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1. Įstaigos materialinė bazė, finansiniai ir žmonių ištekliai. Įkalintų asmenų laikymo sąlygų 

ir personalo darbo sąlygų pokyčiai. Gautų lėšų paskirstymo prioritetai. 

 

Panevėžio pataisos namai (toliau – įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas). Biudžetinės ir kitos teisėtai gautos lėšos bei 
turtas naudojami tik įstaigos nuostatuose nustatytai veiklai. 

Panevėžio pataisos namų nuteistųjų bendruomenė yra itin įvairialypė – pilnametės ir 
nepilnametės moterys, motinos, auginančios savo vaikus iki 3 metų amžiaus. 

Panevėžio pataisos namuose numatyta 430 kalinimo vietų ir įrengta 28 vietų areštinė. Įstaigoje 
bausmę atlieka pilnametės ir nepilnametės moterys, kurioms teismas nustatė atlikti bausmę pataisos 
namuose ar už nusikaltimą, baudžiamąjį nusižengimą teismas paskyrė atlikti arešto bausmę.  

 2010 metais išlaidų sąmatoje pagal programą 1.2 “Bausmių vykdymo sistemos veiklos 
užtikrinimas” (toliau programa 1.2) buvo patvirtinta 6552 tūkst. Lt išlaidų. Per apyskaitinį laikotarpį 
įstaiga gavo 6537,4 tūkst. Lt programos sąmatoje numatytų asignavimų (14,6 tūkst. Lt nepanaudotų 
asignavimų buvo grąžinta iždui). Didžiąją dalį nepanaudotų asignavimų sudarė darbo užmokestis – 13 
tūkst. Lt.  

 Programos tikslui įgyvendinti keliamas uždavinys – sudaryti sąlygas skirtoms bausmėms 
atlikti ir užtikrinti efektyvią įkalinimo įstaigų veiklą. Šis uždavinys įgyvendinamas dviem priemonėmis 
– užtikrinant nuteistųjų ir administracijos darbuotojų materialinį aprūpinimą ir socialines garantijas bei 
apmokant nuteistosioms ir administracijos darbuotojams už darbą. 

Planinis nuteistųjų skaičius 2010 metams – 290. Šiam nuteistųjų skaičiui ir buvo skaičiuojamos 
visos išlaidos. Vidutinis 2010 metais nuteistųjų skaičius buvo 294. 

Pagal programą 2.1 ,,Statybos, projektavimo darbai ir ilgalaikio turto įsigijimas“ įstaigai buvo 
skirta 35 tūkst. Lt. Iš jų 20 tūkst. Lt buvo skirta vaizdo stebėjimo kameroms įsigyti (tikslinės lėšos). Už 
10,3 tūkst. Lt įstaiga įsigijo medicininio inventoriaus. Visi gauti asignavimai panaudoti pagal tikslinę 
paskirtį. 

Per 2010 m. įstaiga surinko 31,2 tūkst. Lt lėšų už ilgalaikio materialaus turto nuomą. Per 
ataskaitinius metus įstaiga gavo 31,1 tūkst. Lt biudžeto asignavimų, kurie buvo skirti ilgalaikio turto 
įsigijimui.  

2010 m. gruodžio 31 d. įstaigos biudžetinėse banko sąskaitose buvo 6075,56 Lt. Šie 
nepanaudoti asignavimai 2011 m. sausio 4 d. buvo grąžinti iždui.  

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų per 2010 metus įstaiga 
neturėjo. 

Kreditinis įsiskolinimas, lyginant su likučiu metų pradžioje, padidėjo 36 tūkst. Lt, o biudžeto 
lėšų – 10,3 tūkst. Lt.  
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Debitinis įsiskolinimas, lyginant su likučiu 2010 m. sausio 1 d., sumažėjo 26,8 tūkst. Lt, 
biudžeto lėšų debitinis įsiskolinimas sumažėjo 1 tūkst. Lt. 

Vienos nuteistosios išlaikymo kaštai 2010 metais Panevėžio pataisos namuose buvo                 
22200 Lt. 

131 etatas, iš jų: 
34 – pareigūnų; 
77 – jaunesniųjų pareigūnų; 
20 – darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį. 
 

Panevėžio pataisos namuose dirbančiųjų 
pasiskirstymas pagal lytį 2011-01-01

28,8%

71,2%

Vyrai

Moterys

 
 

2010 m. gruodžio 31 d. įstaigoje faktiškai dirbo 33 pareigūnai, 76 jaunesnieji pareigūnai ir 22 
darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį. 2 vyresniosioms pareigūnėms ir 5 jaunesniosioms 
pareigūnėms bei 1 darbuotojai, dirbančiai pagal darbo sutartį, buvo suteiktos nėštumo ir gimdymo 
atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. 

2010 m. gruodžio 31 d. Panevėžio pataisos namuose dirbo 70 aukštąjį universitetinį ar jam 
prilygintą išsilavinimą turintys darbuotojai (iš jų 28 - turintys teisinį išsilavinimą), 4 aukštąjį 
neuniversitetinį išsilavinimą turintys darbuotojai ir 35 aukštesnįjį ar iki 1995 m. įgytą specialųjį 
vidurinį išsilavinimą turinčių darbuotojų. 

 

Panevėžio pataisos namuose dirbančiųjų 
pasiskirstymas pagal išsilavinimą 

2011-01-01

53%

3%

27%

17%

Aukštasis universitetinis Aukštasis neuniversitetinis Aukštesnysis Vidurinis
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Panevėžio pataisos namų personalo pasiskirstymas 
pagal amžių 2010 metais 

iki 30 metų
nuo 30 metų iki 40 metų
nuo 40 metų iki 50 metų
nuo 50 metų iki 62 metų 6 mėn.
vyresni kaip 62 metai 6 mėn. 

 
  
2010 metais Panevėžio pataisos namų patalpų remontui išleista 53100 Lt. Atnaujinta Apsaugos 

ir priežiūros skyriaus budinčiosios dalies vaizdo stebėjimo sistema (naujas kompiuteris, 3 naujos 
stebėjimo kameros, fiksuojančios vaizdą 180° kampu), naujai įrengti fotoelektriniai infraraudonųjų 
spindulių apsauginiai barjerai teritorijos rytinės, pietinės ir vakarinės dalies apsaugos perimetro 
ruožuose, įrengti permetimus užkardantys 8 m aukščio tinklai 2 ir 3 apsaugos perimetro ruožuose.              
II gyvenamojo korpuso pastate pakeista 12 m2 langų,  rytinio ir vakarinio perimetro tvora apsaugota nuo 
drėgmės – viršus apskardintas. 

Atliktas einamasis remontas ūkio būdu: 
• Sveikatos priežiūros tarnyboje suremontuotas Vaikų (kūdikių) skyriaus vienas gyvenamasis 

kambarys bei atlikti pastato įvadinio vandentiekio remonto darbai. 
•  nuteistųjų drabužių sandėlyje suremontuota šildymo sistema, iš areštinės patalpų perkelta ir 

administraciniame pastate įrengta nuteistųjų kirpykla, sutvarkytos nuteistųjų dušo patalpos. 
• visuose pastatuose atlikti smulkus būtiniausi santechnikos, elektros gedimų šalinimo, staliaus 

darbai. 
Palyginus su 2009 metais, 2010 metais atlikti remonto darbai nepagerino bendros pataisos 

namų pastatų ir inžinerinės technikos būklės. Pirmiausia todėl, kad šiam tikslui buvo skirta mažiau 
lėšų, keli metai iš eilės neatlikti numatyti ilgalaikio turto remonto darbai – automatinė gaisro aptikimo 
sistema pastatų priešgaisrinės saugos užtikrinimui įrengta tik dviejuose pastatuose (gyvenamuosiuose 
bendrabučiuose), neįvestas karštas vanduo į gyvenamųjų korpusų virtuvėles, neįrengtas papildomas 
apšvietimas darbo vietose, pagal atliktus profesinės rizikos veiksnių tyrimus, nekeičiami pastatų langai, 
santechniniai įrengimai ir įranga. 

Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus atstovai, 
įvertinę pastatų būklę, nustatė priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų 
neatitikimus ir įpareigojo organizuoti ir atlikti statinių aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninę 
priežiūrą, patalpas aprūpinti reikiamu kiekiu pirminių gaisro gesinimo priemonių, atlikti ugnies 
gesintuvų patikrą. 

Panevėžio pataisos namai valdo pastatus, kurių administracinio ir I-o gyvenamojo bendrabučio 
statybos metai – 1893 m.; II-o gyvenamojo bendrabučio – 1947 m., saugyklos-areštinės – 1947 m., 
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medicininės dalies ir vaikų namų – 1963 m. Bendras šių pastatų plotas – 5737 m². Pusę administracinio 
pastato dalies užima nuteistųjų pirtis, siuntinių priėmimo, trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų 
kambariai, virtuvė ir nuteistųjų valgykla. Dalies pastatų langai, lauko ir vidaus durys nekeisti nuo 
statybos pradžios. Stogo danga susidėvėjusi, inžineriniams, komunikaciniams tinklams, dalies statinių 
fasadams reikalingas kapitalinis remontas. Panevėžio pataisos namų pietinės ir vakarinės teritorijos 
išorinė tvora yra iš silikatinių plytų, 3 metrų aukščio. Tvoros viršus dengtas betono sluoksniu, kuris 
praleidžia drėgmę, tuo neapsaugodamas plytų nuo atmosferos poveikio. Tvorą reikia remontuoti, 
pakeisti pamatus po esančia siena, sieną paaukštinti dar 2 metrais, izoliuoti viršų, kad nepatektų drėgmė. 
Rytinės ir šiaurinės teritorijos aptvėrimui taip pat reikalingas viršutinis izoliuojantis sluoksnis ir 1 metro 
paaukštinimas.  

Apsaugos sistemos kompiuterizavimui reikalinga papildomų ryšio priemonių ir kompiuterinės 
įrangos, nepakankamai efektingai veikia ir kompiuterinio tinklo sistema, kuria reikia atnaujinti. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu 2004-06-09 Nr.1R-139 
„Dėl arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių 
nuteistųjų, suimtųjų, suimtųjų ir vaikų (kūdikių), esančių pataisos namuose, materialinio buitinio 
aprūpinimo normų patvirtinimo“(Žin.,2004, Nr. 93-3422) 2010 metais už 29274,81 Lt. buvo įsigyta 
patalynės. Tačiau Panevėžio pataisos namams vis tiek trūksta trūksta nuteistųjų aprangos ir patalynės. 
Reikalingas papildomos lėšos jiems įsigyti. 

Turimas įstaigos transportas yra patenkinamos būklės. Automobiliai 17, 12, 7 metų senumo, 
vidutiniškai pravažiavę daugiau kaip po 300 000 tūkst. km., jų susidėvėję mazgai reikalauja nuolatinės 
priežiūros ir kapitalinio remonto. Automobilio MB 0309 techninis stovis nepatenkinamas: 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. Automobilio techninę apžiūrą reikia atlikti kas pusę metų, 
todėl tikslingiau būtų jo atsisakyti, parduodant viešajame aukcione. 

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

 

Įstaigos veikla 2010 metais buvo planuojama sudarant Panevėžio pataisos namų 2010-ųjų metų 
veiklos planą bei Panevėžio pataisos namų pagrindinių priemonių pusmečių veiklos planus. 
Atsižvelgus į įstaigos 2010-ųjų metų veiklos plane iškeltus pagrindinius tikslus: užtikrinti teismo 
paskirtų bausmių vykdymą, bei sudaryti tokias bausmės atlikimo sąlygas, kurios formuotų pozityvius 
socialinius, psichologinius, darbinius įgūdžius bei skatintų nuteistąsias gerai elgtis bausmės atlikimo 
metu ir nenusikalsti atlikus bausmę, įvertinus pataisos namams keliamus uždavinius bei įstaigos 
siekius, buvo numatytos tokios prioritetinės veiklos kryptys: 

• vykdyti kompleksinį nuteistųjų užimtumą, formuojant pozityvius socialinius, darbinius bei 
psichologinius įgūdžius; 

• stiprinti įstaigos saugumą; 
• skatinti darbuotojus kelti kvalifikaciją ir ugdyti profesinius įgūdžius; 
• rengti įstaigos vidaus tvarką reguliuojančius teisės aktus. 
Įstaigoje gerai organizuotas socialinis-psichologinis darbas su nuteistosiomis, įgalinęs tinkamą 

jų diferencijavimą bausmės atlikimo laikui, platų ir prasmingą jų užimtumą, formuojant socialinius, 
darbinius bei psichologinius įgūdžius, savalaikį ir kokybišką iškilusių problemų sprendimą, 
motyvuojant moteris socialiam gyvenimui laisvėje po laisvės atėmimo bausmės vykdymo. 2010 metais 
įstaigoje buvo vykdoma virš 20 įvairių ugdomųjų, švietėjiškų, korekcinių, psichologinių programų, 
kuriose dalyvavo apie 95 % bausmę atliekančių nuteistųjų. 

2010 metais, siekiant pagerinti nuteistųjų užimtumą, sukurtos keturios naujos psichologinės ir 
socialinės reabilitacijos korekcinės programos, kurios nereikalauja finansinių investicijų.:                      
2010 m. kovo 1 d. patvirtinta nuteistųjų fizinio ugdymo programa „Sveikas kūnas“;                          
2010 m. balandžio 8 d. patvirtinta nuteistųjų socialinių įgūdžių formavimo programa „Nepilnamečių 
socialiniai įgūdžiai“, 2010 m. birželio 30 d. „Agresijos ir konfliktų valdymo“ programa bei                   
2010 m. gruodžio 13 d. patvirtinta nuteistųjų kūrybingumą skatinanti „Dailiųjų rankdarbių“ programa.  
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2010 metais buvo vykdomi apsaugos priemonių modernizavimo darbai: įrengta 17 ruožų 
apsauginė perimetro sistema, įrengtos 3 skaitmeninės lauko ir 2 analoginės vidaus vaizdo kameros, 
spalio mėnesį 2 ir 3 apsaugos perimetro ruožuose įrengti permetimus užkardantys tinklai. Įstaigos 
apsaugos stiprinimui šiuolaikinėmis inžinerinėmis-techninėmis apsaugos priemonėmis iš biudžeto lėšų 
buvo skirta 20000 Lt ir 13600 Lt iš specialiosios programos lėšų. Tačiau problemų išlieka daug: bloga 
pagrindinės maskuojančios tvoros būklė, nėra šiuolaikinių prožektorių, patenkinamo lygio įstaigos 
apšvietimas. Įstaigos apsaugos tobulinimas bus vykdomas ir 2011 metų I-me pusmetyje.  

2010 metais darbuotojams buvo sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją ir ugdyti profesinius 
įgūdžius. 2010 m. kovo 24 d. Panevėžio pataisos namai, Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerija pasirašė projekto ,,Panevėžio pataisos namų dirbančiųjų 
kvalifikacijos tobulinimas“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto įgyvendinimo metu 
kvalifikaciją kelia 114 darbuotojų, be to 43 dirbantieji tobulinosi įvairiose kvalifikacijos kėlimo 
įstaigose. 

2010 m. I-o pusmečio pagrindinių priemonių plane buvo numatytos 37 priemonės. 3 planuotų 
priemonių: - organizuoti Sveikatos priežiūros tarnyboje esančio medicininės aparatūros patikrą.; - 
organizuoti šaudymo pratybas, - atitverti pasivaikščiojimo kiemelius, įrengti kiemeliuose stogines, 
atnaujinti rūkomųjų vietas, įgyvendinti nepavyko, nes tam nebuvo skirta lėšų.  

2010 m. II-o pusmečio pagrindinių priemonių plane buvo numatytos 25 priemonės. Visos 
planuotos priemonės įgyvendintos. 

Pagrindinės veiklos problemos 2010 metais įstaigoje buvo šios: 
1. Nepakankamas finansavimas ilgalaikiam materialiajam turtui, ypač pastatų ir statinių 

remontui ir rekonstrukcijai, naujos kompiuterinės technikos, ryšio priemonių įsigijimui. 
2. Nepakankamas prižiūrėtojų skaičiaus pamainose kelia problemų, užtikrinat įstaigos apsauga 

bei nuteistųjų priežiūrą.. 
3. Nepakanka lėšų pareigūnų tarnybinių uniformų, medikamentų, įtaigos apsaugos techninių 

priemonių, nuteistųjų aprangos ir patalynės įsigijimui. 
Dėl šių veiksnių tampa sudėtingesnis saugių bausmės atlikimo sąlygų nuteistiesiems bei darbo 

sąlygų personalui užtikrinimas. 
 

3.Kriminogeninė būklė, darbo organizavimo naujovės. 

 

 Išoriniai veiksniai, darantys neigiamą įtaką Panevėžio pataisos namų kriminogeninei būklei 
bei nusikalstamų veikų skaičiui, išlieka tie patys: įstaiga yra miesto centre, perimetro maskuojanti 
pagrindinė tvora žema, kai kuriose vietose yra 2,2 m aukščio. Narkotinės priemonės yra permetamos 
per tvorą.  

2010 metais įstaigoje pradėta dešimt ikiteisminių tyrimų, iš jų septyni – dėl narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų neteisėtos apyvartos, vienas – dėl kalinio pabėgimo, vienas – dėl 
pasipriešinimo valstybės tarnautojui, vienas – dėl laisvės atėmimo įstaigos darbo dezorganizavimo:  

• 2010-01-04 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 
(toliau – LR BK) 259 str. 1 d., dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis 
medžiagomis be tikslo jas platinti. Ikiteisminis tyrimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo proceso kodekso (toliau – LR BPK) 3 str. 1 d.1 p. ir 212 str. 1 p., 214 str. 1 d., nutrauktas; 

• 2009-03-19 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 286 str., dėl pasipriešinimo valstybės 
tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui. Panevėžio m. apylinkės teismas 
dvi nuteistąsias nuteisė 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimu; 

• 2010-03-08 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 260 str. 1 d., dėl neteisėto disponavimo 
narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti. Įtariami asmenys nenustatyti, 
nusikalstamą veiką padariusio asmens paieška tęsiama. 

• 2010-03-08 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 259 str. 1 d., dėl neteisėto 
disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Ikiteisminis tyrimas, 
vadovaujantis LR BPK 3 str. 1 d. 1 p., 212 str. 1 d. 1 p., nutrauktas. 
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• 2010-03-08 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 260 str. 1 d., dėl neteisėto 

disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti. Įtariami asmenys 
nenustatyti, nusikalstamą veiką padariusio asmens paieška tęsiama. 

• 2010-03-15 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 259 str. 2 d., dėl neteisėto 
disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Įtariami asmenys 
nenustatyti, nusikalstamą veiką padariusio asmens paieška tęsiama. 

• 2010-03-17 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 241 str. 1 d., dėl kalinio pabėgimo. 
Ikiteisminis tyrimas baigtas. Panevėžio m. apylinkės teismo nuosprendžiu nuteistoji nuteista 2 m. 
laisvės atėmimu. 

• 2010-07-30 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 239 str. 1 d., dėl laisvės atėmimo 
įstaigos darbo dezorganizavimo. Ikiteisminis tyrimas nutrauktas, vadovaujantis LR BPK 3 str. 1 d.1 p., 
407 str., 417 str. 1 d., nesant nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 239 str. 1 d., požymių.  

• 2010-09-01 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 260 str. 1 d., dėl neteisėto 
disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti. Ikiteisminis 
tyrimas sustabdytas, vadovaujantis LR BPK 3 str., nenustačius nusikalstamą veiką padariusio asmens. 

• 2010-10-11 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 259 str. 1 d., dėl neteisėto 
disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Ikiteisminis tyrimas 
nutrauktas, vadovaujantis LR BPK 3 str.1 d. 1p., 212 str. 1d.1p., nesant nusikalstamų veikų, numatytų 
LR BK 259 str. 1 d., 259 str. 2 d. požymių. 

Ataskaitiniu laikotarpiu priimti 25 nutarimai atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą:  
� 11 nutarimų.dėl konfliktų tarp nuteistųjų, pasireiškusių neadekvačiomis reakcijomis į 

situaciją, iš jų 7 vadovaujantis LR BPK 407 str., 168 str. bei 4 nutarimai - vadovaujantis                         
LR BPK 3 str.1 d. 1 p. ir 168 str. 

� 9 nutarimai dėl traumų, vadovaujantis LR BPK 3 str. 1d. 1 p. ir 168 str.; 
� 5 nutarimai dėl nuteistųjų veiksmų prižiūrėtojų atžvilgiu, vadovaujantis                                         

LR BPK 3 str. 1 d. 1 p. ir 168 str. 
Tuo laikotarpiu 2009 metais Panevėžio pataisos namuose priimti šeši nutarimai atsisakyti 

pradėti ikiteisminį tyrimą.  
2010 metais Vidaus tyrimų skyrius atliko 192 tarnybinius tyrimus, iš jų: 191 tarnybinį tyrimą 

nuteistųjų atžvilgiu, 1 – dėl darbuotojo darbo drausmės pažeidimų. 2009 metais – 157 tarnybinius 
tyrimus, iš jų: 154 tarnybiniai tyrimai nuteistųjų atžvilgiu, 3 – dėl darbuotojų darbo drausmės 
pažeidimų. 

2010 metų kovo mėnesį įvykęs nuteistosios pabėgimas parodė, kad apsaugos sistema turi būti 
tobulinama. Buvo imtasi priemonių, kurios pagerino apsaugą: nuteistųjų pabėgimų užkardinimui buvo 
uždėtos spygliuotos vielos ant gamybinės teritorijos sandėlių ir dirbtuvių stogų, įrengtos naujos 
stebėjimo kameros, fotoelektriniai infraraudonųjų spindulių apsauginiai barjerai, permetimus 
užkardantys 8 m aukščio tinklai. 

2010 metais siekiant užkardyti telefonų bei narkotinių medžiagų patekimą į pataisos namus bei 
patekusių į įstaigos teritoriją paėmimą, buvo imtasi priemonių: 

- analizuojama informacija, kuriose vietose ir kokiu laiku dažniausiai vyksta permetimai per 
apsaugos perimetrą ir tose vietose skiriami papildomi priežiūros postai; 

- atliekamos bendros kratos, dalyvaujant Muitinės departamento bei Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams su tarnybiniais šunimis. 

Taip pat, atsižvelgiant į turimą informaciją, buvo imtasi ir kitų prevencinių priemonių, pvz. 
sustiprintas galimų permetimų vietų stebėjimas vaizdo kameromis, peržiūrimi vaizdo įrašai. 

 
Narkotinių medžiagų patekimą į pataisos namus 2010 metais, kaip ir 2009 metais, lėmė tai, kad 

nemaža dalis nuteistųjų jas vartojo laisvėje ir yra priklausomos nuo narkotinių medžiagų, todėl ir 
atlikdamos bausmę siekia įvairiausiais būdais šį poreikį patenkinti. 

Per 2010 metus narkotinių medžiagų kiekis, bandant jas perduoti nuteistosioms, lyginant su 
2009 metais, padidėjo. 
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Pažymėtina ir tai, kad 2010 metais padidėjo mobiliųjų telefonų patekimų į pataisos namus 
atvejų. 
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4. Personalo kaita, kvalifikacijos tobulinimas. 

 

Darbuotojų kaita 2010 metais, lyginant su 2009 metais, buvo nedidelė. Priimta į tarnybą (darbą) 
ar perkelti į aukštesnes pareigas 2 jaunesnieji pareigūnai. Atleista iš darbo 2 darbuotojai, dirbantys 
pagal darbo sutartį. 



 8 

2 2

3

2

0 0

2

0
0

1

2

3

2009 m. 2010 m.

Panevėžio pataisos namų darbuotojų priėmimas 

Vyriausiųjų ir vyresniųjų
pareigūnų skaičius

Pareigūnų skaičius

Jaunesniųjų pareigūnų
skaičius

Dirbančiųjųpagal darbo
sutartį skaičius

 
 

1

4
5

8

0 0 0

2

0

2

4

6

8

2009 m. 2010 m. 

Panevėžio pataisos namų darbuotojų atleidimai

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

 
 
2010 metais už drausmės pažeidimus nubausti 4 vyresnieji pareigūnai, 1 jaunesnysis pareigūnas 

ir 1 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Vyresnieji pareigūnai bausti už netinkamą tarnybinių 
pareigų vykdymą, skirtos tarnybinės nuobaudos – papeikimas bei griežtas papeikimas, pareigūnai 
bausti Teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos  direktoriaus ir 
Panevėžio pataisos namų direktoriaus įsakymais. Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, baustas 
Panevėžio pataisos namų direktoriaus įsakymu už darbo drausmės pažeidimą, skiriant nuobaudą – 
pastabą. 

2010 metais paskatinti 7 pareigūnai. 
2010 m. vykusios eilinės pareigūnų atestacijos metu atestuoti 25 pareigūnai.  
Panevėžio pataisos namuose kvalifikacijos kėlimas vykdomas vadovaujantis Personalo 

mokymo 2007 – 2010 metų strategija, patvirtinta Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-312 „Dėl Kalėjimų departamento prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų personalo mokymo 2007 – 2010 
metų strategijos patvirtinimo“. Atsižvelgiant į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos Mokymo centro 2010 m. kvalifikacijos tobulinimo renginių planus, 
užtikrinamas Panevėžio pataisos namų atitinkamų tarnybų pareigūnų dalyvavimas Mokymo centro 
organizuojamuose mokymuose. Pareigūnų įvadinio mokymo kursą Mokymo centre 2010 metais baigė 
6 Panevėžio pataisos namų jaunesnieji pareigūnai, iš jų 5 baigė II pakopos įvadinio mokymo kursus.  

Atsižvelgus į darbuotojų pageidavimus bei personalo mokymo strategijoje numatytus mokymo 
organizavimo principus, 2010 m. vasario 22 d. buvo sudarytas 2010 metų mokymo planas Nr. 01/7-
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390. Visi jaunesnieji pareigūnai, naujai priimti į tarnybą ar perkelti į kitas pareigas, siunčiami į 
įvadinius pareigūnų mokymo kursus, jaunesnieji pareigūnai, kurie mokymo centre išėjo sutrumpintą 
įvadinio mokymą kursą, siunčiami į jaunesniųjų pareigūnų II pakopos įvadinio mokymo kursus.  

2010 metams personalo kvalifikacijai tobulinti buvo skirti 4 000 Lt. 2010 metų I pusmetį 
personalo kvalifikacijos kėlimui buvo išleista 2322,25 Lt., II pusmetį – 1659,10 Lt. Viso 2010 metais 
kvalifikacijos kėlimui išleista 3981,35 Lt. Lėšos buvo išleistos dalyvaujant mokymuose. Panevėžio 
pataisos namų pareigūnams organizuojami fizinio pasirengimo mokymai. Įstaiga neturi tam pritaikytų 
patalpų, bet įstaigos darbuotojam yra sudaroma galimybė sportuoti, nes tinkamas fizinis pasirengimas 
yra būtina profesinės kvalifikacijos dalis. Taip pat lėšos išleistos apmokant Sveikatos priežiūros 
tarnybos bendrosios praktikos gydytojos stažuotei, kuri buvo reikalinga licencijos pratęsimui, 
Buhalterinės apskaitos darbuotojai vyko į seminarus apie viešojo sektoriaus apskaitos standartus, 
Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojos dalyvavo slaugos darbuotojų tobulinimosi kursuose bei 
medicininių atliekų tvarkymo mokymuose. Buvo organizuoti Privalomais pirmosios pagalbos ir 
privalomasis higienos įgūdžių mokymai, slėginių indų meistro mokymai. 

Panevėžio pataisos namų darbuotojams visada yra siūloma aktyviai dalyvauti kvalifikacijos 
kėlimo kursuose, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo 
centre organizuojamuose mokymo programose. Vertinant darbuotojų tarnybinę veiklą yra 
atsižvelgiama į darbuotojo kvalifikacijos kėlimą. Sumažinus lėšas personalo mokymams, buvo 
atsisakyta valstybės tarnautojų mokymo įstaigose organizuojamų kursų. 

2010 metais kvalifikaciją tobulino 43 Panevėžio pataisos namų dirbantieji (viso – 148 kartus, iš 
jų 32 darbuotojai 68 kartus Mokymo centre (toliau – MC)): 11 vyriausių ir vyresniųjų pareigūnų  (37 k. 
iš jų MC 7 (13 k.)), 16 pareigūnų (78 k. iš jų MC 13 (39 k.)), 6 jaunesnieji pareigūnai (6 k. MC),  10 
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (27 k. iš jų MC 6 (10 k.)). 

Vadovaujantis Laisvės atėmimo vietų pareigūnų tarnybinio mokymo metodika, patvirtinta 
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. 
rugsėjo 26 d. įsakymu N. V-217, Panevėžio pataisos namuose 2010 m. spalio 1 d. pradėti tarnybinio 
mokymo mokslo metai. Panevėžio pataisos namų direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-70 
“Dėl Panevėžio pataisos namų pareigūnų tarnybinio mokymo organizavimo“ paskirti tarnybinio 
mokymo vadovai: už pareigūnų ir vyresniųjų pareigūnų mokymo planavimą ir organizavimą atsakinga 
Personalo grupės vyresnioji specialistė, o už jaunesniųjų pareigūnų mokymų planavimą ir 
organizavimą atsakinga Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyresnioji inspektorė, taip pat patvirtintos 
diferencijuotų tarnybinio mokymo grupės - Panevėžio pataisos namų pareigūnų ir vyresniųjų pareigūnų 
bei Panevėžio pataisos namų jaunesniųjų pareigūnų, bei tarnybinio mokymo planai 2010 - 2011 
mokslo metams. Panevėžio pataisos namų direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-71 
nustatyta jaunesniųjų pareigūnų tarnybinio mokymo forma – savarankiškas mokymas. Vyresniųjų 
pareigūnų ir pareigūnų tarnybinio mokymo vieta ir data numatoma mokymo plane, o patikslinama 
sudarant kiekvieno mėnesio tarnybinio mokymo tvarkaraštį. Tarnybinio mokymo temos parenkamos 
atsižvelgiant į teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymo sistemos veiklą, tiesioginį pareigūnų 
darbą, savižudybės prevenciją, užkrečiamų ligų prevenciją, streso valdymą.  

2010 m. birželio 9 ir 11 dienomis vyko jaunesniųjų pareigūnų tarnybinio mokymo rezultatų ir 
pareigūnų įgytų žinių lygio tikrinimo ir vertinimo įskaitos, birželio 10 dieną – pareigūnų ir vyresniųjų 
pareigūnų tarnybinio mokymo žinių vertinimo įskaita. Visi laikiusieji pareigūnai įskaitas išlaikė 
sėkmingai. Įskaitų nelaikiusiems dėl pateisinamų priežasčių pareigūnams sudarytos sąlygos įskaitas 
išlaikyti vėliau.  

 
5. Įstaigoje laikomi asmenys (skaičius palyginti su praėjusiais metais; kaita; sudėtis; 

drausmė; 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; 

trumpalaikės išvykos į namus (Bausmių vykdymo kodekso 104 straipsnis, 140 straipsnio 1 dalies 10 

punktas); trumpalaikės išvykos už pataiso įstaigų teritorijos ribų (Bausmių vykdymo kodekso 105 

straipsnis) ir kt. 
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2011m. sausio 1 d. Panevėžio pataisos namuose terminuotą laisvės atėmimo bausmę atliko 287 
nuteistosios. 2010 m. sausio 1 d. – 259 nuteistosios. Nuteistųjų skaičius pataisos namuose didėja.  

Pirmą kartą laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose atlieka 162 (54,4 %) nuteistosios. 
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Per 2010 metus į įstaigą atvyko 527 nuteistosios, iš jų naujai nuteistų – 201. Į laisvę paleistų 
nuteistųjų skaičius sumažėjo nuo 172 nuteistųjų per 2009 metus iki 169 nuteistųjų per 2010 metus. Per 
2010 metus lygtinai paleistos 106 nuteistosios. 
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Pagal išsilavinimą nuteistosios pasiskirstę taip: aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą 
išsilavinimą turi 12 nuteistųjų, aukštesnįjį – 19, vidurinį – 108, pagrindinį– 97, pradinį– 3.                          
19 nuteistųjų neturi jokio išsilavinimo. 
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Nuteistųjų sudėtis pagal padarytas nusikalstamas veikas išliko panaši kaip ir 2009 metais         

Dominuoja nuteistosios nuteistos, už nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ar 
psichotropinėmis medžiagomis, už nužudymus bei vagystes. Pastebima tendencija, kad per paskutinius 
keletą metų nuolat didėja nuteistųjų skaičius, nuteistų už nusikalstamas veikas, susijusias su 
narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, o mažėja nuteistų už nužudymus.  
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 Teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės termino vidurkis 2010 metais buvo 5 m. 1 mėn. 24 

d., 2009 metais - 5 m. 1 mėn. 15 d.  
 2010 metais realiai atliktos bausmės termino vidurkis (paleistų asmenų) buvo 2 m. 3 mėn. 2 

d., 2009 m.- 1 m. 10 mėn. 24 d. 
Užsienio valstybių pilietės Panevėžio pataisos namuose 2010 metų pabaigoje laisvės atėmimo 

bausmės neatliko.  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – LR BVK) 105 str. į 

trumpalaikę išvyką už pataisos įstaigos ribų per ataskaitinį laikotarpį buvo išleista 10 nuteistųjų, o 
pagal LR BVK 104 str. išleistų nebuvo. Visos išleistosios nuteistosios į pataisos namus sugrįžo laiku.  

 
2011 metų sausio 1 d. Panevėžio pataisos namų areštinėje bausmę atliko 11 nuteistųjų. Per 

2010 metus į areštinę atvyko 134 nuteistosios, iš jų 117 naujai nuteistų. Per 2010 metus nebuvo 
nuteistųjų, kurioms teismas paskyrė atlikti arešto bausmę poilsio dienomis.  

Pagal nusikalstamas veikas areštinėje dominavo nuteistosios, kurios nuteistos už vagystes        
(60,7 %) bei nusikaltimus, susijusius su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis (17,1 %). 
Vidutinė teismo nuosprendžiu paskirtos arešto bausmės trukmė – 25 dienos. 
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Nuteistųjų areštu skaičiaus kaita 2007-2010 m.  
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Arešto bausmę atliekančios nuteistosios nebuvo išvykusios į trumpalaikę išvyką, numatytą                             

LR BVK 55 str.  
2010 metus Lietuvos Respublikos Prezidentei nuteistosios parašė 17 malonės prašymų.                

2010 metais patenkinti trys malonės prašymai: trims nuteistosioms sumažinta laisvės atėmimo bausmė, 
o viena atleista nuo neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies.  

 
Per 2010 metus užfiksuoti 406 drausmės pažeidimai, per 2009 metus – 454. Skirta nuobaudų 

įsakymais ar nutarimais: 2010 metais – 297 (100 nuteistųjų tenka 103 nuobaudos), 2009 metais – 296  
(100 nuteistųjų tenka 114 nuobaudų). Todėl galima teigti, kad 2010 metais, lyginant su praeitais 
metais, matomas drausmės pažeidimų bei skirtų drausminių nuobaudų skaičiaus mažėjimas.  

2010 metais didžiausias pažeidimų skaičius – 116 (39 %) užfiksuotas už įstaigoje nustatytos 
tvarkos nesilaikymą. 2009 m. tokių pažeidimų buvo 145. 

77 (26 %) nuobaudos buvo taikytos už uždraustų daiktų gaminimą, įsigijimą arba laikymą, 
2009 metais tokių atvejų buvo 98. Daugiausia tokių nuobaudų skirta už mobilaus ryšio telefonų ir jų 
dalių laikymą.  

28 (10%) nuobaudų skirta už įstaigos administracijos reikalavimų nevykdymą, 2009 metais už 
minėtą pažeidimą buvo taikyta 15 nuobaudų. Daugėja atvejų kada nuteistosios nevykdo administracijos 
reikalavimų, tai neramina, todėl kiekvienu nepaklusimo atveju nuteistosioms taikomos griežtos 
nuobaudos, t.y. uždarymas į baudos izoliatorių, iš drausmės grupės perkėlimas į kamerų tipo patalpas. 

Už analogiškus pažeidimus nuteistosios baudžiamos nevienodai, nes skiriant drausmines 
nuobaudas, atsižvelgiama į pažeidimo padarymo aplinkybes, prieš tai paskirtų nuobaudų kiekį ir 
pobūdį.  

2010 metais drausmės pažeidimai buvo daromi itin piktybiški, t. y. narkotinių medžiagų 
vartojimas, uždraustų daiktų gaminimas, įsigijimas arba laikymas, todėl ir nuobaudos buvo skiriamos 
griežto pobūdžio.  

2010 metais dažniausiai taikoma nuobauda – uždarymas į baudos izoliatorių – 163 (55%) 
atvejai, 2009 metais tokių nuobaudų taikyta - 133 kartus. Viena iš pačių griežčiausių nuobaudų – 
perkėlimas iš paprastosios į drausmės grupę taikyta 17 kartų (6%), 2009 metais ši nuobauda buvo 
taikyta 13 kartų. 2010 metais 34 nuteistosios buvo svarstytos drausmės komisijos posėdžiuose. 



 14 

64 kartus (21%) buvo skiriami įspėjimai arba papeikimai, 2009 metais tokių nuobaudų buvo 
skirta 110. 

Pataisos įstaigos patalpų ir teritorijos tvarkymas be eilės buvo skirta 41 kartą (14%), o 2009 
metais 35 kartus. 

7 kartus buvo taikyta nuobauda – uždraudimas iki 1 mėnesio pirkti maisto produktų, 2009 
metais – 2 kartus. Ši nuobauda taikoma itin retai, nes mėnesio bėgyje nuteistoji praranda teisę pirkti tik 
maisto produktus, o teisė pirkti cigaretes (itin paklausi prekė),išlieka. Pritaikius šią nuobaudą nuteistoji 
drausminio poveikio nepajunta.  

67% drausmės pažeidimų įvykdoma dienos metu, 29% - vakaro metu, o 4% - nakties metu. 
Nuteistųjų užimtumas pataisos įstaigoje padeda racionaliai ir prasmingai išnaudoti nuteistųjų 

laisvą laiką, stiprina socialinius įgūdžius, užtikrina drausmės pažeidimų prevenciją.  
Metų bėgyje įstaigoje buvo vykdoma virš dvidešimt įvairių programų, kuriose dalyvavo apie 

95% nuteistųjų. 2010 metais įstaigoje organizuoti 402 kultūros ir sporto renginiai, vyko 122 
užsiėmimai teisiniais bei ekonominiais klausimais, kurių metu vykdomas nuteistųjų teisinis- dorovinis 
švietimas.  

Panevėžio pataisos namų nuteistosios noriai dalyvauja įvairiose akcijose. 2009-2010 metais 
nuteistosios dalyvavo šiose akcijose: 

• Penkios Panevėžio pataisos namų nuteistosios dalyvavo 2-jame tarptautiniame 
vaizduojamojo meno konkurse nuteistiesiems „Gyvenimo ženklai“, kurį organizavo Tarptautinė 
komisija, besirūpinanti katalikų pastoracija kalėjimuose (ICCPC – „International Commission of 
Catholic prison pastoral care“). Nuteistoji A. A. laimėjo prizinę vietą. 

• Nuteistosios dalyvavo Panevėžio apskrities viršininko administracijos organizuojamoje 
apskrities viršininkui pavaldžių socialinių ir švietimo įstaigų 10-ojoje menų dienoje. Šis renginys vyko 
Panevėžio bendruomenių rūmuose. Menų dienai buvo pristatomi nuteistųjų meno darbai. 

• Įstaiga organizavo akciją „Padovanok šilumą vaikams“. Jos metu nuteistosios siuvo, mezgė, 
piešė dovanėles, skirtas vaikų globos namų auklėtiniams. Kalėdinio koncerto metu Panevėžio 
Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų auklėtiniams paruoštas dovanos nuteistosios turėjo 
galimybę vaikams įteikti pačios. 

• Nuteistosios dalyvavo Panevėžio kraštotyros muziejaus organizuojamoje parodoje – konkurse 
„Velykų margutis ritas“. 

• VšĮ „Savanorių centras" kartu su misijai Afganistane besirengiančia Goro provincijos 
atkūrimo grupės 12-ąja pamaina organizavo paramos akciją „Geros širdys - šiltos kojos", kurios metu 
Lietuvos gyventojai buvo raginami prisidėti prie akcijos numezgant žiemines kojines ir paaukojant 
Afganistano Goro provincijos vaikams ir moterims. Panevėžio pataisos namų nuteistosios noriai 
prisidėjo prie organizuojamos akcijos. 

• Panevėžio pataisos namų nuteistosios aktyviai dalyvavo Kauno Dainavos bendruomenės 
centro „Draugystė“ organizuojamoje gerumo akcijoje „Dalinkime gerumą“. Akcijos metu savo 
rankomis mezgė naujametinius suvenyrus, kurie nudžiugino Vilijampolės „Kartų“ namų gyventojus. 

• Prie akcijos „2010 metų knygos rinkimai“ prisijungė ir Panevėžio pataisos namų skaitytojos. 
Vienas iš pagrindinių laisvalaikio užsiėmimų – knygų skaitymas, nuo poezijos iki pasakų, nuo romanų 
iki detektyvų, nuo klasikos iki šiuolaikinių žanrų kūrinių. Todėl nuteistosios moterys noriai dalyvauja 
ir šioje akcijoje, renka geriausiąją knygą iš penkių pateiktų pretenduojančių į Metų knygą. 

  Panevėžio pataisos namuose veikia Valstybės įmonės prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos 
namų filialas Nr.1, kurio veiklos pagrindiniai tikslai – įdarbinti nuteistąsias, padėti joms įsigyti 
gamyboje reikalingą profesiją, padėti pasirengti darbinei veiklai išėjus į laisvę. 

Pagrindinė šiuo metu šios Valstybės įmonės filialo veikla – patalynės, minkšto inventoriaus, 
drabužių siuvimas bei gintaro pusgaminių apdirbimas. Vidutinis Valstybės įmonėje įdarbintų nuteistųjų 
skaičius 2010 metais - 56. 

Nuteistosios įstaigoje turi galimybę dirbti ir ūkio darbus. Joms siūlomas valytojų, pastatų 
priežiūros darbininkių, sanitarių, pagalbinių darbininkių darbas. Nuteistųjų, dirbančių ūkio darbus, 
pareigybių sąraše patvirtinti 26 etatai, tačiau siekiant įdarbinti kuo daugiau nuteistųjų, jie skiriami 
dirbti nepilną darbo dieną, todėl faktiškai dirbančių yra 52 moterys. 
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Keletas nuteistųjų, kurioms suteikta teisė išvykti be sargybos už pataisos įstaigos teritorijos 
ribų, dirba UAB „Sortima“.  

 

Nuteistųjų užimtumas darbu
per 2010 metus   

19%

22%59%

VĮ prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų filialas 

Ūkinis aptarnavimas+UAB,,Sortima"

Neįdarbinta 
 

 

 

 

 

 

6. Socialinis darbas (kokios įstaigoje buvo vykdomos programos trumpai jas apibūdinant;  

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

 
Nuteistųjų bendruomenė suskirstyta į pirmą kartą įstaigoje atliekančias laisvės atėmimo bausmę 

ir pakartotinai kalinčias. Kaip parodė išsamūs psichologiniai tyrimai, šių grupių nuteistųjų 
psichologinės charakteristikos iš esmės skiriasi. Tam, kad socialinis darbas būtų vykdomas kokybiškai, 
reikalingi skirtingi darbo metodai ir formos. Socialinio-psichologinio darbo su pakartotinai teistomis 
moterimis ypatumas yra tas, kad veikla orientuojama į nuteistųjų motyvavimą prasmingam užimtumui, 
asmenybės vidinių rezervų atskleidimą ir naujų nusikaltimų laisvėje prevenciją. Tai sudėtingas ir imlus 
laikui procesas, nes tarp pakartotinai kalinčių nuteistųjų vyrauja didelis priklausomybių ir įvairių 
psichopatologijų skaičius. 

Pirmą kartą kalinčios moterys išgyvena ribinę psichologinę būseną, dažnai yra neorientuotos 
artimiausioje socialinėje terpėje. Pradiniame socialinio darbo su naujai atvykusiomis nuteistosiomis 
etape reikalingas ženklus psichologinių žinių bagažas, gebėjimas pozityviai įtakoti adaptacinių procesų 
izoliacijoje eigą, spręsti emociškai nestabilių ir depresyvių asmenybių problemas.  

Įveikus nuteistųjų adaptacines krizes, prioritetine darbo veikla tampa motyvacinė – kiekviena 
nuteistoji nukreipiama į tam tikras programas, tenkinančias jos poreikius. Tuo pat metu yra vykdoma 
charakterio ir asmenybės savybių korekcija. 

Nuteistųjų užimtumas, toks kaip bendrasis lavinimas, profesinis mokymas ir darbas, užtikrina 
jų sėkmingesnę adaptaciją darbo rinkoje bei suteikia ekonominį ir socialinį saugumą.  

2010 metais įstaigoje buvo vykdoma virš 20 įvairių ugdomųjų, švietėjiškų, korekcinių, 
psichologinių programų: 

Priklausomybių problema laisvėje itin sudėtinga ir sunkiai koreguojama iš šalies, o įkalinimo 
įstaigoje tai natūraliai tampa prioritetine problema. Pataisos namuose profesionaliai ir sėkmingai 
vykdomas darbas su asmenimis, turinčiais priklausomybes. Pilnai įsitvirtino ir savo įtakos sferas plečia 
Priklausomybių ligų gydymo ir psichologinės reabilitacijos centrai.  

Reabilitacijos laikotarpiui Centre apgyvendinamos nuteistosios, dalyvaujančios Moterų, 
priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų, reabilitacijos programoje, taip pat turinčios psichologinio 
pobūdžio nusiskundimų, problemų ir kitų sveikatos sutrikimų. Apgyvendinimo Centre pagrindas – 
motyvuotas nuteistosios prašymas. Reabilitacijai apgyvendinamos tik tos nuteistosios, kurios 
mažiausiai du mėnesius aktyviai lanko reabilitacijos bei terapijos užsiėmimus. 
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Grupės yra atviro tipo, nuteistųjų skaičius kinta, šiuo metu dalyvauja 23 nuteistosios Programos 
tikslas – padėti programos dalyvėms atsisakyti priklausomybės, skatinti susilaikyti nuo psichoaktyvių 
medžiagų vartojimo ir padėti išlikti blaivioms. 

Siekiant mažinti XXI-ame amžiuje atsiradusią skaitmeninę atskirtį, vykdoma  Nuteistųjų 
socialinių įgūdžių formavimo „Pažink kompiuterį“ programa. Tobulindamos kompiuterinio raštingumo 
įgūdžius, nuteistosios plečia gebėjimų ir žinių lauką, o tai padės joms tapti pilnavertėmis informacinės 
visuomenės narėmis.  2010 m. programą baigė 18 nuteistųjų.  

 
Tiek socialinės reabilitacijos skyriaus, tiek psichologinės grupės darbuotojai atlieka individualų 

ir grupinį korekcinį darbą su nuteistosiomis, atsižvelgdami į kiekvienos asmenines savybes, intelektą, 
vertybines orientacijas, socialinę aplinką, kurioje jos buvo iki patekimo į laisvės atėmimo įstaigą, 
padarytą nusikalstamą veiką, išsilavinimą ir kitas ypatybes. Individualus darbas daugiausiai yra 
nukreiptas į emocijų valdymą, savęs pažinimą, pasitikėjimo savimi didinimą, savęs žalojimo bei 
savižudybių prevenciją.  

Grupinių užsiėmimų su nepilnametėmis tikslas padėti mergaitėms prisitaikyti visuomenėje bei 
sumažinti nusikalstamo elgesio tikimybę. Viena tokių programų yra kognityvinė – bihevioristinė 
korekcinė programa „EQUIP‘, kurios tikslas koreguoti mąstymą, keičiant mąstymo klaidas bei 
savipagalba.  

Individualaus bei grupinio darbo pagalba nepilnametės išmoksta geriau atpažinti bei valdyti 
savo jausmus, sugeba prisiimti atsakomybę, lavina problemų sprendimo įgūdžius. Didžiausia problema 
ta, jog išėjusios iš įkalinimo įstaigos, jos grįžta į tą pačią aplinką, iš kurios pateko. Veikiamos tos 
aplinkos jos vėl tampa tokiomis kokiomis buvo, nes teigiamas jų elgesys nėra pastiprinamas, tėvai 
nesirūpina. 2010 m. programoje dalyvavo 6 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 įgūdžių 
formavimo „Nepilnamečių socialiniai įgūdžiai“ programa, kurioje dalyvauja visos nepilnametės. 
Programos tikslas – socializacijos proceso metu (įvairių užsiėmimų metu) mokyti mergaites lengviau 
bendrauti su kitais žmonėmis, stiprinti jų socialinio bendravimo patirtį, ugdyti gebėjimą konstruktyviai 
spręsti konfliktus. 

Pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančioms nuteistosioms vykdoma Streso 
valdymo programa. Streso valdymo programos tikslas – plačiau supažindinti su streso sąvoka ir 
išmokyti, kaip įveikti stresą, nerimą, baimę, įtarumą ir padėti prisitaikyti prie naujų gyvenimo ir 
socialinių sąlygų. 2010 metais programoje dalyvavo 114 nuteistųjų. 

Siekiant skatinti nuteistąsias užsiimti naudinga veikla: sistemingai sportuoti, ugdyti sveikos 
gyvensenos įpročius, stiprinti sveikatą organizuota Nuteistųjų fizinio lavinimo „Sveikas kūnas“ 
programa. Programos paskirtis - kurti terapinę aplinką, mažinančią žalingą laisvės atėmimo vietos 
poveikį nuteistosios asmenybei, skatinančią sistemingai užsiimti sportu, ugdyti sveikos gyvensenos 
įpročius, stiprinti sveikatą. 2010 m. šią programą lankė virš 50 nuteistųjų. 

Įstaigoje nuteistosioms organizuojami Ispanų kalbos kursai, kuriuos lanko 20 nuteistųjų. 
Kursus veda įstaigos kapelionas kunigas Domingo Avellaneda Cabanillas IVE.  

Panevėžio septintos dienos adventistų bažnyčios bendruomenė vykdo Dvasinio ugdymo 
programą. Programos tikslas – supažindinti programos dalyves su Šventuoju raštu, skatinti dvasinį 
augimą, atsižvelgiant į programos dalyvių pasaulėžiūrą, skatinti dalyves teigiamai įvertinti įgytas 
krikščioniškas savybes, jas panaudojant tiek pataisos namuose, tiek grįžus į visuomenę, darbą ir šeimą. 
Programoje 2010 m. dalyvavo 6 nuteistosios. 

Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacija vykdo programą, kurios tikslas supažindinti nuteistąsias 
su Naujuoju testamentu, skatina melstis ir nuraminti savo sąžinę, atsiduoti dievui. 2010 m. programoje 
dalyvavo 11 nuteistųjų.  

Įstaigoje 2010 m. buvo organizuota Stresų mažinimo ir reabilitacijos Prison SMART  „Joga 
mumyse“ programa, kurioje dalyvavo 87 nuteistosios. Programos tikslas – suteikti dalyvėms teorinių 
žinių ir praktinių įgūdžių, padedančių sumažinti stresus ir psichinę įtampą, valdyti neigiamas emocijas 
bei stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą. 
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Adaptacijos programos tikslas yra padėti atvykusioms į pataisos įstaigą nuteistosioms 
integruotis į naują socialinę aplinką ir sukurti prielaidas sėkmingam pataisos procesui. Adaptacijos 
programą per 2010 m. išklausė 202 nuteistosios.  

Integracijos į visuomenę programos tikslas yra sudaryti sąlygas nuteistosioms po bausmės 
atlikimo reintegruotis į visuomenę kartu mažinant pakartotinio nusikalstamumo riziką. Integracijos į 
visuomenę programą išklausė 269 nuteistosios.  

 
Panevėžio pataisos namuose vykdomi projektai, kuriuose dalyvauja nuteistosios: 
Įstaigoje sėkmingai įgyvendinamas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos Mokymo centro projektas „Socialinės reabilitacijos tarnybos darbuotojų 
gebėjimų ugdymas ir kvalifikacijos kėlimas, siekiant pagerinti nuteistųjų integravimosi į darbo rinką 
galimybes“. Nuteistosios noriai dalyvauja minėto projekto veikloje, turėdamos tikslą – išėjus į laisvę 
įsilieti į darbo rinką. 

Siekiant mažinti nuteistųjų socialinę atskirtį, vykdomas Lietuvos Caritas projektas „Kalinių 
globa ir reintegracija“. Čia sudaromos sąlygos nuteistosioms susitikti su vaikais, kuriuos į 
pasimatymus atveža Carito atstovai.  

Įgyvendinamas Utenos kolegijos vykdomą projektas „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių 
ugdymas Pietryčių, Vidurio ir Šiaurės rytų Lietuvos regionuose“. Vykdomi nuteistųjų kompiuterinio 
raštingumo įgūdžių mokymai, 2010 metais  kursus baigė 36 nuteistosios. 

2010 metais bus pradėtos vykdyti projekto „Simuliacinis žaidimas „Mano kelias“ 2 versija“ 
pagal priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ 
numatytos veiklos. 

Panevėžio suaugusiųjų mokykla įkalinimo įstaigoje atlieka itin aktualų lavinamąjį ir ugdomąjį 
darbą, kuris izoliacijoje tampa dar reikšmingesnis nei laisvėje. Mokykla padeda atskleisti mokinių 
žmogiškuosius resursus, greičiau integruotis į visuomenę, didina galimybę konkuruoti darbo rinkoje 
išėjus į laisvę. 

Pagrindinė mokyklos paskirtis – teikti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą nuteistosioms, 
atliekančioms bausmę Panevėžio pataisos namuose.  

Mokykla vykdo pagrindinės mokyklos žinių patikrą ir vidurinės mokyklos baigiamuosius 
egzaminus. Išsilavinimo pažymėjimai išduodami Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 
ministerijos nustatyta tvarka. Nuo 1998 metų iki 2010-ųjų Suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą 
baigė ir Brandos atestatus gavo 8 mokinės. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 32 mokinės. 
2010-2011 mokslo metais mokykloje mokosi 52 nuteistosios. 

 
2010-2011 mokslo metais Panevėžio profesinio rengimo centro filiale mokosi 111 nuteistųjų: 

siuvėjo profesiją siekia įsigyti – 31 (2010 m. ją įgijo 31), virėjo profesiją siekia įsigyti – 32 (2010 m. ją 
įgijo 27), kirpėjo profesiją siekia įsigyti – 32 (2010 m. ją įgijo 23), apdailininko profesiją siekia įsigyti 
– 16.  

 

 

 
7. Parengti, laimėti ir/ar pradėti įgyvendinti projektai (trumpai juos apibūdinat; 

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

 
Panevėžio pataisos namų darbuotojai 2010 metais dalyvavo projektuose: 
• Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. IV-709 „ 

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 
administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės 
institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ skirtas 523.070 Lt finansavimas Panevėžio 
pataisos namų projektui „Panevėžio pataisos namų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“. 2010-03-
24 pasirašyta sutartis tarp Europos socialinio fondo agentūros, Vidaus reikalų ministerijos ir Panevėžio 
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pataisos namų. Projekto tikslas – ugdyti asmenų, dirbančių su nuteistomis moterimis, profesinius 
įgūdžius, kelti dirbančiųjų kvalifikaciją. Tikslinė grupė – 114 Panevėžio pataisos namų darbuotojų.  

Numatyti ir jau prasidėjo mokymai pagal psichologinę mokymo programą „Profesionalus 
bendravimas su nuteistomis moterimis“. Pati programa - tai žinių, įgūdžių ir nuostatų formavimo 
derinys. Dalyviams sukuriama aktyvaus mokymosi aplinka, kuri suteikia naują tobulėjimo patirtį, 
leidžia apmastyti savo elgesį įvairiose situacijose, grįžtamojo ryšio pagalba yra apibendrinamas 
asmeninis efektyvumas ir įvertinamos tobulėjimo kryptys bei sprendimai, o įgytos įžvalgos 
išbandomos naujose veiklos aplinkybėse. Ši tobulėjimo patirtis siejama realiomis situacijomis veikloje 
ir numatoma, kaip sėkmę perkelti į kasdieninio darbo praktiką. Programa paremta aktyvaus mokymosi 
sistema. Joje į vieną ciklą susilieja dinamiška tobulėjimo patirtis, naujų dalykų suvokimas, teorija ir jos 
analizė, bendravimas ir darbas grupėse, nauji sprendimai ir praktinis tobulėjimas darbo aplinkoje. 

Per dviejų metų projekto vykdymo laikotarpį pagal atskirą psichoterapijos ir konsultavimo 
pagrindų įgijimo programą mokysis pataisos namų psichologės. Šios programos pagrindiniai 
uždaviniai – suteikti kurso dalyvėms žinių apie psichoterapijos pataisos įstaigoje raidą, teorinius 
pagrindus, psichoterapijos rūšis, nuteistųjų psichoterapijos metodus, probleminius psichoterapijos 
pataisos įstaigoje klausimus. 

Projekto vykdymo metu numatyti 34 įstaigos darbuotojų mokomieji vizitai į Švedijos įkalinimo 
įstaigas. Šis pasirinkimas grindžiamas tuo, kad dirbantiesiems jau neužtenka vien teorinių profesinių 
žinių, būtina tobulinti personalo kompetencijas praktinio darbo srityje. Šios veiklos metu dirbantieji 
susipažins su Švedijos moterų įkalinimo įstaigų praktine veikla bei pasiekimais, pasidalins šių įstaigų 
praktine darbo su nuteistomis moterimis patirtimi, susipažins su naujausiais pasaulio pasiekimais 
penitencijos srityje. 

• Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos projekte  „Lietuvos 
bausmių vykdymo sistemos personalo kvalifikacijos kėlimas“ dalyvauja 10 pareigūnų; 

• Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro 
projekte „Pataisos įstaigų ir pataisos inspekcijų darbuotojų gebėjimų ugdymas ir kvalifikacijos 
kėlimas“ dalyvauja 20 pareigūnų, mokymuose buvo 3 pareigūnai. 

• Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos projekte 
„PRISONIS“, Panevėžio pataisos namų Įskaitos grupės bei Sveikatos priežiūros skyriaus 11 
darbuotojų dalyvavo mokymuose kaip tikslinės grupės nariai.  

Panevėžio pataisos namuose vykdomi projektai, kuriuose dalyvauja nuteistosios: 
Įstaigoje sėkmingai įgyvendinamas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos Mokymo centro projektas „Socialinės reabilitacijos tarnybos darbuotojų 
gebėjimų ugdymas ir kvalifikacijos kėlimas, siekiant pagerinti nuteistųjų integravimosi į darbo rinką 
galimybes“. Nuteistosios noriai dalyvauja minėto projekto veikloje, turėdamos tikslą – išėjus į laisvę 
įsilieti į darbo rinką. 

Siekiant mažinti nuteistųjų socialinę atskirtį, vykdomas Lietuvos Caritas projektas „Kalinių 
globa ir reintegracija“. Čia sudaromos sąlygos nuteistosioms susitikti su vaikais, kuriuos į 
pasimatymus atveža Carito atstovai.  

Įgyvendinamas Utenos kolegijos vykdomą projektas „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių 
ugdymas Pietryčių, Vidurio ir Šiaurės rytų Lietuvos regionuose“. Vykdomi nuteistųjų kompiuterinio 
raštingumo įgūdžių mokymai, 2010 metais  kursus baigė 36 nuteistosios. 

2011 metais bus pradėtos vykdyti projekto „Simuliacinis žaidimas „Mano kelias“ 2 versija“ 
pagal priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ 
numatytos veiklos. 

 
8. Narkomanijos prevencija (turinčių priklausomybę narkotikams ir esančių su psichinėmis 

anomalijomis asmenų skaičius palyginti su praėjusiais metais; vykdytos priemonės, priemonių 

vykdymo rezultatai). 

 

Neigiamų socialinių reiškinių (narkomanija, alkoholizmas, nedarbas, žemas išsilavinimo lygis, 
ŽIV infekcija, šeimos krizė, skurdas) plitimas sąlygoja, kad į įstaigą patenka labiau degradavusios, 
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praradusios doro gyvenimo būdo motyvaciją nuteistosios. Tik 6,4 % 2010 m. įstaigoje atlikusių 
bausmę moterų iki nuteisimo dirbo.  

Panevėžio pataisos namuose didėja priklausomų nuo narkotinių medžiagų nuteistųjų skaičius. 
2011 m. sausio 1 d. duomenimis, įstaigoje priklausomų nuo narkotinių medžiagų yra 117 (39,3 %) 
nuteistųjų, nuo alkoholio – 56 (14,8 %). 2009 metais nuo narkotinių medžiagų priklausomų nuteistųjų 
buvo 97, nuo alkoholio -56.  
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2010 metais buvo užfiksuoti 45 nuteistųjų narkotinių medžiagų vartojimo atvejai (2009 metais 
buvo 1), 24 psichotropinių medžiagų vartojimo atvejai, (2009 metais buvo32). 

Narkotinių medžiagų vartojimas pataisos namuose kelia nerimą dėl galimo ŽIV bei kitų ligų 
paplitimo, nes nuteistosios medicininį švirkštą su adata linkusios dalintis tarpusavyje, negalvodamos 
apie pasekmes.  

 Siekiant užkirsti kelią neteisėtam narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimui, 
vykdomas prevencinis darbas: visos nuteistosios supažindinamos su narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų daroma žala ir pasekmėmis.  

 Pataisos namuose labai profesionaliai ir sėkmingai vykdomas darbas su asmenimis, turinčiais 
priklausomybes. Įstaigoje veikia du Priklausomybių ligų ir psichologinės reabilitacijos centrai. 
Reabilitacijos laikotarpiui Centre apgyvendinamos nuteistosios, dalyvaujančios Moterų, priklausomų 
nuo psichoaktyvių medžiagų, reabilitacijos programoje, taip pat turinčios psichologinio pobūdžio 
nusiskundimų, problemų ir kitų sveikatos sutrikimų. Apgyvendinimo Centre pagrindas – motyvuotas 
nuteistosios prašymas. Reabilitacijai apgyvendinamos tik tos nuteistosios, kurios mažiausiai du 
mėnesius aktyviai lanko reabilitacijos bei terapijos užsiėmimus. Šiuo metu Centruose gyvena ir 
aktyviai lanko 12-os žingsnių programą 21 nuteistoji. Priklausomybių programos užsiėmimai vyksta du 
kartus per savaitę, kuriuose dalyvauja Panevėžio miesto AA ir NA grupių savanoriai. AA 
užsiėmimuose dalyvauja vidutiniškai 14, NA – apie 10 nuteistųjų. Pravesti 2 atviri susirinkimai, kurių 
metu pirmą kartą dalyvaujančios nuteistosios supažindintos su programos principais ir veiksmingumu, 
pasidalinta patirtimi ir pozityviais pavyzdžiais. Per 2010 m. Centruose naujai apgyvendinta 19 
nuteistųjų, 10 iš jų dėl psichologinių ir sveikatos problemų, 9 – dėl priklausomybės problemų. 2 
iškeltos dėl vidaus tvarkos taisyklių pažeidimų.  

Įgyvendinant savižudybių ir savęs žalojimo prevencijos priemones, aktyviai dalyvaujama 
Krizių įveikos komandos darbe. Per 2010 metus Krizių įveikos komanda posėdžiams rinkosi 29 kartus. 
Pateiktos 44 psichologinės pažymos – rekomendacijų pataisos įstaigos administracijai dėl nuteistųjų ir 
suimtųjų, priklausančių didelės rizikos grupei dėl savęs žalojimo ar bandymo nusižudyti, sustiprintos 
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priežiūros, bendravimo ypatumų. Pagal savižudybių ir savęs žalojimo prevencijos programą įvyko 3 
Psichologinės grupės specialistų parengtos paskaitos. 

 

9. Bendradarbiavimas su kitomis valstybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir 

religinėmis bendruomenėmis, su užsienio šalių įstaigomis, teigiamos patirties taikymas. 

Bendradarbiaujame su: 
Panevėžio miesto savivaldybės Teisės, Socialinės paramos, Civilinės metrikacijos, Vaiko teisių 

apsaugos skyriais; 
Panevėžio apskrities valstybine mokesčių inspekcija; 
Panevėžio miesto pataisos inspekcija; 
Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba; 
Panevėžio darbo birža; 
Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos fakultetu (2009-01-17 pasirašėme 

bendradarbiavimo sutartį); 
Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacija (kapelionė Vitalija Kairienė pataisos namuose lankosi 

vieną kartą per savaitę);  
Lietuvos Carito bendruomene (vykdo projektą „Kalinių globa ir reintegracija“, sudarome 

sąlygas nuteistosioms vieną kartą per savaitę susitikti su Carito atstove); 
Evangelikų liuteronų bendruomene (kunigas Arvydas Malinauskas lanko nuteistąsias); 
Romos katalikų bažnyčia (kunigas Domingo Avellaneda Cabanillas IVE bei vienuolės 

Anastasija ir MARIA DEL MAR CODEVILLA šeštadieniais meldžiasi kartu su nuteistosiomis). 
 
 
 
Direktorius           Edvardas Norvaišas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilma Čičirkienė 


