčio, iki tos dienos, kol jis
pasitikrins, ar neserga užkrečiamąja liga. Tokiems darbuotojams neleidžiama atvykti į Vilniaus PN patalpas.

27. Darbuotojų, atsisakiusių nustatytu laiku pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), sąrašus struktūrinių padalinių vadovai, turi
nedelsiant pateikti Vilniaus PN direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam atitinkamo skyriaus veiklą šių darbuotojų nepatekimo į Vilniaus PN patalpas
užtikrinimo tikslu: 

1) I -asis saugumo valdymo skyrius užblokuoja darbuotojui išduotą asmeninę įeigos kortelę, skirtą praėjimo kontrolei Vilniaus PN patalpose;
2) apsaugos poste budintys pareigūnai,  kontroliuojantys personalo įėjimą į patalpas ir išėjimą iš jų, užtikrina šių darbuotojų nepatekimą į

Vilniaus PN patalpas.

Esant būtinybei nepasitikrinusiems darbuotojams atvykti į Vilniaus PN patalpas – iki atvykimo, darbuotojas privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19



liga ir apie tai informuoti tiesioginį vadovą.

Asmens duomenų tvarkymas
28. Asmens duomenys tvarkomi  Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nuostatų dėl privalomo sveikatos

tikrinimo dėl užkrečiamųjų ligų įgyvendinimo tikslu.

29. Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, struktūrinio padalinio pavadinimas, sveikatos patikrinimo rezultatas, išimtys, kurioms esant darbuotojas
neprivalo tikrintis sveikatos, atsisakymo atlikti sveikatos patikrinimą faktas. Šiuos duomenis patvirtinantys dokumentai yra tik peržiūrimi, draudžiama
juos rinkti ir kitaip tvarkyti.

30. Tvarkomi asmens duomenys, renkami tiesiogiai iš darbuotojo arba jo tiesioginio vadovo ir saugomi kol šalyje galioja valstybės lygio ekstremalioji
situacija.

31. Atsisakiusių pasitikrinti sveikatą darbuotojų duomenys (vardas ir pavardė, struktūrinio padalinio pavadinimas) perduodami Vilniaus PN direktoriaus
pavaduotojams pagal kuruojamas veiklos sritis, saugumo valdymo skyrių darbuotojams ir pareigūnams, kontroliuojantiems personalo įėjimą į patalpas
ir išėjimą iš jų, šių darbuotojų nepatekimo į patalpas užtikrinimo tikslu ir VOS patarėjui (dokumentų valdymo klausimais) Vilniaus PN duomenų
apibendrinimo ir kontrolės tikslu.

Nuteistųjų ir suimtųjų laikymo įstaigoje organizavimas ir apsauga
32. Nuteistųjų ir suimtųjų laikymo Vilniaus PN ir apsaugos organizavimas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu organizuojamas ir atliekamas

vadovaujantis Kalėjimų departamento rekomendacijomis, patvirtintomis Kalėjimų departamento direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-
407 „Dėl rekomendacijų Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms, užtikrinant sklandžią šių įstaigų veiklą valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos,  paskelbtos  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2020 m.  vasario  26  d.  nutarimu  Nr.  152,  metu  patvirtinimo“,  Ekstremaliųjų  situacijų
operacijų centro koordinatoriaus protokoliniais sprendimais ir šiomis priemonėmis. 
Kalėjimų departamento rekomendacijų ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriaus protokolinių sprendimų vykdymą organizuoja ir
užtikrina įvykdymą Vilniaus PN direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis saugumo valdymo sritį.

______________________
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