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ĮSTAIGOS MATERIALINĖ BAZĖ, FINANSINIAI IŠTEKLIAI. GAUTŲ LĖŠŲ 

PASKIRSTYMO PRIORITETAI. 

 

 

Panevėžio pataisos namai 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 numatytai veiklai. 

2013 metais išlaidų sąmatoje pagal programą ,,Bausmių sistema (valstybės biudžeto lėšos)“ 

buvo patvirtinta 6561 tūkst. Lt išlaidų. Per apyskaitinį laikotarpį įstaiga gavo 6561 tūkst. Lt 

programos sąmatoje numatytų asignavimų. 

Patvirtintas planinis nuteistųjų skaičius 2013 m. – 320. Atsižvelgiant į šį skaičių, metų 

pradžioje buvo numatytos nuteistiesiems išlaikyti reikalingos lėšos. Tačiau vidutinis 2013 m. 

įstaigoje laikomų nuteistųjų skaičius buvo 331, todėl kai kurioms įstaigos veiklos sritims 

(susijusioms su nuteistųjų materialiniu aprūpinimu, sveikatos priežiūra ir kt.) valstybės skirtų 

asignavimų nepakako. 

Imtasi priemonių, kad įstaigai skirtų finansinių ir kitų materialinių išteklių užtektų.  

Įgyvendinamos griežtos taupymo priemonės (t.y. elektros energijos, vandens, šildymo, ryšių, 

transporto išlaidų, išlaidų prekėms ir paslaugoms įsigyti mažinimas), tačiau ženklių taupymo 

rezultatų šiomis priemonėmis pasiekti nepavyko. Nuo 2013 m. sausio 1 d. padidėjo komunalinių 

paslaugų (elektros, šildymo ir kt.), taip pat kuro kainos. Įstaigos šildymo sistema yra sena, 

susidėvėjusi, todėl patiriamos didesnės šildymo sąnaudos, o lėšų rekonstrukcijai neskiriama. Per 

2013 metus, įstaigai taupiai naudojant finansinius ir materialinius išteklius, kreditinį įsiskolinimą 

pavyko sumažinti 23 tūkst. Lt. 

2013 m. įstaiga gavo 45 tūkst. Lt lėšų už ilgalaikio materialaus turto nuomą. Per 

ataskaitinius metus gauta 44,9 tūkst. Lt biudžeto asignavimų iš pajamų įmokų, kurie buvo skirti 

prekėms ir paslaugoms įsigyti.  

2013 metais Panevėžio pataisos namai neturėjo lėšų ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti. 
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NUTEISTŲJŲ BENDRUOMENĖ  

 

Panevėžio pataisos namų nuteistųjų bendruomenė itin įvairialypė – pilnametės ir 

nepilnametės moterys, taip pat motinos, auginančios vaikus iki 3 metų. Įstaigoje laikomos moterys, 

kurioms teismas skyrė atlikti laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose arba arešto bausmę 

(laikomos areštinėje). Didžiausias įstaigoje leidžiamų laikyti nuteistųjų skaičius: 

– atliekančių laisvės atėmimo bausmę – 430; 

– atliekančių arešto bausmę – 28.  

Gyvenimo įstaigoje modelis labai primena bendrabutį: bendro naudojimo buitinės patalpos, 

laisvalaikio, miegamieji kambariai, kiekviename gyvenamojo korpuso aukšte įrengtos nedidelės 

patalpos su virtuvės įranga, kad nuteistosios galėtų šeimininkauti pačios.  

Penkerius metus didėjęs, ėmė nežymiai mažėti Panevėžio pataisos namuose laikomų 

nuteistųjų skaičius. 2014 m. sausio 1 d. įstaigoje terminuotą laisvės atėmimo bausmę atliko 314 

nuteistųjų (2013 m. sausio 1 d. – 339 nuteistosios). Nuteistųjų skaičiaus kaita matyti 1 

paveikslėlyje. 

 

1 pav. Nuteistųjų skaičiaus kaita 2009-2013 m. (duomenys kitų metų sausio 1 d.) 

 

 
 

 

Pirmą kartą laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose atliekančių nuteistųjų                         

2013 m. sausio 1 d. buvo 201 (t. y. 64 %). 2013 metais į įstaigą atvyko 617 nuteistosios, iš jų naujai 

nuteistų – 166. 

2013 m. į laisvę paleistų nuteistųjų skaičius padidėjo nežymiai: nuo 172 nuteistųjų               

(2012 m.) iki 191 nuteistųjų (2013 m.). 

Lygtinio paleidimo procesas Panevėžio pataisos namuose vyksta sklandžiai. Lygtinio 

paleidimo iš pataisos įstaigos komisija per 2013 m. surengė 19 posėdžių, kurių metu apsvarstė                 

203 nuteistųjų prašymus. Lygtinį paleidimą taikyti nuspręsta 126 (62,1%), iš jų 20 nuteistųjų – su 

intensyvia priežiūra.  

Panevėžio miesto apylinkės teismas patvirtino 109 (86,5%)  Lygtinio paleidimo iš pataisos 

įstaigos komisijos nutarimus, iš jų su intensyvia priežiūra – 18 (90%). Viso per 2013 metus lygtinai 

paleistos 107nuteistosios. 

Panevėžio pataisos namų Lygtinio paleidimo komisija nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2014 m. 

sausio 1 d. išnagrinėjo 344 nuteistųjų prašymus dėl lygtinio paleidimo, 198 (57,6 %) iš jų – tenkino. 

Teismas priėmė 161 (81,3 %)  sprendimą pritarti lygtiniam paleidimui. Per tą patį laikotarpį į 

pataisos namus atlikti likusią bausmės dalį sugrįžo 5 nuteistosios, pažeidusios lygtinio paleidimo 

įpareigojimus.  
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2 paveikslėlyje matyti paleistų į laisvę nuteistųjų, atlikusių laisvės atėmimo bausmę, 

pasiskirstymas pagal paleidimo pagrindus 2012-2013 m.  

 
 

2 pav. Išleistų į laisvę nuteistųjų pasiskirstymas pagal paleidimo pagrindus                        

2012-2013 m. (duomenys kitų metų sausio 1 d.) 

 

 
 

 

Nuteistųjų sudėtis pagal padarytas nusikalstamas veikas 2013 metais išliko panaši kaip ir                          

2012 metais. Dominuoja moterys, nuteistos už nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ar 

psichotropinėmis medžiagomis (30,6 %), už nužudymus (28 %) bei vagystes (15 %). Pastaraisiais 

metais pastebima nuteistųjų, atliekančių bausmę už nužudymą, didėjimo tendencija, ir nuteistųjų, 

kalinčių už nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, 

mažėjimo tendencija. Nuteistųjų pasiskirstymo pagal nusikalstamas veikas 2012-2013 m. 

palyginimą (proc.) matome 3 paveikslėlyje. 
 

3 pav. Nuteistųjų pasiskirstymas pagal nusikalstamas veikas 2012-2013 m. (duomenys 

kitų metų sausio 1 d.) 
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 Panevėžio pataisos namuose laikomų nuteistųjų pasiskirstymą pagal amžių (proc.) 2012-

2013 m. matome 4 paveikslėlyje. 

 

4 pav. Nuteistųjų pasiskirstymas pagal amžių 2012-2013 m. (duomenys kitų metų 

sausio 1 d.) 

 

 

 
 

 

 Pagal išsilavinimą nuteistosios pasiskirstę taip: aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą 

išsilavinimą turi 9 nuteistosios, aukštesnįjį – 16, vidurinį – 119, pagrindinį– 97, pradinį– 48. 25 

nuteistosios neturi jokio išsilavinimo. Nuteistųjų pasiskirstymas pagal išsilavinimą (proc.) matyti 5 

paveikslėlyje. 

 

 

5 pav. Nuteistųjų pasiskirstymas pagal išsilavinimą (duomenys 2014 m. sausio 1 d.) 

 

 

 
 

 

2014 metų sausio 1 d. Panevėžio pataisos namų areštinėje bausmę atliko 10 nuteistųjų.               

2013 m. į areštinę atvyko 157 nuteistosios, iš jų 135 – naujai nuteistos. 2013 metais arešto bausmę 

atliko 1 nuteistoji, kuriai teismas paskyrė atlikti arešto bausmę poilsio dienomis. Nuteistųjų, 

atliekančių arešto bausmę, skaičiaus kaitą 2012-2013 m. matome 6 paveikslėlyje:  
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6 pav. Nuteistųjų areštu skaičiaus kaita 2012-2013 m. 

 

 
 

Pagal nusikalstamas veikas areštinėje daugiausiai bausmę atliko moterys, nuteistos už 

vagystes (68,3 %) bei už nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis, psichotropinėmis 

medžiagomis (6,1 %). Vidutinė teismo nuosprendžiu paskirtos arešto bausmės trukmė – 1 mėnuo 5 

dienos. 

 

 

SOCIALINĖ REABILITACIJA 

 

 

Viena iš Panevėžio pataisos namų prioritetinių veiklos sričių – laisvės atėmimo bei arešto 

bausmes atliekančių nuteistųjų socialinė ir psichologinė reabilitacija. Todėl įstaigoje vykdomas 

nuteistųjų formalus ir neformalus švietimas, inicijuojama įvairi socioedukacinė veikla, padedanti 

parengti nuteistąsias sėkmingam gyvenimui visuomenėje, ugdyti įgūdžius, padėsiančius joms atrasti 

savo vietą darbo rinkoje bei tapti motyvuotomis ir kūrybiškomis asmenybėmis. 

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, reikalinga taikyti skirtingus darbo metodus ir formas. 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 daugeliui pakartotinai kalinčių nuteistųjų yra 

būdingos priklausomybės ir įvairios psichopatologijos. 

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 daryti pozityvią įtaką adaptacinių 

procesų izoliacijoje eigai, spręsti emociškai nestabilių ir depresyvių asmenybių problemas.  

Įveikus nuteistųjų adaptacines krizes, prioritetu tampa motyvacinė veikla – kiekviena 

nuteistoji nukreipiama lankyti tam tikras, jos poreikius geriausiai atitinkančias programas. 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.  

2013 metais Panevėžio pataisos namuose buvo vykdomos ugdomosios, švietėjiškos, 

korekcinės, psichologinės programos. 

• Adaptacijos programą, kurios tikslas – padėti atvykusioms į pataisos įstaigą 

nuteistosioms integruotis į naują socialinę aplinką ir sukurti prielaidas sėkmingam pataisos 

procesui, 2013 m. išklausė 301 nuteistoji.  
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• Integracijos į visuomenę programą, kuria siekiama sudaryti sąlygas nuteistosioms po 

bausmės atlikimo integruotis į visuomenę, kartu mažinant pakartotinio nusikalstamumo riziką, 2013 

m. išklausė 268 nuteistosios.  

• 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 laisvės 

atėmimo vietos poveikį nuteistosios asmenybei, skatinančią sistemingai sportuoti, ugdyti sveikos 

gyvensenos įpročius, stiprinti sveikatą. 2013 m. šią programą lankė 61 nuteistoji. 

• 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 bausmę 

atliekančios 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. 2013 m. programoje dalyvavo 3 

nuteistosios. 

• Siekiant nuteistosioms, auginančioms vaikus iki 3 metų Vaikų (kūdikių) skyriuje, suteikti 

žinių apie vaiko gimimą, žindymą, auginimą, priežiūrą bei sveiką gyvenseną, kurios yra svarbios 

atsakingos motinystės įgūdžiams įgyti, vykdoma nuteistųjų socialinių įgūdžių formavimo programa 

„Motinystės įgūdžių lavinimas“, kurioje dalyvauja visos Vaikų (kūdikių) skyriuje savo vaikus 

auginančios nuteistosios. 

• Siekiant skatinti bei ugdyti nuteistųjų kūrybingumą, organizuota „Dailiųjų rankdarbių“ 

programa, kurioje 2013 metais dalyvavo 12 nuteitųjų. 

• Kunigas Arvydas Malinauskas vykdo sielovados programą. Sielovadinio darbo 

programos tikslas – padėti nuteistosioms atrasti krikščioniškas-bendražmogiškas vertybes ir ugdyti 

jomis besivadovaujančią asmenybę, sužadinti norą taisytis ir integruotis į visuomenę. Programa 

siekiama padėti joje dalyvaujančioms moterims apmąstyti ir įvertinti nueitą gyvenimo kelią, 

įprasminti gyvenimą, perkainoti vertybes ir pradėti naują gyvenimo etapą. Programoje dalyvavo 21 

nuteistoji. 

• Įstaigoje 2013 m. buvo organizuota Stresų mažinimo ir reabilitacijos Prison SMART 

„Joga mumyse“ programa, kurioje dalyvavo 22 nuteistosios. Programos tikslas – suteikti 

dalyvėms teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, padedančių sumažinti stresą ir psichinę įtampą, valdyti 

neigiamas emocijas bei stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą. 

• Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacija vykdo programą, kurios tikslas – supažindinti 

nuteistąsias su Naujuoju testamentu, skatinti melstis ir nuraminti savo sąžinę, atsiduoti dievui. 

Programoje dalyvavo 21 nuteistoji. 

• Panevėžio vyskupijos Caritas vykdė programą „Kalinių globa ir reintegracija“, kurios 

tikslas – padėti asmenims, esantiems pataisos namuose suvokti savo padarytų veiksmų pasekmes, 

įžiebti viltį ir galimybę atsitiesti, mokyti svarbiausių tikėjimo tiesų, skatinti apsisprendimą ir ryžtą, 

vidinį atgimimą. 2013 m. joje dalyvavo 27 nuteistosios. 

 • Pasibaigus projektui „Simuliacinis žaidimas „Mano kelias“ 2 versija“ pagal 

priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“, 

nuteistosioms sudarytos sąlygos naudotis projekto kompiuterine technika. Per metus mokymuose 

dalyvavo 56 nuteistosios.  

 • Viešoji įstaiga „Socializacijos ir darbinio mokymo centras“ įgyvendina projektą 

„Nauja kryptis – integracijos vadovas socialinės rizikos grupėms.“ Projekto tikslas – prisidėti 

prie probacijos sistemos Lietuvoje įgyvendinimo, padėti nuteistiesiems integruotis į darbo rinką 

įgyvendinant įdarbinimo modelį, kuris apima socialinės profesinės pagalbos įsidarbinant ir 

įsidarbinus paslaugų kompleksą. Per metus mokymuose dalyvavo 15 nuteistųjų. 

 • Panevėžio vyskupijos Caritas organizuoja „Alfa“ kursus. Alfa – tai krikščioniškas 

evangelizacinis ir pastoracinis (sielovadinis) kursas, ugdantis tikėjimą Dievu bei asmenį mokantis 

moralinių vertybių ir socialumo pagrindų. Alfa kursu siekiama teikti dvasinę pagalbą 
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nuteistiesiems, siekiant teigiamo pokyčio jų mąstyme, elgesyje ir visame socialiniame gyvenime bei 

reintegracijos į visuomenę. Per 2013 metus kursus lankė 105 nuteistosios. 

 • 2013 metų pradžioje pradėtas bendradarbiavimas su Panevėžio miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro specialistais, skatinant nuteistąsias rūpintis savo sveikata, supažindinant 

su įvairių ligų prevencija. 2013 metais biuro specialistės vedė „Sveikos gyvensenos“ mokyklėlės 

užsiėmimus, kuriuos nuolat lankė 84 nuteistosios 

 • Vienuolės Kristinos organizuojamas biblijos pažinimo valandėles lankė 20 nuteistųjų. 

 • Panevėžio vyskupijos Šeimos centras įstaigoje 2013 metais vykdė programą „Kelyje į 

kūno ir sielos harmoniją“, kurią lankė 25 nuteistosios. 

 

 

DRAUDŽIAMŲ NUTEISTIESIEMS TURĖTI DAIKTŲ PATEKIMO 

UŽKARDYMAS  

 

Įstaiga yra miesto centre, todėl užkardyti vis intensyvėjančius uždraustų daiktų 

permetimus yra itin sudėtinga. Stiprinant įstaigos apsaugą, papildomai įrengtus judesio daviklį, 

išplėstas 4 apsauginės signalizacijos ruožas, tokiu būdu nuteistosioms tapo sunkiau paimti į įstaigos 

teritoriją įkritusius uždraustus daiktus.  

Organizacinių priemonių bei operatyvių ir profesionalių pareigūnų veiksmų dėka per 

metus perimti, bandant permesti per pagrindinę apsauginę perimetro tvorą, 107 mobilaus ryšio 

telefonai, 59 SIM kortelės. Iš nuteistųjų buvo paimti 217 mobilaus ryšio telefonų, 86 SIM kortelės, 

15,31444 g narkotinių ir psichiką veikiančių medžiagų, 7 litrai alkoholinio raugo. 

 

 

 

PRIKLAUSOMYBIŲ PREVENCIJA 

 

 

2013 m. itin padidėjo įstaigoje veikiančio priklausomybių ligų centro veiklos 

efektyvumas. Į centrą keliamos gyventi moterys, kurios yra motyvuotos gydytis nuo 

priklausomybės, baigusios priklausomų asmenų Įžanginės grupės užsiėmimus. Centre gyvenančios 

moterys dalyvauja „Nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų reabilitacijos 

programoje“ (2013 m. programoje dalyvavo 20 moterų). Pagrindinis šios programos tikslas yra 

padėti moterims atsisakyti priklausomybės, skatinti susilaikyti nuo psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo ir padėti išlikti blaivioms. Priklausomų asmenų reabilitacinės programą sudaro šie 

užsiėmimai: ryto rato susirinkimai, užduočių grupės susitikimai, dvasiniai susirinkimai, edukacinės 

grupės susitikimai. Pagal priklausomų asmenų reabilitacijos programą su moterimis dirba nauja, 

ilgametę darbo patirtį su priklausomais asmenimis turinti darbuotoja – inspektorė socialiniam 

darbui. Tokiu būdu suteikiama kvalifikuota pagalba, visą dėmesį skiriant reabilitacijos centre 

gyvenančios moterims. 

Siekiant padidinti nuteistųjų motyvaciją atsisakyti kvaišalų, organizuojami: 

Anoniminių alkoholikų (AA) grupės susitikimai (2013 m. dalyvavo apie 30 nuteistųjų); 

Anoniminių narkomanų (NA) grupės susitikimai (2013 m. dalyvavo apie 25 

nuteistąsias); 

Suaugusių alkoholikų vaikų (SAV) grupės susitikimai (2013 m. vidutiniškai  dalyvavo 

28 nuteistosios). Šios grupės pagrindinis tikslas yra padėti sveikti nuo priklausomybės ir nedarnios 

šeimos įtakos padarinių bei padėti kitiems tai pasiekti. 

Įžanginės grupės susirinkimai (2013 m. šią grupę baigė 40 nuteistųjų). Pagrindinis šios 

grupės tikslas – motyvuoti nuteistąsias pradėti gydytis nuo priklausomybės, suteikti joms žinių apie 

priklausomybę, psichiką veikiančių medžiagų vartojimo žalą, padarinius, galimus gydymosi būdus 

bei formuoti neigiamą nuostatą vartojimo atžvilgiu.  

Priklausomų asmenų atviri susirinkimai (per 2013 m. įvyko 15 atvirų susirinkimų).  
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UGDOMOJI VEIKLA  

 

Nuo 1978 metų Panevėžio 5-oji profesinė technikos mokykla įstaigoje rengė siuvėjas–

operatores. 1998 m. Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymu mokykla tapo Panevėžio profesinio 

rengimo centro filialu. Šiandien Panevėžio profesinio rengimo centro filialas moko nuteistas 

moteris siuvėjo, kirpėjo, virėjo ir apdailininko specialybių. 2013 metais 84 moterys, atliekančios 

laisvės atėmimo bausmę Panevėžio pataisos namuose, sėkmingai baigė VšĮ Panevėžio profesinio 

rengimo centro filialą. 2013-2014 mokslo metais Panevėžio profesinio rengimo centro filiale 

mokosi 114 nuteistųjų: siuvėjo profesiją siekia įgyti 28, virėjo – 28, kirpėjo – 33, apdailininko – 25.  

 

Panevėžio suaugusiųjų mokykla (įsteigta 1998 m.) 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. Mokyklos iniciatyva pataisos namų bibliotekoje 

tvarkomas „Profesinio informavimo“ skyrius, kur nuteistųjų bendruomenė turi galimybę susipažinti 

su informacija apie rinkoje paklausiausias profesijas. 

Pagrindinė mokyklos paskirtis – teikti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą 

nuteistosioms, atliekančioms bausmę Panevėžio pataisos namuose. Mokykloje sudarytos sąlygos 

įgyti išsilavinimą visoms nuteistosioms, atliekančioms terminuotą laisvės atėmimo bausmę. 

Mokytis priimamos nuteistosios, pateikusios mokyklos direktoriui prašymą, suderintą su Pataisos 

namų direktoriumi ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktų nustatytą 

išeito mokslo pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi rezultatus ankstesnėje mokykloje. 

Priėmimas į mokyklą vyksta ištisus metus. Mokykla vykdo pagrindinės mokyklos žinių patikrą ir 

vidurinės mokyklos baigiamuosius egzaminus. Išsilavinimo pažymėjimai išduodami Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. 2013 m. išduoti 4 Pradinio 

išsilavinimo pažymėjimai, 4 – Pagrindinio išsilavinimo ir 2 Atestatai. 2013-2014 mokslo metus 

mokykloje pradėjo 93 mokiniai. 

Per visus savo veiklos metus mokykla siekia tapti vietos bendruomenės švietimo ir kultūros 

centru. Ypač daug dėmesio skiriama kultūriniams renginiams. Jau tampa tradicija mokslo metus 

pradėti ir baigti rengiant bendrą programą su Panevėžio suaugusiųjų mokymo centru. Siekiama 

paminėti tautines ir valstybines šventes. Minint Tolerancijos dieną niūrias pataisos namų laiptinės 

sienas papuošė Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokyklos pradinių klasių mokinių nupiešti 

spalvingi romų tautybės moterų portretai. Mokykla rengia dailės ir fotografijos parodas, organizuoja 

susitikimus su parodų autoriais, poetais. Parodos atkeliauja ne tik iš apskrities, bet ir iš Vilniaus 

fotografų sąjungos.  

Gyvenimas mokykloje suaktyvėja, kai pavyksta laimėti Europos Sąjungos finansuojamus 

projektus. 2007 metais sėkmingai pasibaigęs projektas „Veltinio kelias į XXI amžių“ paskatino 

mokytojus aktyviai dalyvauti 2011-2013 metais vykusiame Grundtvig mokymosi partnerystės 

projekte ,,Prisoners opportunity to educate children by telling stories“ (Nuteistųjų galimybė lavinti 

savo vaikus pasakojant istorijas) pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvoje 

administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projektas truko dvejus metus: mokytojai turėjo 

galimybę susipažinti su ugdomąja veikla Lenkijos, Italijos, Rumunijos, Vengrijos ir Turkijos 

kalėjimuose, perduoti savo patirtį pataisos namų bendruomenei. Mokiniai įgijo naujų įgūdžių 

bendravimui su vaikais: kūrė pasakas, įrašinėjo jas į kompaktinius diskus. Pasibaigus projektui, 

išleista pasakų knyga ir kompaktinis diskas.  

2013 m. rugpjūčio mėn. prasidėjo dar vienas projektas – „Romų mokymas – žingsnelis 

integracijos į visuomenę link“, kurį finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Pataisos 

namų bendruomenė buvo pakviesta į filmo apie romus peržiūrą, grožėjosi romų rankdarbių paroda.  
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BIBLIOTEKA 

 

 

Dviejų Panevėžio pataisos namuose veikiančių bibliotekų paslaugomis naudojasi apie 92 % 

nuteistųjų. Bibliotekų fonduose yra daugiau kaip 5300 knygų, iš jų 75 % – grožinės literatūros. 

Skaitytojų patogumui knygos suskirstytos pagal teminius katalogus: grožinės, teisinės, religinės ir 

kitos tematikos. Džiaugiamės, kad dalis knygų atkeliauja į biblioteką kaip labdara – tai yra dar viena 

glaudaus bendradarbiavimo su Panevėžio bendruomene išraiška. 

Stokojant patalpų, čia pat įkurtos ir skaityklos. Jaukią aplinką pamėgusios nuteistosios daug 

laiko praleidžia skaitydamos periodinius leidinius.  

 

 

SIELOVADA 

 

 

Nuteistosioms sudarytos sąlygos tenkinti religinius poreikius. Švietėjiška veikla neapsiriboja 

religinės literatūros platinimu, nekliudomai tikėjimo tiesos gali būti išpažįstamos ir atgaivinamos 

organizuojamose pamaldose, susitikimuose su įvairių konfesijų atstovais. Vykdyti tikėjimo 

priedermes padeda glaudus bendradarbiavimas su Panevėžio vyskupijos kunigais bei Carito 

dekanato darbuotojais. Kiekvieną vakarą nuteistosios gali lankytis koplytėlėje, o kartą per savaitę 

vienuolė veda susikaupimo valandėles. Didžiųjų liturginių švenčių proga pamaldos organizuojamos 

nuteistųjų klube. 

 

 

DARBINĖ VEIKLA  

 

 

Skatinamas nuteistųjų darbas kaip viena iš svarbiausių pataisos priemonių. Įstaigoje veikia 

Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų Panevėžio filialas, kurio veiklos pagrindiniai 

tikslai – įdarbinti nuteistąsias, padėti joms pasirengti darbinei veiklai išėjus į laisvę ir įgyti 

reikalingą profesiją. Pagrindinė šio filialo veikla šiuo metu – patalynės, minkšto inventoriaus, 

drabužių siuvimas, gintaro pusgaminių apdirbimas bei dviračių ratų ir dviračių surinkimas. 

Vidutinis Valstybės įmonėje įdarbintų nuteistųjų skaičius 2013 metais buvo 67. 

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 pareigybės. Siekiant darbine veikla užimti kuo daugiau nuteistųjų, 

jos įdarbinamos nepilną darbo dieną, todėl faktiškai dirba 60 moterų. 

Įstaigos administracija siekia, kad nuteistosios neprarastų darbinių įgūdžių ir turėtų 

galimybę užsidirbti, todėl sudaromos sąlygos darbine veikla užimti kuo didesniam nuteistųjų 

skaičiui. Nuteistosios, turinčios leidimą išvykti be sargybos už pataisos įstaigos ribų, 2013 metais 

dirbo: MĮ GRUNDALAS nuolat dirba 4 nuteistosios, 7 nuteistosios apie 3 mėnesius skynė obuolius 

pas ūkininką Rimantą Urbonavičių. 

Tęsiamos 2011 m. pradėtos iniciatyvos dėl nuteistųjų savanoriško visuomenei naudingo 

darbo, siekiant formuoti visuomenės ir potencialių darbdavių palankesnį požiūrį į nuteistąsias – per 

2013 m. savanoriškai visuomenei naudingą darbą dirbo 6 proc. nuteistųjų. Panevėžio pataisos namų 

nuteistosios aktyviai dalyvavo visuomeniškai reikšminguose darbiniuose renginiuose – kasmetinėje 

visuotinėje Lietuvos švarinimo akcijoje „Darom“, jau tradicija tapusioje kapų tvarkymo akcijoje 

prieš Vėlines ir kituose. Moterys taip pat nuolat prižiūri apleistas ir netvarkomas privačias teritorijas 

P. Puzino gatvėje aplink buvusį viešąjį tualetą, neveikiančias „Žaliosios“ kavinės ir buvusio kino 

teatro pastato prieigas. Taip pat net 8 nuteistosios 2013 m. savanoriškai neatlygintinai tvarkė 

Panevėžio gyvūnų globos draugijos patalpas.  
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NEPILNAMETĖS  

 

 

Pataisos namuose nuteistos nepilnametės (nuo 14 iki 18 metų) atlieka teismo joms paskirtą 

laisvės atėmimo arba arešto bausmę. 

Nepilnamečių gyvenamosios patalpos yra atskirtos nuo kitų nuteistųjų gyvenamųjų patalpų. 

Nepilnametės turi savo virtuvę, buitines patalpas, pasivaikščiojimo kiemelį. 

Nepilnametės mergaitės – tai vaikai, turintys emocinių, elgesio, asmenybės sutrikimų, 

patyrusios psichologinį, fizinį, emocinį smurtą šeimose. Skurdas, tėvų psichopatologija ar 

kriminalinis elgesys, priklausomybės nuo alkoholio ar narkotikų, skyrybos, tarpusavio 

konfliktai – visa tai yra šeimos veiksniai, susiję su vaikų elgesio sutrikimais. Be to, daugelis 

atvykusių nepilnamečių yra iš vaikų namų ar socializacijos centrų, kuriuose labiausiai trūksta 

dėmesio bei artimo bendravimo su jas mylinčiais asmenimis.  

Darbas su nepilnametėmis yra atsakingas ir reikalaujantis specialių žinių bei gebėjimų. 

Panevėžio pataisos namuose su nepilnametėmis mergaitėmis profesionaliai dirba Socialinės 

reabilitacijos skyriaus ir Psichologinės grupės specialistai, jiems sumaniai talkina Apsaugos ir 

priežiūros skyriaus, Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojai. Specialistai, dirbdami individualiai ir 

grupėse su nepilnametėmis mergaitėmis, siekia padėti joms formuoti asmeninius ir socialinius 

įgūdžius, koreguoti elgesį pozityvia prasme, tenkinti socialinius ir dvasinius poreikius. 

Įgyvendinamos iniciatyvos, kurios padėtų nuteistosioms po bausmės atlikimo lengviau reintegruotis 

į visuomenę. Mergaitės skatinamos nuolat palaikyti socialinius ryšius su artimaisiais. 

Panevėžio pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančios nepilnametės mokosi 

Panevėžio suaugusiųjų mokykloje, dalyvauja pataisos įstaigoje vykdomose socialinės 

reabilitacijos programose. Su nepilnametėmis nuteistosiomis noriai bendrauja ir visuomeninių 

organizacijų atstovai. 

Per 2013 metus įstaigoje bausmę atliko trys nepilnametės nuteistosios. 

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA 

 

 

Medicininės paslaugos nuteistosioms teikiamos Sveikatos priežiūros tarnyboje. Tarnybą 

sudaro ambulatorija, pacientų stebėjimo patalpos su 72 valandų infekciniu izoliatoriumi, farmacijos 

padalinys, Vaikų (kūdikių) skyrius. Nuteistosios gali kreiptis į bendros praktikos gydytoją, 

ginekologą, stomatologą, vaikų ligų gydytoją. Esant ūmiems susirgimams, paslaugos teikiamos 

miesto gydymo įstaigose ir Laisvės atėmimo vietų ligoninėje. 

Daug dėmesio skiriama nuteistųjų sveikatos priežiūros kokybei gerinti, kokybės vadybos 

sistemai diegti, virusinių B ir C hepatitų, ŽIV/AIDS, tuberkuliozės profilaktikai, nepertraukiamam 

pilnaverčiam gydymui ir prevencijai.  

Įstaigoje, kaip ir visoje visuomenėje, susiduriama su narkotinių medžiagų vartojimo 

pasekmėmis ir dėl to plintančiomis labai pavojingomis užkrečiamomis ligomis (ŽIV infekcija, 

virusiniai B ir C hepatitai).  

Narkotikus vartojantys asmenys daug dažniau užsikrečia pavojingomis užkrečiamomis 

ligomis, tarp jų ir ŽIV. Vienu metu įstaigoje laikoma 19-21 ŽIV infekuotų moterų. 

 

VAIKŲ (KŪDIKIŲ) SKYRIUS 

 

1994 m. įstaigoje įkurtas Vaikų (kūdikių) skyrius. Čia gyvena motinos su kūdikiais, kurie 

gimė joms esant tardymo izoliatoriuje ar pataisos namuose. Nuo 2003 m. gegužės 1 d. motinos gali 

atsivežti kūdikius, gimusius iki nuteisimo. Atsižvelgiant į vaiko interesus, jis gali augti motinos 

globoje. Iki 1994 m. nuteistųjų naujagimius augino medicinos personalas. Motinoms buvo 

suteikiama teisė lankyti kūdikį.  
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Vaikai auginami iki 3 metų amžiaus. Po to mama gali pasirinkti: vaiką atiduoti auginti 

artimiesiems, globėjams ar apgyvendinti Panevėžio miesto vaikų globos namuose. 

Skyriuje įrengti dviviečiai kambariai motinai ir vaikui, žaidimų kambarys bei bendro 

naudojimo buitinės patalpos. Skyriuje yra 11 vietų.  

Skyriuje dirba vaikų ligų gydytoja, slaugos administratorė, bendrosios praktikos slaugytojos. 

2014 sausio 1 d. skyriuje gyveno 10 nuteistųjų su 10 vaikų. Per 2007 m. Vaikų (kūdikių) 

skyriuje gyveno 19 vaikų, 2008 m. – 16 vaikų, 2009 m. – 18 vaikų, 2010 m. – 16 vaikų, 2011 m. – 

14 vaikų, 2012 m. – 20 vaikų ir 2013 m. – 17 vaikų. 

 

NUTEISTŲJŲ MAITINIMAS 

 

 Panevėžio pataisos namai perka nuteistųjų maitinimo paslaugą. Įstaigos valgykloje 

nuteistosios maitinamos 3 kartus per dieną, o nepilnametės, nėščios ir krūtimi maitinančios 

nuteistosios – 4 kartus dienotvarkėje nustatytu laiku. Maistas ruošiamas pagal Kalėjimų 

departamento patvirtintus valgiaraščius, vadovaujantis skiriamais maisto produktų vidutiniais paros 

kiekiais, fiziologinėmis mitybos normomis. Valgiaraštis sudarytas 31 dienai, kiekvieną dieną – 

skirtingas meniu. Nuteistųjų maitinimui kasdien skiriama: dirbančioms moterims – nuo 4,90 Lt iki 

5,90 Lt, nedirbančioms moterims – nuo 4,10 Lt iki 5,10 Lt, nėščioms moterims – nuo 6,70 Lt iki 

7,70 Lt, nepilnametėms – nemažiau kaip 6,60 Lt, krūtimi maitinančioms – nuo 7,00 Lt iki 8,00 Lt, 

kūdikiams ir vaikams iki 3 m. amžiaus – nuo 6,30 Lt iki 8,00 Lt. 

 Motinos, auginančios kūdikius ir vaikus iki 3 m. amžiaus, gauna priklausančius maisto 

produktus ir gamina maistą pačios, pagal patvirtintą kūdikių ir vaikų iki 3 m. amžiaus valgiaraštį. 

 Maitinimas vyksta savitarnos principu: patiekalus, sudėtus į padėklus kiekvienai nuteistajai, 

pasiima ir indus nusineša pačios nuteistosios. 

 Būriuose įrengtos virtuvėlės, kur iš parduotuvėje įsigytų maisto produktų moterys gali 

pačios pasigaminti ar pasišildyti norimus patiekalus. 

 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA 

 

Panevėžio pataisos namai sėkmingai dirba siekdami panaudoti Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų bei programų skiriamas paramos lėšas įstaigos veiklos efektyvumui didinti. 

2010-2012 m. įstaigoje įgyvendintas projektas „Panevėžio pataisos namų dirbančiųjų 

kvalifikacijos tobulinimas“. Šiam projektui įgyvendinti 2009 m. skirtas finansavimas iš Europos 

socialinio fondo lėšų pagal 2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 

prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 

VP1-4.1-VRM-03-V priemonę „Valstybės 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 penitencinės veiklos pasiekimais ir praktine įkalinimo įstaigų darbo 

su nuteistomis moterimis patirtimi, siekiant ieškoti naujų darbo su nuteistosiomis formų bei metodų. 

Projekto trukmė – 24 mėnesiai, jo įgyvendinimo metu kvalifikaciją kėlė 116 darbuotojų,  

suorganizuoti du Panevėžio pataisos namų dirbančiųjų mokomieji vizitai į Švedijos įkalinimo 

įstaigas (mokymuose dalyvavusių dirbančiųjų skaičius – 34).  

2011-2012 m. sėkmingai įgyvendintos Daphne III finansuojamo projekto „STRONG – 

gebėjimų stiprinimas, dirbant su įkalintomis smurtą ir prievartą patyrusiomis moterimis“, kuriame 

Panevėžio pataisos namai dalyvavo partnerio teisėmis, veiklos. Pagrindinis projekto tikslas – 

apmokyti pataisos įstaigos personalą dirbti su bausmę atliekančiomis smurtą patyrusiomis 

moterimis. Projekto metu buvo sukurta speciali pataisos įstaigos personalo mokymo programa, 

skirta dirbti su smurtą ar prievartą patyrusiomis ar panašių problemų turinčiomis įkalintomis 

moterimis. Pagal programą apmokyti dirbti įstaigos darbuotojai. 

2012 m. Panevėžio pataisos namai teikė paraišką Švietimo mainų paramos fondui 
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dalyvauti Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo veikloje, pagal kurią vienam Panevėžio pataisos 

namų pareigūnui buvo skirta 1685,00 EUR dotacija dalyvauti 5 dienų trukmės Grundtvig 

programos kvalifikacijos tobulinimo kursuose Maltoje. Projekto metu užmegzti ryšiai su užsienio 

partneriais, siekiant užtikrinti dalyvavimo projektinėje veikloje tęstinumą. 

2013 m. spalio 22 d. Panevėžio pataisos namai pasirašė Dotacijos sutartį (LLP-GRU-MP-

2013-LT-00021) su Švietimo mainų paramos fondu Gruntvig mokymosi partnerystei pagal 

Mokymosi visą gyvenimo programą įgyvendinti. Pagal šią sutartį Panevėžio pataisos namams yra 

skirtas 15500 EUR finansavimas Grundtvig mokymosi partnerystės projekto „Taste of Freedom“ 

(Laisvės skonis) veikloms vykdyti. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – dveji metai (iki 2015 m. 

liepos 31 d.). Projektas bus įgyvendinamas bendradarbiaujant penkių Europos valstybių (Italijos, 

Ispanijos, Portugalijos, Turkijos ir Lietuvos) partneriams – nuteistųjų švietimo srityje dirbančioms 

įstaigoms ir organizacijoms. Pagrindinė projekto idėja – tai tarptautinis ir tarpkultūrinis pasikeitimas 

teorinėmis ir praktinėmis žiniomis apie skirtingas mitybos tradicijas ir valgymo kultūrą, projekto 

dalyvių supažindinimas su lėto maisto (SLOW FOOD) filosofija. Projekto tikslas – nuteistųjų 

neformalaus švietimo veiklų įgyvendinimas, jų kūrybiškumo skatinimas, supažindinant 

nuteistuosius su daugelyje pasaulio šalių propaguojama lėto maisto kultūra, skatinant ieškoti 

unikalių savo šalies (regiono) produktų bei patiekalų ir jų gamybos būdų, keičiantis įvairių šalių 

(tautų) maisto gamybos tradicijomis, receptais su kitų šalių įkalinimo įstaigų nuteistaisiais (renkant 

geriausius iš pasiūlytų receptų ir išleidžiant geriausių receptų knygą), mokantis gaminti kitų šalių 

patiekalus ir t.t. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Panevėžio pataisos namai įsipareigoja įvykdyti 

ne mažiau kaip dvylika įstaigos dirbančiųjų tarpvalstybinių mobilumų į partnerių institucijas 

Europos šalyse. 

 

 

PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ PERSONALAS 

 

Panevėžio pataisos namuose 2013 m. gruodžio 31 d. buvo patvirtintos 132 pareigybės, iš jų: 

 32 – pareigūnų; 

 77 – jaunesniųjų pareigūnų; 

 2 – karjeros valstybės tarnautojai; 

 21 – darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį. 

 

2013 m. gruodžio 31 d. įstaigoje faktiškai dirbo: 

 30 – pareigūnų; 

 74 – jaunesniųjų pareigūnų; 

 3 – karjeros valstybės tarnautojai (1 pakaitinis valstybės tarnautojas); 

 22 – darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. 

2 jaunesniosioms pareigūnėms bei 1 valstybės tarnautojai buvo suteiktos atostogos vaikui 

prižiūrėti.  

Didžiąją pataisos namų dirbančiųjų dalį (72 %) 2013 m. sudarė moterys. Įstaigos dirbančiųjų 

pasiskirstymas pagal lytį matyti 7 paveikslėlyje: 

 

7 pav. Panevėžio pataisos namų dirbančiųjų pasiskirstymas pagal lytį 2013-12-31 

(proc.) 
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2013 m. gruodžio 31 d. Panevėžio pataisos namuose dirbo 67 aukštąjį universitetinį ar jam 

prilygintą išsilavinimą turintys darbuotojai (iš jų 28 – turintys teisinį išsilavinimą), 10 aukštąjį 

neuniversitetinį išsilavinimą turinčių darbuotojų ir 35 aukštesnįjį ar iki 1995 m. įgytą specialųjį 

vidurinį išsilavinimą turintys darbuotojai. 

Įstaigos dirbančiųjų pasiskirstymas pagal išsilavinimą matyti 8 paveikslėlyje. 

 

8 pav. Panevėžio pataisos namų dirbančiųjų pasiskirstymas pagal išsilavinimą              

2013-12-31 (proc.) 

 

 
 

Didžiausią Panevėžio pataisos namų dirbančiųjų dalį sudaro 40-50 m. amžiaus grupės 

darbuotojai. Įstaigos dirbančiųjų pasiskirstymas pagal amžių matyti 9 paveikslėlyje: 

 

9 pav. Panevėžio pataisos namų dirbančiųjų pasiskirstymas pagal amžių 2013-12-31 

 
 

_____________________________________________ 


