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1. Įstaigos materialin÷ baz÷, finansiniai ir žmonių ištekliai. Įkalintų asmenų laikymo sąlygų 

ir personalo darbo sąlygų pokyčiai. Gautų l÷šų paskirstymo prioritetai. 

 

Panev÷žio pataisos namai (toliau – įstaiga) yra biudžetin÷ įstaiga, finansuojama iš Lietuvos 
Respublikos valstyb÷s biudžeto asignavimų, skirtų Kal÷jimų departamentui prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kal÷jimų departamentas). Biudžetin÷s ir kitos teis÷tai 
gautos l÷šos bei turtas naudojami tik įstaigos nuostatuose numatytai veiklai. 

Panev÷žio pataisos namų nuteistųjų bendruomen÷ itin įvairialyp÷ – pilnamet÷s ir nepilnamet÷s 
moterys, taip pat motinos, auginančios vaikus iki 3 metų. Įstaigoje laikomos moterys, kurioms 
teismas skyr÷ atlikti laisv÷s at÷mimo bausmę pataisos namuose arba arešto bausmę (laikomos 
areštin÷je). Didžiausias įstaigoje leidžiamų laikyti nuteistųjų skaičius: 

– atliekančių laisv÷s at÷mimo bausmę – 430; 
– atliekančių arešto bausmę – 28.  

Panev÷žio pataisos namai, įgyvendindami įstaigos misiją bei strateginius tikslus, prisideda 
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2012-2014 metų strateginio plano įgyvendinimo, 
vykdydami programą ,,Bausmių sistema (valstyb÷s biudžeto l÷šos)“.  

2012 metais išlaidų sąmatoje pagal programą ,,Bausmių sistema (valstyb÷s biudžeto l÷šos)“ 
buvo patvirtinta 6533,3 tūkst. Lt išlaidų. Per apyskaitinį laikotarpį įstaiga gavo 6533,2 tūkst. Lt 
programos sąmatoje numatytų asignavimų. 

Programos tikslui „Kurti modernią bausmių vykdymo sistemą“ įgyvendinti iškelti 
uždaviniai:  

– Vykdyti veiksmingą nuteistųjų socializaciją ir reabilitaciją;  
– Užtikrinti laisv÷s at÷mimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų infrastruktūrą ir 

veiklos metodus. 
Įgyvendinant šį tikslą, buvo siekiama:  
– Pasipriešinimo pareigūnams atvejų maž÷jimo. Įstaigoje 2012 m., kaip ir 2011 m., buvo 

užregistruotas 1 pasipriešinimo pareigūnams atvejis. 
– Smurto atvejų tarp įkalintų asmenų maž÷jimo. 2012 m., kaip ir 2011 m., tarp įstaigoje 

esančių asmenų smurto atvejų pagal Bausmių vykdymo kodekso XVIII skyrių užregistruota nebuvo. 
– Vieno nuteistojo išlaikymo kaštų maž÷jimo. 2012 m., lyginat su 2011 m., šie kaštai 

sumaž÷jo 4,7 %. 
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Patvirtintas planinis nuteistųjų skaičius 2012 m. – 330. Atsižvelgiant į šį skaičių, metų 
pradžioje buvo numatytos nuteistiesiems išlaikyti reikalingos l÷šos. Tačiau vidutinis 2012 m. įstaigoje 
laikomų nuteistųjų skaičius buvo 338, tod÷l kai kurioms įstaigos veiklos sritims (susijusioms su 
nuteistųjų materialiniu aprūpinimu, sveikatos priežiūra ir kt.) valstyb÷s skirtų asignavimų nepakako. 

Imtasi priemonių, kad įstaigai skirtų finansinių ir kitų materialinių išteklių užtektų 2012 metų 
įstaigos veiklai finansuoti – 4,7 % sumažinti vieno nuteistojo išlaikymo kaštai (vienos nuteistosios 
išlaikymo kaštai 2012 m. buvo 19462,1 Lt, 2011 m. – 20617,3 Lt). Be to, buvo įgyvendinamos 
griežtos taupymo priemon÷s (t.y. elektros energijos, vandens, šildymo, ryšių, transporto išlaidų, 
išlaidų prek÷ms ir paslaugoms įsigyti mažinimas), tačiau ženklių taupymo rezultatų šiomis 
priemon÷mis pasiekti nepavyko. Nuo 2012 m. sausio 1 d. padid÷jus komunalinių paslaugų (elektros, 
šildymo ir kt.), taip pat kuro kainoms, įstaiga turi didesnį nei planuota įsiskolinimą tiek÷jams. Įstaigos 
šildymo sistema yra sena, susid÷v÷jusi, tod÷l patiriamos didesn÷s šildymo sąnaudos, o l÷šų 
rekonstrukcijai neskiriama. D÷l šių priežasčių kreditinis įsiskolinimas metų pabaigoje buvo didesnis 
nei 2011 m. gruodžio 31 d. (kreditinis įsiskolinimas, lyginant su likučiu metų pradžioje, padid÷jo 53,7 
tūkst. Lt). 75,3 tūkst. Lt, lyginant su likučiu metų pradžioje, padid÷jo ir debitinis įsiskolinimas. 

2012 m. įstaiga gavo 45 tūkst. Lt l÷šų už ilgalaikio materialaus turto nuomą. Per ataskaitinius 
metus įstaiga gavo 45 tūkst. Lt biudžeto asignavimų, kurie buvo skirti ilgalaikiam turtui, 
komunaliniams patarnavimams, kitoms prek÷ms ir paslaugoms.  

 
Panev÷žio pataisos namuose 2012 m. gruodžio 31 d. buvo patvirtintos 132 pareigyb÷s, iš jų: 
� 32 – pareigūnų; 
� 77 – jaunesniųjų pareigūnų; 
� 21 – darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį. 
Vykdant struktūrinius pertvarkymus, Panev÷žio pataisos namuose eilę metų buvo periodiškai 

mažinamas pareigybių skaičius. D÷l nepakankamo įsteigtų pareigybių skaičiaus kyla sunkumų 
užtikrinant įprastą įstaigos padalinių veiklą darbuotojų ligos ar atostogų metu, vykdant pagrindines 
Apsaugos ir priežiūros skyriaus funkcijas (nepakankamas prižiūr÷tojų skaičius pamainose, n÷ra 
galimybių sudaryti rezervinių prižiūr÷tojų grupių). Keičiantis teis÷s aktams, atsiranda papildomų 
funkcijų įstaigos dirbantiesiems – ypač did÷ja psichologų, socialinę reabilitaciją vykdančių 
darbuotojų darbo krūvis, nepakankamai laiko lieka itin svarbiai darbo sričiai – individualiam darbui 
su nuteistosiomis.  

2012 m. gruodžio 31 d. įstaigoje faktiškai dirbo 31 pareigūnas, 75 jaunesnieji pareigūnai ir 22 
darbuotojai (20 užimtų etatų), dirbantys pagal darbo sutartį. 1 pareigūnei, 2 jaunesniosioms 
pareigūn÷ms bei 1 valstyb÷s tarnautojai buvo suteiktos atostogos vaikui prižiūr÷ti. 2012 metais buvo 
vykdomas neužimtų statutinių valstyb÷s tarnautojų pareigybių „išstatutinimas“ – buvo panaikinta 1 
vyresniojo pareigūno ir 1 pareigūno pareigyb÷, vietoj jų įvedant karjeros valstyb÷s tarnautojų 
pareigybes. 
 Didžiąją pataisos namų dirbančiųjų dalį (72,3 proc.) 2012 m. sudar÷ moterys. Įstaigos 
dirbančiųjų pasiskirstymas pagal lytį matyti 1 paveiksl÷lyje: 

 
1 pav. Panev÷žio pataisos namų dirbančiųjų pasiskirstymas pagal lytį 2012-12-31 (proc.) 

27,7%

72,3%
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2012 m. gruodžio 31 d. Panev÷žio pataisos namuose dirbo 69 aukštąjį universitetinį ar jam 
prilygintą išsilavinimą turintys darbuotojai (iš jų 29 – turintys teisinį išsilavinimą), 10 aukštąjį 
neuniversitetinį išsilavinimą turinčių darbuotojų ir 34 aukštesnįjį ar iki 1995 m. įgytą specialųjį 
vidurinį išsilavinimą turintys darbuotojai. 

Įstaigos dirbančiųjų pasiskirstymas pagal išsilavinimą matyti 2 paveiksl÷lyje. 
 
2 pav. Panev÷žio pataisos namų dirbančiųjų pasiskirstymas pagal išsilavinimą               

2012-12-31 (proc.) 

 
 

Didžiausią Panev÷žio pataisos namų dirbančiųjų dalį sudaro 40-50 m. ir 30-40 m. amžiaus 
grupių darbuotojai. Įstaigos dirbančiųjų pasiskirstymas pagal amžių matyti 3 paveiksl÷lyje: 

 
3 pav. Panev÷žio pataisos namų dirbančiųjų pasiskirstymas pagal amžių 2012-12-31 
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2012 metais Panev÷žio pataisos namų ilgalaikio turto remontui išleista 28 800 Lt. Ilgalaikio 

turto įsigyta už 28 600 Lt. 
Atnaujinta Apsaugos ir priežiūros skyriaus budinčiosios dalies vaizdo steb÷jimo sistema –

papildomai įrengta 10 vaizdo steb÷jimo kamerų: Pravieniškių valstyb÷s įmon÷s prie pataisos namų 
Panev÷žio filialo patalpose, I gyvenamojo korpuso koridoriuose, nuteistųjų valgykloje. Šių kamerų 
d÷ka efektyviau išaiškinamos režimo pažeid÷jos bei paprasčiau įrodomi pažeidimai.  

Paaukštinta apsaugos perimetro išorin÷ maskuojanti tvora ties II gyvenamuoju korpusu: 
papildomai užd÷tos 2 metrų metalin÷s plokšt÷s ir ritinio formos pjaunanti viela. Šių priemonių d÷ka 
sumaž÷jo galimyb÷ nuteistosioms pab÷gti bei gauti draudžiamų tur÷ti daiktų.  

Siekiant užtikrinti įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą, 
Administraciniame pastate penkiuose kabinetuose įrengta apsaugos signalizacija.  

Atlikti remonto darbai trijuose darbuotojų kabinetuose. Rengiamos patalpos, kuriose vyks 
nuotoliniai teismų pos÷džiai vaizdo konferencijos būdu. Kosmetinis remontas atliktas trijose 
nuteistųjų gyvenamosiose patalpose. Perdažytos suaugusiųjų mokyklos mokymo klas÷s bei aktų sal÷s 
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scena. Suremontuotas gamybin÷je teritorijoje esantis lauko hidrantas. Atlikta smulkių santechnikos, 
elektros gedimų šalinimo darbų, staliaus darbų. 

Siekiant užtikrinti nuoseklų bei kryptingą nuteistųjų, auginančių vaikus Vaikų (kūdikių) 
skyriuje, socializacijos ir reintegracijos į visuomenę procesą, aktyviai ir s÷kmingai bendradarbiauta su 
fiziniais ir juridiniais asmenimis, skatinant jų iniciatyvą d÷l paramos įstaigos Vaikų (kūdikių) skyriui 
suteikimo. 2012 m. Vaikų (kūdikių) skyriui buvo suteikta reikšminga, nemažos vert÷s parama, kurią 
suteik÷ daugiau nei 10 asmenų. Ypač reikšmingą paramą suteik÷ iniciatyvių piliečių grup÷, 
įsipareigojusi suremontuoti Vaikų (kūdikių) skyriaus vaikų žaidimų kambarį (kambaryje pakeisti 
langai, durys, atlikta visa vidaus apdaila – pakeistos grindys, perdažytos sienos, lubos ir kt., įrengtas 
šildymas; vaikams nupirkta mažaverčio inventoriaus – lovyčių, vežim÷lių, žaislų, taip pat higienos 
prekių – sauskelnių, rankšluost÷lių ir kt.). Piliečių iniciatyva taip pat suorganizuotas labdaros 
renginys, kurio metu fiziniai ir juridiniai asmenys paaukojo Panev÷žio pataisos namų Vaikų (kūdikių) 
skyriui daugiau nei 2000 Lt.  

Kitas itin reikšmingas paramos suteikimo atvejis – Nuteistųjų integracijos centro suteikta iš 
privačių finansinių fondų gauta parama Vaikų (kūdikių) skyriaus virtuv÷l÷s įrengimui (atlikti virtuv÷s 
patalpų remonto darbai: pakeista elektros instaliacija, išdažytos sienos, sud÷tos naujos plytel÷s, 
pakabinti nauji šviestuvai; pagaminti ir sumontuoti būtent šiai patalpai pritaikyti nauji virtuv÷s baldai 
su integruota buitine technika – indaplove, mikrobangų krosnele. Iš viso remontui skirta daugiau nei 
17 tūkstančių litų). Su šia organizacija bendradarbiaujama ir toliau, tariantis d÷l paramos tolesniam 
Vaiko ir motinos skyriaus patalpų remontui. 

Palyginus su 2011 metais, 2012 metais atlikti remonto darbai tik iš dalies pagerino bendrą 
pataisos namų pastatų ir inžinerin÷s technikos būklę, nes šiam tikslui nebuvo skirta pakankamai l÷šų. 
D÷l nepakankamo finansavimo jau kelis metus neatliekami numatyti ilgalaikio turto remonto darbai – 
automatin÷ gaisro aptikimo sistema pastatų priešgaisrin÷s saugos užtikrinimui įrengta tik dviejuose 
pastatuose (gyvenamuosiuose bendrabučiuose), neįvestas karštas vanduo į gyvenamųjų korpusų 
virtuv÷les, neįrengtas papildomas apšvietimas darbo vietose (kurį reikalinga įrengti atsižvelgiant į 
atliktus profesin÷s rizikos veiksnių tyrimus), nepakankamai sparčiai keičiami pastatų langai, 
santechniniai įrengimai ir įranga. 

Panev÷žio pataisos namai valdo pastatus, kurių administracinio ir I-o gyvenamojo 
bendrabučio statybos metai – 1893 m., II-o gyvenamojo bendrabučio – 1947 m., saugyklos-areštin÷s 
– 1947 m., medicinin÷s dalies ir vaikų namų – 1963 m. Bendras šių pastatų plotas – 5737 m². Pusę 
administracinio pastato dalies užima nuteistųjų pirtis, siuntinių pri÷mimo, trumpalaikių ir ilgalaikių 
pasimatymų kambariai, virtuv÷ ir nuteistųjų valgykla. Dalies pastatų langai, lauko ir vidaus durys 
nekeistos nuo statybos pradžios. Stogo danga susid÷v÷jusi, inžineriniams, komunikaciniams tinklams, 
dalies statinių fasadams reikalingas kapitalinis remontas. Panev÷žio pataisos namų pietin÷s ir 
vakarin÷s teritorijos išorin÷ tvora yra iš silikatinių plytų, 3 metrų aukščio. Tvoros viršus dengtas 
betono sluoksniu, kuris praleidžia dr÷gmę ir neapsaugo plytų nuo atmosferos poveikio. Tvorą reikia 
remontuoti, pakeisti pamatus po esančia siena, sieną paaukštinti dar 2 metrais, izoliuoti viršų, kad 
nepatektų dr÷gm÷. Rytin÷s ir šiaurin÷s teritorijos aptv÷rimui taip pat reikalingas viršutinis 
izoliuojantis sluoksnis ir 1 metro paaukštinimas.  

Priešgaisrin÷s gelb÷jimo valdybos Valstybin÷s priešgaisrin÷s priežiūros skyriaus atstovai, 
įvertinę pastatų būklę, nustat÷ priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teis÷s aktų reikalavimų 
neatitikimus – reikia keisti elektros instaliaciją gyvenamuosiuose korpusuose, suremontuoti I 
gyvenamajame korpuse esančius sieninius hidrantus. 

Apsaugos sistemos kompiuterizavimui reikalinga įsigyti papildomų ryšio priemonių ir 
kompiuterių įrangos. Nepakankamai efektyviai veikia ir kompiuterių tinklo sistema, kurią reikalinga 
atnaujinti. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004-06-09 įsakymu Nr. 1R-139 
„D÷l arešto, terminuoto laisv÷s at÷mimo ir laisv÷s at÷mimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių 
nuteistųjų, suimtųjų, suimtųjų ir vaikų (kūdikių), esančių pataisos namuose, materialinio buitinio 
aprūpinimo normų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 93-3422), 2012 metais už 1838,07 Lt. buvo įsigyta 
17 vnt. užvalkalų antklod÷ms, 369 vnt. rankšluosčių. Tačiau Panev÷žio pataisos namų nuteistosios vis 
tiek n÷ra pakankamai aprūpintos apranga ir patalyne. Šiems daiktams įsigyti reikia papildomų l÷šų. 
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymu    
Nr. 1R-144 „D÷l skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų 
asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisv÷s at÷mimo vietose, patvirtinimo“ (Žin., 2006,    
Nr. 47-1683) ir Kal÷jimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2006 m. geguž÷s 2 d. įsakymu Nr. 4/07-117 „D÷l asmenų, laikomų kardomojo kalinimo 
ir laisv÷s at÷mimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 53-1923) 
buvo kontroliuojamas paslaugos teik÷jo UAB „Amerija“ atliekamas nuteistųjų maitinimo 
organizavimas, tikrinama maisto produktų kokyb÷. 2012 m. užtikrintas tinkamas ir savalaikis 
nuteistųjų maitinimas. 

Įstaigos valdomo transporto būkl÷ – patenkinama. Automobilių amžius – 18, 13 ir 8 metai, 
kiekvieno jų vidutin÷ rida – daugiau kaip 300 000 tūkst. km. Susid÷v÷ję automobilių mazgai 
reikalauja nuolatin÷s priežiūros ir kapitalinio remonto. Automobilio MB 0309 technin÷ būkl÷ 
nepatenkinama: dyzelinis variklis neturi kuro pakaitinimo įrenginių ar atskiro elektrinio variklio 
pašildymo, esant žemesnei kaip minus 10 laipsnių temperatūrai, variklio užkurti nepavyksta, 
automobilio konstrukcija stipriai pažeista korozijos, reikalingas kapitalinis remontas. 

Prižiūrimi ir atnaujinami šilumos punktai. Atsižvelgiant į AB „Panev÷žio energija“ 
reikalavimus, pasirengta 2012-2013 m. šildymo sezonui, suderinti ir pasirašyti šilumos įvadų 
parengties šildymo sezonui aktai. 

2012 m. vykdytas pareigūnų aprūpinimas tarnybine uniforma – uniformų įsigyta už 42711,40 
Lt. 

 
 
2. Įstaigos veiklos pagrindinių priemonių pusmečių planų vykdymas, veiklos problemos. 

 

Įstaigos veikla 2012 metais buvo planuojama sudarant Panev÷žio pataisos namų 2012-ųjų 
metų veiklos planą bei Panev÷žio pataisos namų pagrindinių priemonių pusmečių veiklos planus. 
Atsižvelgus į įstaigos 2012-ųjų metų veiklos plane iškeltus pagrindinius tikslus (užtikrinti teismo 
paskirtų bausmių vykdymą bei sudaryti tokias bausm÷s atlikimo sąlygas, kurios formuotų pozityvius 
socialinius, psichologinius, darbinius įgūdžius bei skatintų nuteistąsias gerai elgtis bausm÷s atlikimo 
metu ir nenusikalsti atlikus bausmę) ir įvertinus pataisos namams keliamus uždavinius, buvo 
numatytos tokios prioritetin÷s veiklos kryptys: 

– vykdyti intensyvų, specializuotą individualų ir grupinį darbą su nuteistosiomis, turinčiomis 
sud÷tingų psichologinių problemų; 

– vykdyti socioedukacinę veiklą, rengiant nuteistąsias grįžimui į visuomenę; 
– stiprinti įstaigos saugumą.  
2012 m. I-o pusmečio pagrindinių priemonių plane buvo numatytos 33 priemon÷s. 4 

planuotų priemonių („atitverti pasivaikščiojimo kiemelius, įrengti kiemeliuose stogines, atnaujinti 
rūkomųjų vietas“, ,,organizuoti šaudymo pratybas“, ,,vykdyti tuberkulioz÷s profilaktikos priemones – 
organizuoti nuteistųjų plaučių peršvietimą“ ir „įrengti ant įstaigos pagalbinių pastatų papildomas 
pab÷gimus užkardančias priemones“) įgyvendinti nepavyko d÷l l÷šų stokos, o 1 priemon÷ 
(,,organizuoti eilinę pareigūnų atestaciją“) neįvykdyta d÷l kitų objektyvių priežasčių. 

2012 m. II-o pusmečio pagrindinių priemonių plane buvo numatytos 46 priemon÷s. 7 
planuotų priemonių („organizuoti šaudymo pratybas“, „suremontuoti pirmo aukšto patalpas ir pakeisti 
susid÷v÷jusią stogo dangą pastate 4H 3/p“, ,,atlikti I gyvenamojo korpuso 2a3/p stogo dangos 
remontą“, ,,atlikti administracinio pastato (kuriame yra nuteistųjų pirtis, siuntinių pri÷mimo, 
trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų kambariai, virtuv÷ ir nuteistųjų valgykla) stogo dangos 
remontą“ „atitverti pasivaikščiojimo kiemelius, pasivaikščiojimo kiemeliuose įrengti stogines, 
atnaujinti rūkomųjų vietas“, ,,suremontuoti daržovių sand÷lį“ ,,administraciniame ir Sveikatos 
priežiūros tarnybos pastatuose įrengti priešgaisrinę signalizaciją“) įgyvendinti nepavyko d÷l l÷šų 
stokos. 2 priemon÷s („organizuoti atrinktų naikinti bylų (dokumentų) naikinimą“ ir ,,parengti 
Panev÷žio pataisos namų 2013 metų biudžetą“) neįvykdytos d÷l kitų objektyvių priežasčių. 

Apibendrinant pra÷jusių metų veiklos rezultatus, pagrindin÷s įstaigos veiklos problemos 2012 
metais buvo: 
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1. Nepakankamas finansavimas ilgalaikiam materialiajam turtui, ypač pastatų ir statinių 
remontui ir rekonstrukcijai bei inžinerin÷s įrangos atnaujinimui, įstaigos apsaugos technin÷ms 
priemon÷ms, naujai kompiuterinei technikai bei ryšio priemon÷ms įsigyti. 

2. Nepakanka l÷šų pareigūnų tarnybin÷ms uniformoms, medikamentams, nuteistųjų aprangai 
ir patalynei įsigyti. 

3. Nepakankamas prižiūr÷tojų skaičius pamainose kelia problemų, užtikrinat įstaigos apsaugą 
bei nuteistųjų priežiūrą. 

4. 2012 m. liepos 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos probacijos įstatymas ir kiti su nauja 
nuteistųjų lygtinio paleidimo tvarka susiję teis÷s aktai sąlygojo papildomų funkcijų įstaigos 
dirbantiesiems atsiradimą (ypač Įskaitos, Psichologinio bei Socialin÷s reabilitacijos padalinių 
dirbantiesiems). D÷l did÷jančio psichologų ir socialinę reabilitaciją vykdančių darbuotojų darbo 
krūvio mažiau laiko lieka itin svarbiai ir didelio d÷mesio reikalaujančiai darbo sričiai – individualiam 
darbui su nuteistosiomis. 
 

3. Kriminogenin÷ būkl÷, darbo organizavimo naujov÷s. 

 
Panev÷žio pataisos namų kriminogenin÷ būkl÷ 2012 m. buvo normali, nors šiai būklei 

neigiamą įtaką darantys išoriniai veiksniai išliko tie patys. Įstaiga yra miesto centre, tod÷l sud÷tinga 
užkardyti uždraustų daiktų permetimus. Čia neigiamą įtaką turi ir nepakankamas perimetro 
maskuojančios pagrindin÷s tvoros aukštis (nuteistiesiems uždraustus daiktus nesud÷tinga permesti per 
tvorą), taip pat per mažas prižiūr÷tojų skaičius budinčiose pamainose (d÷l personalo trūkumo sunkiau 
pasteb÷ti ir paimti į įstaigos teritoriją įkritusius daiktus). Ne visais atvejais sklandžiai 
bendradarbiaujama ir su policijos pareigūnais – šį bendradarbiavimą apsunkina ne tik riboti policijos 
resursai, bet ir ne visada sutampantys pataisos įstaigų bei policijos prioritetai. 

Neigiamai veikiantys vidiniai veiksniai: savalaik÷s patikimos informacijos apie galimus 
režimo pažeidimus stoka, dažnai keičiamos draudžiamų tur÷ti daiktų patekimo vietos ir laikas, taip 
pat jų sl÷pimo vietos, did÷jantis iš nuteistųjų paimtų mobilaus ryšio telefonų skaičius (jų pagalba 
nuteistosios gali lengvai organizuoti draudžiamų nuteistiesiems tur÷ti daiktų patekimą į įstaigą), ypač 
padid÷jęs bandymų permesti per apsaugos perimetrą alkoholinių g÷rimų skaičius, d÷l teisinio 
reglamentavimo netobulumo itin sud÷tingai užkardomas nuteistiesiems draudžiamų tur÷ti daiktų 
patekimas ilgalaikių pasimatymų metu (ypač, kai narkotines medžiagas lankytojai atneša kūno 
ertm÷se ar skrandyje). 

2012 metais įstaigoje prad÷ti 7 ikiteisminiai tyrimai, (2011 m. – 14), iš jų 6 – d÷l narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų neteis÷tos apyvartos, 1 – d÷l pasipriešinimo valstyb÷s tarnautojui:  

• 2012-03-09 prad÷tas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 
(toliau – LR BK) 260 str. 1 d. d÷l neteis÷to disponavimo narkotin÷mis ar psichotropin÷mis 
medžiagomis turint tikslą jas platinti – nutrauktas Panev÷žio apygardos prokuratūros Panev÷žio m.  
apylink÷s prokuratūros nutarimu. 

• 2012-08-07 prad÷tas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 286 str. d÷l pasipriešinimo valstyb÷s 
tarnautojui. Ikiteisminis tyrimas baigtas, vadovaujantis LR BPK 218 str., byla perduota Panev÷žio 
apygardos prokuratūros Panev÷žio apylink÷s prokuratūrai. Panev÷žio m. apylink÷s teismo 2012-11-
28 nuosprendžiu dvi nuteistosios nuteistos 1 m. 6 m÷n. laisv÷s at÷mimo bausme.  

• 2012-09-14 prad÷tas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 260 str. 1 d. d÷l neteis÷to 
disponavimo narkotin÷mis ar psichotropin÷mis medžiagomis turint tikslą jas platinti – ikiteisminis 
tyrimas perduotas Panev÷žio apskrities VPK tolesnio tyrimo atlikimui. 

• 2012-09-14 prad÷tas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 260 str. 1 d. d÷l neteis÷to 
disponavimo narkotin÷mis ar psichotropin÷mis medžiagomis turint tikslą jas platinti – ikiteisminis 
tyrimas perduotas Panev÷žio apskrities VPK tolesnio tyrimo atlikimui. 

• 2012-09-15 prad÷tas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 260 str. 1 d. d÷l neteis÷to 
disponavimo narkotin÷mis ar psichotropin÷mis medžiagomis turint tikslą jas platinti – ikiteisminis 
tyrimas perduotas Panev÷žio apskrities VPK tolesnio tyrimo atlikimui. 
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• 2012-09-17 prad÷tas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 260 str. 1 d. d÷l neteis÷to 
disponavimo narkotin÷mis ar psichotropin÷mis medžiagomis turint tikslą jas platinti – ikiteisminis 
tyrimas perduotas Panev÷žio apskrities VPK tolesnio tyrimo atlikimui. 

• 2012-12-19 prad÷tas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 260 str. 1 d. d÷l neteis÷to 
disponavimo narkotin÷mis ar psichotropin÷mis medžiagomis turint tikslą jas platinti, atliekami 
proceso veiksmai. 

2012 metais Panev÷žio pataisos namuose priimta 15 nutarimų atsisakyti prad÷ti ikiteisminį 
tyrimą (2011 m. – 17), iš jų: 

– 6 d÷l pasipriešinimo pareigūnui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 
kodekso (toliau – LR BPK) 3 str. 1d. 1 p. ir 168 str.; 

– 9 d÷l konfliktin÷s situacijos tarp nuteistųjų, pasireiškusios neadekvačia reakcija į situaciją, 
vadovaujantis LR BPK baudžiamojo proceso kodekso 407 str. ir 168 str.; 

2012 metais Vidaus tyrimų skyrius atliko 121 tarnybinį tyrimą (2011 metais – 178). 
2012 metais, siekiant užkardyti telefonų bei narkotinių medžiagų patekimą į pataisos namus 

bei patekusių į įstaigos teritoriją pa÷mimą, buvo imtasi šių priemonių: 
– analizuojama informacija, kuriose vietose ir kokiu laiku dažniausiai vyksta permetimai per 

apsaugos perimetro tvorą ir tose vietose sutelkiama ypatinga priežiūra; 
– atliekamos bendros kratos;  
– atsižvelgiant į turimą informaciją, sustiprintas galimų permetimo vietų steb÷jimas vaizdo 

kameromis, peržiūrimi vaizdo įrašai. 
2012 metais nuteistosioms bandomų perduoti narkotinių medžiagų kiekis, lyginant su 2011 

metais, sumaž÷jo beveik per pusę. 2012 m. rastas ir paimtas bendras narkotinių medžiagų kiekis – 
28,6068 g. (kai 2011 m. – 52,9482 g).  
 
 1 lentel÷. Panev÷žio pataisos namuose užfiksuotų režimo pažeidimų bei paimtų 
nuteistiesiems draudžiamų tur÷ti daiktų kiekio palyginimas 2011-2012 m.  
 
                                                       Metai 
Rodiklis  

2011 2012 

Paimta bandant perduoti nuteistiesiems (suimtiesiems) iš piliečių:   
     alkoholinių g÷rimų (l) 1,33 10,83 
     medžiagų, pripažintų narkotin÷mis ir psichiką veikiančios (g) 51,3809 28,6068 
     mobilaus ryšio telefonų (vnt.)  65 84 
    SIM kortelių (vnt.)  23 47 
Paimta iš nuteistųjų (suimtųjų):   
     medžiagų, pripažintų narkotin÷mis ir psichiką veikiančiomis (g) 1,5673 0 
     mobilaus ryšio telefonų (vnt.) 126 147 
     SIM kortelių (vnt.) 58 82 
Pab÷gimai iš saugomų objektų ir konvojavimo metu 0 0 
Užregistruota režimo pažeidimų 441 341 
Už bandymą neteis÷tai perduoti nuteistosioms narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų prad÷ti ikiteisminiai tyrimai 

9 6 

Patikrinta nuteistųjų d÷l psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 89 54 
Nustatyti atvejai, kai nuteistosios vartojo psichiką veikiančias 
medžiagas  

68 32 

 
Lentel÷je matyti itin s÷kmingi pareigūnų darbo rezultatai 2012 metais, užkardant bandymus 

perduoti nuteistosioms alkoholinių g÷rimų (vien per gruodžio m÷nesį prieš didžiąsias metų šventes 
perimta apie 10 litrų skysčio, turinčio stiprų alkoholio kvapą), mobilaus ryšio telefonų bei SIM 
kortelių.  

2012 m. taip pat sumaž÷jo tiek prad÷tų ikiteisminių tyrimų už bandymus perduoti 
nuteistosioms narkotinių ar psichotropinių medžiagų skaičius, tiek bandant perduoti nuteistiesiems 
paimtų narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekis, tiek įstaigoje nustatytų apsvaigusių nuteistųjų 
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skaičius. Iš nuteistųjų narkotinių ar psichotropinių medžiagų paimta nebuvo. Šie duomenys galimai 
rodo, kad narkomanijos prevencijos priemon÷s duoda teigiamus rezultatus. Pagrindin÷s permetimų 
vietos yra privačios valdos P. Puzino ir M. Valančiaus gatv÷se, teritorija prie buvusios kavin÷s 
„Žalioji“ ir teritorija prie apskrities archyvo. 2012 metais nenustatytas n÷ vienas bandymas perduoti 
draudžiamus daiktus pasimatymų metu, tačiau 2 kartus bandyta stipriai veikiančius medikamentus 
siųsti siuntinyje. 2012 metais prad÷ta taikyti nauja efektyvi draudžiamų daiktų patekimo užkardymo 
priemon÷, kai siuntinių patikrinimui d÷l narkotinių ar psichotropinių medžiagų pasitelkiami policijos 
pareigūnai su tarnybiniais šunimis.  

 
4 pav. Paimtų medžiagų, pripažintų narkotin÷mis ir psichiką veikiančiomis, kiekio kaita 

2011-2012 m. 
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Pažym÷tina ir tai, kad 2012 metais padid÷jo (nors ir nežymiai) mobiliųjų telefonų patekimų į 

pataisos namus atvejų. Paimtų mobiliųjų telefonų skaičiaus kaitą 2010-2012 m. matome 5 
paveiksl÷lyje. 

 
5 pav. Paimtų mobiliųjų telefonų skaičiaus kaita 2011-2012 m.  
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4. Personalo kaita, kvalifikacijos tobulinimas. 

 

Darbuotojų kaita 2012 metais, lyginant su 2011 metais, buvo didesn÷. Priimti į tarnybą 
(darbą) 14 dirbančiųjų (iš jų: 1 vyresnysis pareigūnas, 3 pareigūnai, 5 jaunesnieji pareigūnai, 2 
karjeros valstyb÷s tarnautojai ir 3 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį). Atleista iš tarnybos 
(darbo) 11 dirbančiųjų (iš jų: 3 vyresnieji pareigūnai, 3 pareigūnai, 4 jaunesnieji pareigūnai ir 1 
darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį). 
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Priimtų ir atleistų dirbančiųjų skaičiaus palyginimą 2011-2012 m. matome 6 ir 7 

paveiksl÷liuose: 
 
6 pav. Priimtų dirbančiųjų skaičiaus palyginimas 2011-2012 m. 
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7 pav. Atleistų darbuotojų skaičiaus palyginimas 2011-2012 m.  
 

0

3 3
4

3 3

4

1

0

2

4

2011 m. 2012 m. 

Vyriausiųjų ir vyresniųjų pareigūnų skaičius
Pareigūnų skaičius
Jaunesniųjų pareigūnų skaičius
Dirbančiųjųpagal darbo sutartį skaičius

 
 
2012 metais už drausm÷s pažeidimus nubaustas vienas vyriausiasis pareigūnas. Už Lietuvos 

Respublikos valstyb÷s tarnybos įstatymo bei Kal÷jimų departamento prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklių pažeidimus taikyta 
tarnybin÷s nuobauda – pastaba. Pareigūnas baustas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 
įsakymu. 

2012 metais paskatinta 14 įstaigos darbuotojų (iš jų: 2 vyresnieji pareigūnai, 6 pareigūnai ir 6 
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį). 

2012 m. vykusios eilin÷s pareigūnų atestacijos metu atestuota 10 pareigūnų.  
Panev÷žio pataisos namuose kvalifikacijos k÷limas buvo vykdomas atsižvelgiant į Panev÷žio 

pataisos namų darbuotojų pageidavimus bei Kal÷jimų departamento prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos mokymo centro (toliau – Mokymo centras) 2012 m. kvalifikacijos tobulinimo 
renginių planą. 

Panev÷žio pataisos namų personalo mokymo poreikiai ir prioritetai nustatomi bei teminiai 
mokymo planai sudaromi vykdant darbuotojų apklausą, atsižvelgiant į darbuotojų pageidavimus bei 
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personalo mokymo strategijoje numatytus mokymo organizavimo principus. Didelis d÷mesys 
skiriamas prioritetin÷ms personalo mokymo grup÷ms – jaunesnieji pareigūnai, naujai priimti į tarnybą 
ar perkelti į kitas pareigas, siunčiami į įvadinius pareigūnų mokymo kursus.  

2012 metams personalo kvalifikacijai tobulinti buvo išleista 2022,70 Lt. L÷šos išleistos 
apmokant Sveikatos priežiūros tarnybos bendrosios praktikos slaugytojų kursus, Buhalterin÷s 
apskaitos skyriaus darbuotojų kursus bei privalomosios pirmosios pagalbos bei higienos įgūdžių 
mokymų kursus. 

Panev÷žio pataisos namų dirbantiesiems siūloma aktyviai dalyvauti Kal÷jimų departamento 
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro organizuojamuose mokymo 
renginiuose. Sumažinus l÷šas personalo mokymams, valstyb÷s tarnautojų mokymo įstaigose 
organizuojamų renginių atsisakyta. Į kvalifikacijos k÷limo rezultatus atsižvelgiama vertinant 
darbuotojų tarnybinę veiklą. 

2012 metais kvalifikaciją tobulino 63 Panev÷žio pataisos namų dirbantieji (viso –130 kartų). 
Dirbančiųjų, k÷lusių kvalifikaciją skaičiai 2012 m., matyti 2 lentel÷je: 
 
2 lentel÷. Panev÷žio pataisos namų dirbančiųjų, k÷lusių kvalifikaciją, skaičius 2012 m. 
 
Darbuotojai, kurie k÷l÷ kvalifikaciją Iš viso Iš jų: KD 

Mokymo 
centre 

Užsienyje Įvadiniame 
mokyme 

Vyriausieji ir vyresnieji pareigūnai 13 (34 k.) 5 6 - 
Pareigūnai 15 (32 k.) 11 8 - 
Jaunesnieji pareigūnai 20 (22 k.) 3 18 1 
Valstyb÷s tarnautojai 2 (7 k.) 2 - - 
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis 13 (35k.) 4 4 - 
IŠ VISO: 63 (130 k.) 25  36 1 

 
Pareigūnų įvadinio mokymo kursą Mokymo centre 2012 metais baig÷ 1 jaunesnysis 

pareigūnas. Kvalifikaciją Mokymo centre k÷l÷ 25 dirbantieji.  
Vadovaujantis Laisv÷s at÷mimo vietų pareigūnų tarnybinio mokymo metodika, patvirtinta 

Kal÷jimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. 
rugs÷jo 26 d. įsakymu N. V-217, Panev÷žio pataisos namuose 2012 m. spalio 3 d. prad÷ti tarnybinio 
mokymo mokslo metai. Panev÷žio pataisos namų direktoriaus 2012 m. rugs÷jo 20 d. įsakymu Nr. V-
108 „D÷l Panev÷žio pataisos namų pareigūnų tarnybinio mokymo organizavimo“ paskirti tarnybinio 
mokymo vadovai: už pareigūnų ir vyresniųjų pareigūnų mokymo planavimą ir organizavimą 
atsakinga Personalo grup÷s vyresnioji specialist÷, o už jaunesniųjų pareigūnų mokymų planavimą ir 
organizavimą atsakinga Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyresnioji inspektor÷. Taip pat patvirtintos 
diferencijuotos tarnybinio mokymo grup÷s – Panev÷žio pataisos namų pareigūnų ir vyresniųjų 
pareigūnų bei Panev÷žio pataisos namų jaunesniųjų pareigūnų, bei tarnybinio mokymo planai 2012-
2013 mokslo metams. Panev÷žio pataisos namų direktoriaus    2012 m. rugs÷jo 10 d. įsakymu Nr. V-
109 nustatyta jaunesniųjų pareigūnų tarnybinio mokymo forma – savarankiškas mokymasis. 
Vyresniųjų pareigūnų ir pareigūnų tarnybinio mokymo vieta ir data numatoma mokymo plane, o 
patikslinama sudarant kiekvieno m÷nesio tarnybinio mokymo tvarkaraštį. Tarnybinio mokymo temos 
parenkamos atsižvelgiant į teis÷s aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymo sistemos veiklą bei 
tiesioginį pareigūnų darbą, didesnį d÷mesį skiriant žmogaus teisių ir laisvių, savižudybių prevencijos, 
pareigūnų etikos tematikai. Pareigūnų tarnybinio mokymo rezultatai ir įgytų žinių lygis tikrinamas ir 
vertinimas įskaitų metu. Visi 2012 m. įskaitas laikiusieji pareigūnai jas išlaik÷ s÷kmingai.  

Panev÷žio pataisos namuose baigtas vykdyti projektas „Panev÷žio pataisos namų dirbančiųjų 
kvalifikacijos tobulinimas“ Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-019, kuriame dalyvavo 116 įstaigos 
dirbančiųjų. Baigti mokymai pagal psichologinę mokymo programą „Profesionalus bendravimas su 
nuteistomis moterimis“. Pati programa – tai žinių, įgūdžių ir nuostatų formavimo derinys. Dalyviams 
buvo sukurta aktyvaus mokymosi aplinka, suteikianti naują tobul÷jimo patirtį, leidžianti apmastyti 
savo elgesį įvairiose situacijose, grįžtamojo ryšio pagalba apibendrinamas asmeninis efektyvumas ir 
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įvertinamos tobul÷jimo kryptys bei sprendimai, o įgytos įžvalgos išbandomos naujose veiklos 
aplinkyb÷se. Per projekto vykdymo laikotarpį pagal atskirą psichoterapijos ir konsultavimo pagrindų 
įgijimo programą mok÷si 2 pataisos namų psicholog÷s.  

Projekto vykdymo metu 34 įstaigos darbuotojai dalyvavo mokomuosiuose vizituose į Švedijos 
įkalinimo įstaigas. Šios veiklos metu dirbantieji susipažino su Švedijos moterų įkalinimo įstaigų 
praktine veikla bei pasiekimais, taip pat su naujausiais pasaulio pasiekimais penitencijos bei 
probacijos srityse. 

 
5. Įstaigoje laikomi asmenys (skaičius palyginti su pra÷jusiais metais; kaita; sud÷tis; 

drausm÷; užimtumas: darbu (gamyboje ir ūkio darbuose), mokslu, individualia darbine ar 

kūrybine veikla, moksline, menine ir kita veikla; suteiktos atostogos, iš jų su leidimu parvykti į 

namus; trumpalaik÷s išvykos į namus (Bausmių vykdymo kodekso 104 straipsnis, 140 straipsnio 1 

dalies 10 punktas); trumpalaik÷s išvykos už pataisos įstaigų teritorijos ribų (Bausmių vykdymo 

kodekso 105 straipsnis) ir kt. 

 

Daug÷ja Panev÷žio pataisos namuose laikomų nuteistųjų. 2013 m. sausio 1 d. įstaigoje 
terminuotą laisv÷s at÷mimo bausmę atliko 339 nuteistosios (2012 m. sausio 1 d. – 299 nuteistosios). 
Nuteistųjų skaičiaus augimas matyti 8 paveiksl÷lyje. 

 
8 pav. Nuteistųjų skaičiaus kaita 2008-2012 m. (duomenys kitų metų sausio 1 d.) 
 

 
 

 
Pirmą kartą laisv÷s at÷mimo bausmę pataisos namuose atliekančių nuteistųjų 2013 m. sausio    

1 d. buvo  191 (t. y. 56,3 %). 2012 metais į įstaigą atvyko 595 nuteistosios, iš jų naujai nuteistų – 208. 
 Pagal išsilavinimą nuteistosios pasiskirstę taip: aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą 
išsilavinimą turi 8 nuteistosios, aukštesnįjį – 24, vidurinį – 128, pagrindinį– 107, pradinį– 43. 29 
nuteistosios neturi jokio išsilavinimo. Nuteistųjų pasiskirstymas pagal išsilavinimą (proc.) matyti 9 
paveiksl÷lyje. 
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9 pav. Nuteistųjų pasiskirstymas pagal išsilavinimą (duomenys 2013 m. sausio 1 d.) 
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 Panev÷žio pataisos namuose laikomų nuteistųjų pasiskirstymą pagal amžių (proc.) 2011-2012 
m. matome 10 paveiksl÷lyje. 
 

10 pav. Nuteistųjų pasiskirstymas pagal amžių 2011-2012 m. (duomenys kitų metų 
sausio 1 d.) 

 

 
 
 
Nuteistųjų sud÷tis pagal padarytas nusikalstamas veikas 2012 metais išliko panaši kaip ir                          

2011 metais. Dominuoja moterys, nuteistos už nusikalstamas veikas, susijusias su narkotin÷mis ar 
psichotropin÷mis medžiagomis (32,5%), už nužudymus (22,4 %) bei vagystes (16,8 %). Pastaraisiais 
metais pastebima nuteistųjų, atliekančių bausmę už nusikalstamas veikas, susijusias su narkotin÷mis 
ar psichotropin÷mis medžiagomis, did÷jimo tendencija, ir nuteistųjų, kalinčių už nužudymą, 
maž÷jimo tendencija. Nuteistųjų pasiskirstymo pagal nusikalstamas veikas 2011-2012 m. palyginimą 
(proc.) matome 11 paveiksl÷lyje. 
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11 pav. Nuteistųjų pasiskirstymas pagal nusikalstamas veikas 2011-2012 m. (duomenys 

kitų metų sausio 1 d.) 
 

 
 

2012 m. į laisvę paleistų nuteistųjų skaičius sumaž÷jo nežymiai: nuo 188 nuteistųjų               
(2011 m.) iki 172 nuteistųjų (2012 m.). 

S÷kmingai pasirengta naujai nuteistųjų lygtinio paleidimo tvarkai, įsigaliojusiai                2012 
m. liepos 1 d. Lygtinio paleidimo procesas Panev÷žio pataisos namuose vyksta sklandžiai. 2012 m. 
liepos m÷nesį prad÷jusi dirbti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija per 2012 m. sureng÷ 16 
pos÷džių, kurių metu apsvarst÷ 133 nuteistųjų prašymus. Lygtinį paleidimą taikyti nuspręsta 67 
nuteistosioms, tačiau 16 iš jų lygtinai nepaleisti nusprend÷ teismas. Nuo 2012 m. liepos 1 d. iš 
Panev÷žio pataisos namų lygtinai paleista 51 moteris, 6 iš jų su intensyvia priežiūra. Viso per 2012 
metus lygtinai paleistos 102 nuteistosios. 

12 paveiksl÷lyje matyti paleistų į laisvę nuteistųjų, atlikusių laisv÷s at÷mimo bausmę, 
pasiskirstymas pagal paleidimo pagrindus 2011-2012 m.  
 

12 pav. Išleistų į laisvę nuteistųjų pasiskirstymas pagal paleidimo pagrindus          2011-
2012 m. (duomenys kitų metų sausio 1 d.) 

 

 
 
Teismo nuosprendžiu paskirtos bausm÷s termino vidurkis 2012 m. buvo 5 m. 5 m÷n. 9 d.    

(2011 m. – 5 m. 10 m÷n. 19 d). 
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Realiai atliktos bausm÷s termino vidurkis (paleistų asmenų) 2012 m. buvo 2 m. 4 m÷n. 16 d. 
(2011 m. – 1 m. 10 m÷n. 29 d.). 

Panev÷žio pataisos namuose 2012 metų pabaigoje laisv÷s at÷mimo bausmę atliko 2 Rusijos 
Federacijos piliet÷s, viena – Latvijos Respublikos piliet÷. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – LR BVK) 105 str., į 
trumpalaikę išvyką už pataisos įstaigos ribų per ataskaitinį laikotarpį buvo išleistos 5 nuteistosios, 
pagal LR BVK 104 str. į trumpalaikę 3 parų išvyką už įstaigos teritorijos ribų – 9 nuteistosios. Visos 
išleistos nuteistosios į pataisos namus sugrįžo laiku.  

2012 metais Lietuvos Respublikos Prezidentei nuteistosios paraš÷ 41 malon÷s prašymą.                
Patenkinti penki malon÷s prašymai – 4 nuteistosioms sutrumpinta laisv÷s at÷mimo bausm÷, 1 – nuo 
likusios laisv÷s at÷mimo bausm÷s atleista. 

2013 metų sausio 1 d. Panev÷žio pataisos namų areštin÷je bausmę atliko 12 nuteistųjų. 2012 
m. į areštinę atvyko 166 nuteistosios, iš jų 148 – naujai nuteistos. 2012 metais arešto bausmę atliko 1 
nuteistoji, kuriai teismas paskyr÷ atlikti arešto bausmę poilsio dienomis. Nuteistųjų, atliekančių arešto 
bausmę, skaičiaus kaitą 2009-2012 m. matome 13 paveiksl÷lyje:  

 
13 pav. Nuteistųjų areštu skaičiaus kaita 2009-2012 m. 
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Pagal nusikalstamas veikas areštin÷je daugiausiai bausmę atliko moterys, nuteistos už 

vagystes (68,3 %) bei už fizinio skausmo suk÷limą ar nežymų sveikatos sutrikdymą (6,1 %). Vidutin÷ 
teismo nuosprendžiu paskirtos arešto bausm÷s trukm÷ – 1 m÷nuo 2 dienos. 

Arešto bausmę atliekančios nuteistosios nebuvo išvykusios į trumpalaikę išvyką, numatytą                             
LR BVK 55 str.  

2012 m. sumaž÷jo nuteistųjų padarytų drausm÷s pažeidimų, jų užfiksuota 368 (2011 m. – 
434). Taip pat sumaž÷jo nuteistosioms skirtų nuobaudų skaičius: 2012 metais – 241 (100 nuteistųjų 
tenka 71 nuobauda), 2011 metais – 284 (100 nuteistųjų tenka 95 nuobaudos). Tai l÷m÷ gerai 
organizuotas nuteistųjų užimtumas, efektyvus socialin÷s reabilitacijos priemonių taikymas 
nuteistosioms. Kiek įmanoma didesnį d÷mesį stengiamais skirti individualiam darbui, motyvuojant 
nuteistąsias dalyvauti socialin÷s reabilitacijos programose. 

2012 metais daugiausia pažeidimų – 107 (44 %) užfiksuota už įstaigoje nustatytos tvarkos 
nesilaikymą. 2011 m. tokių pažeidimų buvo – 112 (39 %). 

75 (31 %) nuobaudos buvo taikytos už uždraustų daiktų gaminimą, įsigijimą arba laikymą 
(2011 metais tokių atvejų buvo 67 (24 %)). Daugiausia tokių nuobaudų skirta už mobilaus ryšio 
telefonų ir jų dalių bei medicinin÷s paskirties švirkštų laikymą.  
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16 (7%) nuobaudų skirta už įstaigos administracijos reikalavimų nevykdymą, 2011 metais už 
šį pažeidimą buvo taikytos 40 (14%) nuobaudos. Sumaž÷jo atvejų, kai nuteistosios nevykdo 
administracijos reikalavimų, priešinasi atliekant kratą. Kiekvienu nepaklusimo atveju nuteistosioms 
taikomos griežtos nuobaudos, t. y. uždarymas į baudos izoliatorių, perk÷limas iš paprastos grup÷s į 
drausm÷s grupę.  

Užfiksuota 15 (6%) psichotropinių medžiagų vartojimo atvejų. 2011 m. metais už šį 
pažeidimą buvo taikytos 23 (8%) nuobaudos.  

2012 m. padaug÷jo fizinio smurto prieš kitus asmenis naudojimo atvejų 13 (5%), 2011 metais 
tokių atvejų buvo 6 (2%). 

11 (4%) nuobaudų buvo taikyta už narkotinių medžiagų vartojimą. 2011 metais už šį 
pažeidimą buvo taikytos 36 (13%) nuobaudos. 

Skiriant drausmines nuobaudas, atsižvelgiama į pažeidimo padarymo aplinkybes, anksčiau 
paskirtų nuobaudų kiekį ir pobūdį. Už analogiškus pažeidimus nuteistosios baudžiamos skirtingai.  

2012 metais buvo užfiksuota itin piktybiškų drausm÷s pažeidimų, t.y. narkotinių medžiagų 
vartojimas, uždraustų daiktų gaminimas, įsigijimas arba laikymas, įstaigos administracijos 
reikalavimų nevykdymas, tod÷l ir skiriamos nuobaudos buvo itin griežto pobūdžio.  

2012 m. dažniausiai taikoma nuobauda – uždarymas į baudos izoliatorių (133 atvejai, t.y.     
55% ), 2011 metais ši nuobauda taikyta 147 (52%) kartus. Viena iš pačių griežčiausių nuobaudų – 
perk÷limas iš paprastosios į drausm÷s grupę taikyta 5 kartus (2%), 2011 metais ši nuobauda buvo 
taikyta 15 kartų (5%).  

58 kartus (24%) kartus buvo skiriami papeikimai, 2011 metais tokių nuobaudų buvo skirta 61 
kartą (21%). 

Pataisos įstaigos patalpų ir teritorijos tvarkymas be eil÷s buvo skirtas 36 kartus (11%),         
2011 metais – 38 kartus (13%). 

2012 metais, kaip ir 2011 metais, 2 nuteistosios iš kamerų tipo patalpų buvo pasiųstos 
nuobaudą atlikti į kal÷jimą.  

7 kartus buvo taikyta nuobauda – uždraudimas iki 1 m÷nesio pirkti maisto produktų (2011 m. 
– 15 kartų). Ši nuobauda taikoma itin retai, nes 1 m÷nesio eigoje nuteistoji praranda teisę pirkti tik 
maisto produktus, o cigaretes, kurios yra itin būtina prek÷, nuteistoji pirkti turi teisę. Pritaikius šią 
nuobaudą, nuteistoji drausminio poveikio nepajunta.  

70% drausm÷s pažeidimų įvykdoma dienos metu, 25% – vakare, o 5% – nakties metu. 
Sumaž÷jo nuteistųjų, svarstytų Drausm÷s komisijos pos÷džiuose, skaičius. 2012 metais ši 

komisija nuteistųjų elgesį svarst÷ 18 kartų (2011 m. – 28 kartus).  
2012 metais 171 nuteistoji buvo paskatinta. 
Nuteistųjų užimtumas pataisos įstaigoje padeda racionaliai ir prasmingai išnaudoti nuteistųjų 

laisvą laiką, stiprina socialinius įgūdžius, užtikrina drausm÷s pažeidimų prevenciją.  
2012 metais įstaigoje buvo vykdoma virš 20 įvairių ugdomųjų, šviet÷jiškų, korekcinių, 

psichologinių programų. Siekta į šią veiklą įtraukti kuo daugiau nuteistųjų.  
Aktyviai vykdyti renginiai, skatinantys nuteistųjų dom÷jimąsi išoriniu pasauliu – tai 

kultūriniai, sporto renginiai, užsi÷mimai teisiniais klausimais. 2012 metais įstaigoje organizuoti 507 
kultūros ir sporto renginiai, vyko 102 užsi÷mimai teisiniais bei ekonominiais klausimais. 

Skatinamas nuteistųjų darbas kaip viena iš svarbiausių pataisos priemonių. Įstaigoje veikia 
Pravieniškių valstyb÷s įmon÷s prie pataisos namų Panev÷žio filialas, kurio veiklos pagrindiniai tikslai 
– įdarbinti nuteistąsias, pad÷ti joms pasirengti darbinei veiklai iš÷jus į laisvę ir įgyti reikalingą 
profesiją. Pagrindin÷ šio filialo veikla šiuo metu – patalyn÷s, minkšto inventoriaus, drabužių 
siuvimas, gintaro pusgaminių apdirbimas bei dviračių ratų ir dviračių surinkimas. Vidutinis Valstyb÷s 
įmon÷je įdarbintų nuteistųjų skaičius 2012 metais buvo 73. 

Nuteistosios įstaigoje turi galimybę dirbti ir ūkio darbus. Joms siūlomas valytojų, pastatų 
priežiūros darbininkių, sanitarių, pagalbinių darbininkių darbas. Nuteistųjų, dirbančių ūkio darbus, 
pareigybių sąraše patvirtintos 26 pareigyb÷s. Siekiant darbine veikla užimti kuo daugiau nuteistųjų, 
jos įdarbinamos nepilną darbo dieną, tod÷l faktiškai dirba 60 moterų. 

Įstaigos administracija siekia, kad nuteistosios neprarastų darbinių įgūdžių ir tur÷tų galimybę 
užsidirbti, tod÷l sudaromos sąlygos darbine veikla užimti kuo didesniam nuteistųjų skaičiui. 
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Nuteistosios, turinčios leidimą išvykti be sargybos už pataisos įstaigos ribų, 2012 metais dirbo: UAB 
VEEKO filiale „Labirintas“ nuolat dirba 3 nuteistosios, UAB Reklamos poreikis gruodžio m÷nesį 
dirbo 3 nuteistosios, 7 nuteistosios apie 2 m÷nesius skyn÷ obuolius pas ūkininką Rimantą 
Urbonavičių. 

Tęsiamos 2011 m. prad÷tos iniciatyvos d÷l nuteistųjų savanoriško visuomenei naudingo 
darbo, siekiant formuoti visuomen÷s ir potencialių darbdavių palankesnį požiūrį į nuteistąsias – per 
2012 m. savanoriškai visuomenei naudingą darbą dirbo 10 proc. nuteistųjų. Panev÷žio pataisos namų 
nuteistosios aktyviai dalyvavo visuomeniškai reikšminguose darbiniuose renginiuose – kasmetin÷je 
visuotin÷je Lietuvos švarinimo akcijoje „Darom“, jau tradicija tapusioje kapų tvarkymo akcijoje prieš 
V÷lines ir kituose. Moterys taip pat nuolat prižiūri apleistas ir netvarkomas privačias teritorijas P. 
Puzino gatv÷je aplink buvusį viešąjį tualetą, neveikiančias „Žaliosios“ kavin÷s ir buvusio kino teatro 
pastato prieigas. Taip pat net 6 nuteistosios nuo 2012 m. balandžio iki rugs÷jo m÷n. savanoriškai 
neatlygintinai dirbo Panev÷žio gyvūnų globos draugijoje. Moterys tebevyksta į beglobių gyvūnų 
prieglaudą po keletą kartų per m÷nesį, siekdamos patalkinti draugijos dirbantiesiems tvarkant aplinką 
bei atliekant kitus su gyvūnų priežiūra nesusijusius darbus. 
 

14 pav. Nuteistųjų užimtumas darbu 2012 m. (proc.) 
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6. Socialinis darbas (kokios įstaigoje buvo vykdomos programos trumpai jas apibūdinant;  

dalyvaujančių šiose programose skaičius; nuteistųjų dalyvaujančių keliose programose skaičius). 

 
Viena iš Panev÷žio pataisos namų prioritetinių veiklos sričių – laisv÷s at÷mimo bei arešto 

bausmes atliekančių nuteistųjų socialin÷ ir psichologin÷ reabilitacija. Tod÷l įstaigoje vykdomas 
nuteistųjų formalus ir neformalus švietimas, inicijuojama įvairi socioedukacin÷ veikla, padedanti 
parengti nuteistąsias s÷kmingam gyvenimui visuomen÷je, ugdyti įgūdžius, pad÷siančius joms atrasti 
savo vietą darbo rinkoje bei tapti motyvuotomis ir kūrybiškomis asmenyb÷mis. 

2012 metais mūsų įstaigoje buvo vykdomos šios ugdomosios, šviet÷jiškos, korekcin÷s, 
psichologin÷s programos: 

• Nuo psichoaktyvių medžiagų priklausomų moterų įkalinimo įstaigoje reabilitacijos 
programa – grup÷s yra atviro tipo, nuteistųjų skaičius kinta, dalyvavo 57 nuteistosios. Programos 
tikslas – pad÷ti programos dalyv÷ms atsisakyti priklausomyb÷s, skatinti susilaikyti nuo psichoaktyvių 
medžiagų vartojimo ir pad÷ti išlikti blaivioms. 

• Siekiant skatinti nuteistąsias užsiimti naudinga veikla, t.y. sistemingai sportuoti, ugdyti 
sveikos gyvensenos įpročius, stiprinti sveikatą, organizuota Nuteistųjų fizinio lavinimo „Sveikas 
kūnas“ programa. Programos paskirtis – kurti terapinę aplinką, mažinančią žalingą laisv÷s at÷mimo 
vietos poveikį nuteistosios asmenybei, skatinančią sistemingai sportuoti, ugdyti sveikos gyvensenos 
įpročius, stiprinti sveikatą. 2012 m. šią programą lank÷ 54 nuteistosios. 

• Siekiant sudaryti kryptingo, ilgalaikio ir kompleksiško nepilnamečių nuteistųjų 
socialinių įgūdžių tobulinimo sistemą, įgyvendinti nepilnamečių nuteistųjų užimtumo priemones, 
stengiantis nepilnametes mergaites ne tik izoliuoti, bet ir resocializuoti, vykdoma nuteistųjų socialinių 
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įgūdžių formavimo „Nepilnamečių socialiniai įgūdžiai“ programa, kurioje dalyvauja visos 
nepilnamet÷s. Programos tikslas – socializacijos proceso metu (įvairių užsi÷mimų metu) mokyti 
mergaites lengviau bendrauti su kitais žmon÷mis, stiprinti jų socialinio bendravimo patirtį, ugdyti 
geb÷jimą konstruktyviai spręsti konfliktus. Programoje dalyvavo 7 nuteistosios. 

• Siekiant skatinti bei ugdyti nuteistųjų kūrybingumą, organizuota „Dailiųjų rankdarbių“ 
programa, kurioje 2012 metais dalyvavo 11 nuteitųjų. 

• Kunigas Arvydas Malinauskas vykdo sielovados programą. Sielovadinio darbo 
programos tikslas – pad÷ti nuteistosioms atrasti krikščioniškas-bendražmogiškas vertybes ir ugdyti 
jomis besivadovaujančią  asmenybę, sužadinti norą taisytis ir integruotis į visuomenę. Programa 
siekiama pad÷ti joje dalyvaujančioms moterims apmąstyti ir įvertinti nueitą gyvenimo kelią, 
įprasminti gyvenimą, perkainoti vertybes ir prad÷ti naują gyvenimo etapą. Programoje dalyvauja 30 
nuteistųjų. 

• Įstaigoje 2012 m. buvo organizuota Stresų mažinimo ir reabilitacijos Prison SMART 
„Joga mumyse“ programa, kurioje dalyvavo 31 nuteistoji. Programos tikslas – suteikti dalyv÷ms 
teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, padedančių sumažinti stresą ir psichinę įtampą, valdyti neigiamas 
emocijas bei stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą. 

• Lietuvos kal÷jimų kapelionų asociacija vykdo programą, kurios tikslas – supažindinti 
nuteistąsias su Naujuoju testamentu, skatinti melstis ir nuraminti savo sąžinę, atsiduoti dievui. 
Programoje dalyvavo 18 nuteistųjų. 

• Panev÷žio vyskupijos Caritas vykd÷ programą „Kalinių globa ir reintegracija“, kurios 
tikslas – pad÷ti asmenims, esantiems pataisos namuose suvokti savo padarytų veiksmų pasekmes, 
įžiebti viltį ir galimybę atsitiesti, mokyti svarbiausių tik÷jimo tiesų, skatinti apsisprendimą ir ryžtą, 
vidinį atgimimą. 2012 m. joje dalyvavo 15 nuteistųjų. 

• Vyko projekto „Simuliacinis žaidimas „Mano kelias“ 2 versija“ pagal priemonę 
„Socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ užsi÷mimai. Per 
metus mokymuose dalyvavo 20 nuteistųjų.  

• Viešoji įstaiga „Socializacijos ir darbinio mokymo centras“ įgyvendina projektą „Nauja 
kryptis – integracijos vadovas socialin÷s rizikos grup÷ms. Projekto tikslas – prisid÷ti prie probacijos 
sistemos Lietuvoje įgyvendinimo, pad÷ti nuteistiesiems integruotis į darbo rinką įgyvendinant 
įdarbinimo modelį, kuris apima socialin÷s profesin÷s pagalbos įsidarbinant ir įsidarbinus paslaugų 
kompleksą. Per metus mokymuose dalyvavo 20 nuteistųjų. 

• Panev÷žio vyskupijos Caritas organizuoja „Alfa“ kursus. Alfa – tai krikščioniškas 
evangelizacinis ir pastoracinis (sielovadinis) kursas, ugdantis tik÷jimą Dievu bei asmenį mokantis 
moralinių vertybių ir socialumo pagrindų. Alfa – tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama 
su pamatin÷mis krikščionyb÷s tiesomis ir kviečiama asmeniškai išgyventi Šv. Trejyb÷s sl÷pinį bei 
rasti vis artimesnį santykį su J÷zumi. Kurso tikslas – žmogaus asmeninis susitikimas su J÷zumi 
Kristumi kaip gyvuoju Dievu ir Gelb÷toju, išlaisvinančiu žmogų iš nuod÷m÷s ir blogio bei atveriančio 
naujo kilnaus gyvenimo perspektyvą, būnant tarp kitų žmonių socialin÷je erdv÷je. Alfa kursu 
siekiama teikti dvasinę pagalbą nuteistiesiems, siekiant teigiamo pokyčio jų mąstyme, elgesyje ir 
visame socialiniame gyvenime bei reintegracijos į visuomenę. Per 2012 metus kursus lank÷ 52 
nuteistosios. 

• Nuo 2012 m. vasario 27 d. iki 2012 m. geguž÷s 29 d. 20 nuteistųjų dalyvavo manikiūro 
specialyb÷s mokymuose, kuriuos vykd÷ VšĮ Panev÷žio profesinio rengimo centras. 

• Vienuol÷s Kristinos organizuojamas biblijos pažinimo valand÷les lank÷ 25 nuteistosios. 
• Panev÷žio vyskupijos Šeimos centras įstaigoje 2012 metais vykd÷ 3 programas:  

� Motinyst÷s įgūdžių lavinimo pamok÷les lank÷ 10 nuteistųjų, pataisos namuose 
auginančių vaikus iki 3 metų  

� Programą „Kelyje į kūno ir sielos harmoniją“ lank÷ 18 nuteistųjų; 
� Kineziterapijos pamok÷les lank÷ 12 nuteistųjų. 

2012 metais 91 moteris, atliekanti laisv÷s at÷mimo bausmę Panev÷žio pataisos namuose, 
s÷kmingai baig÷ VšĮ Panev÷žio profesinio rengimo centro filialą. 2012-2013 mokslo metais 
Panev÷žio profesinio rengimo centro filiale mokosi 106 nuteistosios: siuv÷jo profesiją siekia įgyti 27, 
vir÷jo – 30, kirp÷jo – 25, apdailininko – 24.  
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Panev÷žio suaugusiųjų mokykloje pradinį išsilavinimą įgijo 2 nuteistosios, vidurinį 
išsilavinimą – 3. 2012-2013 mokslo metais mokykloje mokosi 95 nuteistosios. 

Adaptacijos programą, kurios tikslas – pad÷ti atvykusioms į pataisos įstaigą nuteistosioms 
integruotis į naują socialinę aplinką ir sukurti prielaidas s÷kmingam pataisos procesui, 2012 m. 
išklaus÷ 335 nuteistosios.  

Integracijos į visuomenę programą, kuria siekiama sudaryti sąlygas nuteistosioms po bausm÷s 
atlikimo integruotis į visuomenę, kartu mažinant pakartotinio nusikalstamumo riziką, 2012 m. 
išklaus÷ 300 nuteistųjų.  

2012 metais 40 nuteistųjų buvo įteiktos asmens tapatyb÷s kortel÷s. 
Didelis d÷mesys skiriamas nuteistųjų savišvietai. Panev÷žio pataisos namuose veikia dvi 

bibliotekos, kurių paslaugomis naudojasi apie 92 % nuteistųjų. Bibliotekose yra 3352 knygos, 2594 iš 
jų – grožin÷s literatūros. 
 

7. Parengti, laim÷ti ir/ar prad÷ti įgyvendinti projektai (trumpai juos apibūdinat; 

dalyvaujančių šiose projektuose skaičius; nuteistųjų dalyvaujančių keliuose projektuose, skaičius). 

 
2012 metais įstaigoje s÷kmingai baigtas įgyvendinti projektas „Panev÷žio pataisos namų 

dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“. Šiam projektui įgyvendinti 2009 m. skirtas finansavimas iš 
Europos socialinio fondo l÷šų pagal 2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 4 
prioriteto „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 
VP1-4.1-VRM-03-V priemonę „Valstyb÷s institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos 
tobulinimas“. Projekto tikslai – ugdyti asmenų, dirbančių su nuteistomis moterimis, profesinius 
įgūdžius ir gilinti psichologines žinias, taip didinat jų veiklos efektyvumą ir siekiant kokybiško 
nuteistųjų resocializacijos proceso bei kelti dirbančiųjų kvalifikaciją, supažindinant juos su 
naujausiais užsienio valstybių penitencin÷s veiklos pasiekimais ir praktine įkalinimo įstaigų darbo su 
nuteistomis moterimis patirtimi, siekiant ieškoti naujų darbo su nuteistosiomis formų bei metodų. 
Projekto trukm÷ – 24 m÷nesiai, jo įgyvendinimo metu kvalifikaciją k÷l÷ 116 darbuotojų. Pavyko 
s÷kmingai įvykdyti paskutinę projekto veiklą – organizuoti du Panev÷žio pataisos namų dirbančiųjų 
mokomuosius vizitus į Švedijos įkalinimo įstaigas (mokymuose dalyvavusių dirbančiųjų skaičius – 
34).  

S÷kmingai vykdytos Daphne III finansuojamo projekto „STRONG – geb÷jimų stiprinimas, 
dirbant su įkalintomis smurtą ir prievartą patyrusiomis moterimis“, kuriame Panev÷žio pataisos namai 
dalyvauja partnerio teis÷mis, veiklos. Pagrindinis projekto tikslas – apmokyti pataisos įstaigos 
personalą dirbti su bausmę atliekančiomis smurtą patyrusiomis moterimis. Projekto metu bus sukurta 
speciali pataisos įstaigos personalo mokymo programa, skirta dirbti su smurtą ar prievartą 
patyrusiomis ar panašių problemų turinčiomis įkalintomis moterimis. Programa bus redaguojama ir 
adaptuojama kompetentingų Vokietijos institucijų, siekiant, kad ji atitiktų specifinius įkalinimo 
įstaigų personalo poreikius, atsižvelgiant į tai, kad ši personalo kategorija retai gauna tinkamus 
mokymus apie smurtą ir prievartą bei socialinę marginalizaciją ir įkalinimą kaip smurto ar prievartos 
pasekmę. 2012 m. dalyvauta dviejose komandiruot÷se Vokietijoje, kurių metu diskutuota, pareikšti 
pasteb÷jimai ir nuomon÷s, taip prisidedant prie programos kūrimo. Sukurtos programos pirmin÷ 
versija s÷kmingai išbandyta Lietuvoje, pravedant mokymus Panev÷žio pataisos namų personalui. 
Atlikus programos korekcijas, dirbti pagal šią programą ketinama apmokyti visą įstaigos personalą. 

2012 m. aktyviai ieškota galimybių ir toliau dalyvauti projektin÷je veikloje. 2012 m. 
pateiktos paraiškos finansavimui gauti:  

1. Partnerio teis÷mis kartu su Italijos kal÷jimu Casa di Reclusione ICATT (pareišk÷jas) 
pateikta paraiška Švietimo mainų paramos fondui dalyvauti Grundtvig daugiašalių projektų veikloje – 
projektas „Novatoriškų priemonių ir kompetencijų taikymas kal÷jimuose“.  

2. Partnerio teis÷mis kartu su Italijos kal÷jimu Casa di Reclusione ICATT (pareišk÷jas) 
pateikta paraiška Švietimo mainų paramos fondui dalyvauti Grundtvig mokymosi partnerysčių 
veikloje – projektas „Organizacin÷s gerov÷s kūrimas kal÷jime“.  

Paraiškos atitiko kokyb÷s reikalavimus, tačiau d÷l l÷šų trūkumo dotacijos projektų 
įgyvendinimui skirtos nebuvo.  
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Taip pat 2012 m. Panev÷žio pataisos namai teik÷ paraišką Švietimo mainų paramos fondui 
dalyvauti Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo veikloje, pagal kurią vienam Panev÷žio pataisos namų 
pareigūnui buvo skirta 1685,00 EUR dotacija dalyvauti Grundtvig programos kvalifikacijos 
tobulinimo kursuose Maltoje. Projekto metu užmegzti ryšiai su užsienio partneriais, siekiant užtikrinti 
dalyvavimo projektin÷je veikloje tęstinumą. 

 
 
8. Narkomanijos prevencija (turinčių priklausomybę narkotikams ir esančių su psichin÷mis 

anomalijomis asmenų skaičius palyginti su pra÷jusiais metais; vykdytos priemon÷s, priemonių 

vykdymo rezultatai). 

 

Neigiamų socialinių reiškinių (narkomanija, alkoholizmas, nedarbas, žemas išsilavinimo 
lygis, ŽIV infekcija, šeimos kriz÷, skurdas) plitimas sąlygoja, kad į įstaigą patenka labiau 
degradavusios, doro gyvenimo būdo motyvaciją praradusios nuteistosios. Tik 9,2 % 2012 m. įstaigoje 
atlikusių bausmę moterų iki nuteisimo dirbo. Specializuota veikla su tokia nuteistųjų kategorija 
sąlygoja didesnį žmogiškųjų resursų poreikį reabilitacijos tikslams pasiekti. Be to, d÷l šių veiksnių 
tampa sud÷tingiau užtikrinti saugias bausm÷s atlikimo sąlygas nuteistiesiems bei darbo sąlygas 
personalui. 

Nemaž÷ja psichinių anomalijų turinčių nuteistųjų (2013 m. sausio 1 d. – 158 (46,6 %)), taip 
pat priklausomų nuo narkotinių medžiagų bei alkoholio (2013 m. sausio 1 d. 129 (38,1 %) įstaigoje 
laikomi nuteistieji tur÷jo priklausomybę nuo narkotinių medžiagų, 52 (15,3 %) – nuo alkoholio). D÷l 
šių veiksnių tampa sud÷tingesn÷ nuteistųjų socialin÷ reabilitacija.  

Nuteistųjų pasiskirstymo pagal turimas priklausomybes 2011-2012 m. palyginimą (proc.) 
matome 15 paveiksl÷lyje. 

 
15 pav. Nuteistųjų, turinčių priklausomybes, skaičiaus kaita 2011-2012 m. (duomenys 

kitų metų sausio 1 d.)   
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Sumaž÷jo apsvaigimų nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų skaičius – 2012 metais buvo 

patikrintos 54 nuteistosios, pasitvirtino 32 atvejai (2011 metais buvo patikrintos 89 nuteistosios, 
pasitvirtino 68 atvejai). 

Narkotinių medžiagų vartojimas pataisos namuose kelia nerimą d÷l galimo ŽIV bei kitų ligų 
paplitimo, nes nuteistosios medicininį švirkštą su adata linkusios dalintis tarpusavyje, negalvodamos 



 20

apie pasekmes. Siekiant užkirsti kelią neteis÷tam narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimui, 
vykdomas prevencinis darbas: visos nuteistosios supažindinamos su narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų daroma žala ir pasekm÷mis bei priklausomybių gydymo principais. Siekiant šviesti 
nuteistąsias narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos srityje, 2012 m. skaitytos 2 
paskaitos šia tematika. Pataisos įstaigoje dirbantys gydytojai, priimdami kiekvieną priklausomybę 
turintį pacientą, aptaria su juo gydymo perspektyvas, kalbasi apie saugų elgesį, teikia informaciją apie 
gydymo galimybes laisv÷je veikiančiose įstaigose. 

Įstaigoje veikia du Priklausomyb÷s ligų gydymo centrai (toliau – Centrai). Siekiant pagerinti 
Centrų veiklą bei darbą su priklausomybes turinčiomis nuteistosiomis, 2012 m. įdarbintos dvi 
inspektor÷s socialiniam ir psichologiniam darbui. Tai padeda gerinti darbo su priklausomybes 
turinčiomis moterimis kokybę, skirti daugiau d÷mesio nuteistųjų motyvacijai atsisakyti alkoholio ar 
narkotinių medžiagų vartojimo. Reabilitacijos laikotarpiui Centruose apgyvendinamos nuteistosios, 
dalyvaujančios Moterų, priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų, reabilitacijos programoje, taip pat 
turinčios psichologinio pobūdžio nusiskundimų, problemų ir kitų sveikatos sutrikimų. 
Apgyvendinimo Centruose pagrindas – motyvuotas nuteistosios prašymas. Reabilitacijai 
apgyvendinamos tik tos nuteistosios, kurios mažiausiai du m÷nesius aktyviai lanko reabilitacijos bei 
terapijos užsi÷mimus. Šiuo metu Centruose gyvena 18 nuteistųjų. Priklausomybių programos 
užsi÷mimai vyksta du kartus per savaitę, juose dalyvauja Panev÷žio miesto AA (anoniminių 
alkoholikų) ir NA (anoniminių narkomanų) grupių savanoriai. AA užsi÷mimuose dalyvauja 
vidutiniškai 21, NA – 19 nuteistųjų. Taip pat vedami Įžangin÷s grup÷s užsi÷mimai, kuriuose 
vidutiniškai dalyvauja 22 nuteistosios. Per 2012 m. Centruose naujai apgyvendintos 7 nuteistosios.  

Siekiant įgyvendinti Nacionalin÷je narkotikų kontrol÷s ir narkomanijos prevencijos 2010-
2016 metų programoje numatytas priemones, vykdoma Priklausomybių prevencijos ir gydymo 
programa.  

Siekiant užkirsti kelią neteis÷tam narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimui bei 
užtikrinti efektyvią kovą su narkomanija ir jos plitimu, Panev÷žio pataisos namuose buvo vykdomas 
2012 metų narkomanijos prevencijos veiksmų planas. Atlikta 10 netik÷tų įeinančių darbuotojų 
patikrinimų kontroliniame praleidimo punkte Nr.1 – uždraustų daiktų nerasta. Vadovaujantis 
Policijos sistemos padalinių, vykdančių operatyvinę veiklą, ir Kal÷jimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – KD prie LR TM) ir jam pavaldžių laisv÷s at÷mimo 
vietų vidaus tyrimų padalinių bendradarbiavimo instrukcija, patvirtinta Lietuvos policijos generalinio 
komisaro ir KD prie LR TM direktoriaus bendru įsakymu, Vidaus tyrimų skyriaus pareigūnai 
glaudžiai bendradarbiavo su teis÷saugos institucijų pareigūnais. Bendradarbiavimo tikslas – tobulinti 
informacijos rinkimą ir kaupimą, pasikeisti reikalinga informacija ir teikti vieni kitiems visokeriopą 
pagalbą, siekiant užkardyti narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimą ir kitas nusikalstamas 
veikas. Bendradarbiaujant su policijos pareigūnais, vykdomos įvairios prevencin÷s priemon÷s 
užkardant uždraustų daiktų patekimą į įstaigą (kartu patruliuojama įstaigos prieigose, asmenys, 
bendraujantys su nuteistosiomis, esant galimybei, sulaikomi asmenyb÷s nustatymui ir pan.). 

Numatomi prioritetiniai darbai 2013 m. – neleistinų daiktų patekimo būdų savalaikis 
išaiškinimas bei jų patekimo užkardymas bei Lietuvos policijos generalinio komisaro ir KD prie LR 
TM direktoriaus bendru įsakymu patvirtinto Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir 
KD prie LR TM bendrų priemonių plano nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo ir draudžiamų 
nuteistiesiems ir suimtiesiems tur÷ti daiktų užkardymo srityse (toliau – Planas) vykdymas. 2012 m. 
įvykdyti Plano 1, 3, 4, 5, 7 ir 9 punktai. 

Įstaigoje nuolat renkama dokumentin÷ medžiaga apie pareigūnų ir kitų darbuotojų neteis÷tus 
ryšius su nuteistosiomis, jų giminaičiais bei artimaisiais. Faktų d÷l valstyb÷s įmon÷je dirbančių 
pareigūnų, kitų valstyb÷s tarnautojų, darbuotojų ar kitų asmenų neteis÷tų ryšių su nuteistosiomis ir jų 
artimaisiais 2012 m. užfiksuota nebuvo. 

 
9. Bendradarbiavimas su kitomis valstyb÷s institucijomis, visuomenin÷mis organizacijomis 

ir religin÷mis bendruomen÷mis, su užsienio šalių įstaigomis, teigiamos patirties taikymas. 

 
2012 metais daug d÷mesio skirta bendradarbiavimui su kitomis institucijomis, asociacijomis ir 

savanoriais, skatinant visuomen÷s dalyvavimą resocializacijos procese. Aktyviai bendradarbiauta su 
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Panev÷žio miesto savivaldyb÷s Teis÷s, Socialin÷s paramos, Civilin÷s metrikacijos, Vaiko teisių 
apsaugos skyriais, Panev÷žio apskrities valstybine mokesčių inspekcija, Panev÷žio apygardos 
probacijos tarnyba, Panev÷žio valstyb÷s garantuojamos teisin÷s pagalbos tarnyba, Panev÷žio darbo 
birža, Panev÷žio vyskupijos „CARITAS“ atstovais, Romos katalikų bažnyčia (kunigas Domingo 
Avellaneda Ive bei vienuol÷s Anastasija ir MARIA DEL MAR CODEVILLA šeštadieniais meldžiasi 
kartu su nuteistosiomis) ir Evangelikų liuteronų bendruomene (nuteistąsias lanko kunigas Arvydas 
Malinauskas), Lietuvos kal÷jimų kapelionų asociacija (kapelion÷ Vitalija Kairien÷ pataisos namuose 
lankosi vieną kartą per savaitę), asociacija „Nuteistųjų socialinio užimtumo centras“, Panev÷žio 
vyskupijos Šeimos centru, Kauno kolegijos K÷dainių Jonušo Radvilos fakultetu. 

________________________________________ 
 
 


