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Aplinkos ir išteklių analiz÷ bei pasiekti rezultatai 
Išoriniai veiksniai 
Teigiamai veikiantys Panev÷žio pataisos namų veiklą 

Valdžios institucijos domisi bausmių vykdymo sistemos veikla ir problemomis. Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷ 2009 m. rugs÷jo 30 d. nutarimu Nr. 1248 patvirtino Laisv÷s at÷mimo vietų 
modernizavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2009–2017 metų planą (Žin. 2009, Nr. 121-
5216), kuriame numatyta iki 2017 metų pastatyti Panev÷žyje tardymo izoliatorių-pataisos namus (iš 
viso 400 vietų), perkelti į juos Panev÷žio pataisos namus ir dalį suimtųjų iš kitų tardymo izoliatorių. 
Tai leis įstaigoje užtikrinti Europos kal÷jimų taisykl÷se rekomenduojamas ir Lietuvos teis÷s aktuose 
nustatytas nuteistųjų laikymo sąlygas. Bus išspręsta įstaigos saugumo problema, pager÷s įstaigos 
personalo darbo sąlygos. Be to, įstaigos materialin÷ ir technin÷ baz÷ atitiks Lietuvos higienos normų 
ir kitų teis÷s aktų reikalavimus. 

Sukurta pakankama teisin÷ baz÷, reglamentuojanti kriminalinių bausmių vykdymą, ir 
prielaidos progresyvaus bausmių atlikimo principui pl÷toti. Didesnis d÷mesys skiriamas žmogaus 
teisių apsaugai, taigi – ir bausmių vykdymo įstaigoms bei nuteistųjų bausm÷s atlikimo sąlygoms. 

Europos struktūrinių fondų veikla teikia galimybes gauti finansavimą nuteistųjų socialin÷s 
reabilitacijos priemon÷ms (tiesiogiai ar per bendradarbiavimą rengiamuose projektuose) ir 
darbuotojų kvalifikacijos k÷limui. Tai sudaro galimybes tobulinti nuteistųjų integraciją į visuomenę, 
gerinti iškeltų tikslų įgyvendinimo kokybę. 

Pakankamai sureguliuotas bendradarbiavimas su teis÷saugos ir socialines paslaugas 
teikiančiomis institucijomis. Palaikomi geri, dalykiški santykiai su kitomis bausmių vykdymo 
įstaigomis.  

Neigiamai veikiantys Panev÷žio pataisos namų veiklą 

Augantis nusikalstamumo (Statistikos departamento duomenimis nusikalstamų veikų 
skaičius 2011 metais (79523), lyginant su 2010 metais (77669), padid÷jo 2,4 %) bei nežymiai 
maž÷jantis nedarbo lygis (2011 m. sausio 1 d. bedarbių buvo 14,8 %, 2012 metų III ketvirtį siek÷. 
12,3 %), leidžia daryti prielaidą, kad nuteistųjų skaičius įstaigoje 2013 metais, lyginant su 2012 
metais, nemaž÷s.  

Neigiamų socialinių reiškinių (narkomanija, alkoholizmas, nedarbas, žemas išsilavinimo 
lygis, ŽIV infekcija, šeimos kriz÷, skurdas) plitimas sąlygoja, kad į įstaigą patenka labiau 
degradavusios, praradusios doro gyvenimo būdo motyvaciją nuteistosios. Tik 7 % 2012 m. įstaigoje 
atlikusių bausmę moterų iki nuteisimo dirbo. Specializuota veikla su tokia nuteistųjų kategorija  
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sąlygoja didesnį žmogiškųjų resursų poreikį reabilitacijos tikslams pasiekti. Be to, d÷l šių veiksnių 
tampa sud÷tingiau užtikrinti saugias bausm÷s atlikimo sąlygas nuteistiesiems bei darbo sąlygas 
personalui. 

Panev÷žio pataisos namuose 2012 m. gruodžio 31 d. buvo patvirtintos 132 pareigyb÷s. 
2009 metais vykę struktūriniai pertvarkymai, kurių metu panaikinta 13 pareigybių, pablogino 
galimybę pataisos namams tinkamai atlikti pavestus uždavinius ir funkcijas, siekiant iškeltų tikslų 
įgyvendinimo. 

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

Be to, 2012 m. liepos 1 d. įsigalioję Bausmių vykdymo kodekso pakeitimai, numato 
papildomų funkcijų įstaigos dirbantiesiems atsiradimą. Ypač padid÷jo įskaitos darbuotojų, 
psichologų, socialinę reabilitaciją vykdančių darbuotojų darbo krūvis. 

Visuomen÷s požiūris į nuteistuosius yra neigiamas. Tai apsunkina s÷kmingą nuteistųjų 
socialinę integraciją į visuomenę.  

Ekonominio sunkmečio sąlygomis Pravieniškių valstyb÷s įmon÷s prie pataisos namų 
Panev÷žio filialo finansin÷ būkl÷ tapo dar sunkesn÷. Įstaigoje tampa vis sud÷tingiau ne tik didinti 
nuteistųjų darbo vietų skaičių, bet ir išlaikyti esamas darbo vietas. 

Panev÷žio pataisos namams skiriamas finansavimas yra nepakankamas, ypač materialiajam 
ilgalaikiam turtui įsigyti. Taip pat nepakanka l÷šų pareigūnų tarnybin÷ms uniformoms, 
medikamentams, įtaigos apsaugos technin÷ms priemon÷ms, nuteistųjų aprangai ir patalynei įsigyti.  

Vidiniai veiksniai  
Teigiamai veikiantys Panev÷žio pataisos namų veiklą 

Vykdoma virš 20 socialin÷s reabilitacijos programų nuteistosioms, orientuotų į socialinių, 
psichologinių bei darbinių įgūdžių formavimą. Įstaigoje organizuotas nuteistųjų bendrasis lavinimas 
bei profesinis rengimas. Tai sudaro galimybes tobulinti nuteistųjų rengimą sugrįžimui į visuomenę.  

Siekdami kuo s÷kmingesn÷s nuteistųjų reintegracijos į visuomenę, spręsdami užimtumo 
problemą, siekiame, kad patys darbuotojai rengtų ir vykdytų finansinių investicijų nereikalaujančias 
psichologines ir socialin÷s reabilitacijos korekcines programas. 

Įstaigoje veikia du Priklausomybių ligų gydymo ir psichologin÷s reabilitacijos centrai, 
kuriuose apgyvendintos nuteistosios, motyvuotos atsisakyti psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo. Centre apgyvendinamos nuteistosios, dalyvaujančios Moterų, priklausomų nuo 
psichoaktyvių medžiagų, reabilitacijos programoje, taip pat turinčios psichologinio pobūdžio 
nusiskundimų, problemų. Efektyviai bendradarbiaujama su socialines paslaugas teikiančiomis 
institucijomis, kurių pagalba sprendžiamos nuteistųjų socialin÷s, teisin÷s ir kt. problemos. 

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

Panev÷žio pataisos namuose kvalifikacijos k÷limas vykdomas atsižvelgiant į Panev÷žio 
pataisos namų darbuotojų pageidavimus bei Kal÷jimų departamento prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos Mokymo centro kvalifikacijos tobulinimo renginių planą. Pareigūnų 
įvadinio mokymo kursą Mokymo centre 2012 metais baig÷ 1 jaunesnysis pareigūnas. 2012 metais 
kvalifikaciją tobulino 63 (130 kartus) Panev÷žio pataisos namų dirbantieji (kvalifikaciją Mokymo 
centre k÷l÷ 25 darbuotojai). 

Panev÷žio pataisos namuose baigtas vykdyti projektas „Panev÷žio pataisos namų 
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-019, kuriame dalyvavo 116 
įstaigos darbuotojų. 
 Panev÷žio pataisos namų pareigūnai dalyvavo Kal÷jimų departamento prie LR TM 
projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo kvalifikacijos k÷limas“ seminaruose. 

Neigiamai veikiantys Panev÷žio pataisos namų veiklą 

Panev÷žio pataisos namai valdo pastatus, kurių administracinio ir I-o gyvenamojo 
bendrabučio statybos metai – 1893 m.; II-o gyvenamojo bendrabučio – 1947 m., saugyklos-areštin÷s 
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– 1947 m., medicinin÷s dalies ir vaikų namų – 1963 m. Bendras šių pastatų plotas - 5737 m². Pusę 
Administracinio pastato dalies užima nuteistųjų pirtis, siuntinių pri÷mimo, trumpalaikių ir ilgalaikių 
pasimatymų kambariai, virtuv÷ ir nuteistųjų valgykla. Dalies pastatų langai, lauko ir vidaus durys 
nekeisti nuo statybos pradžios. Stogo danga susid÷v÷jusi, inžineriniams, komunikaciniams tinklams, 
dalies statinių fasadams reikalingas kapitalinis remontas. Seniai statytus pastatus sud÷tinga pritaikyti 
Bausmių vykdymo kodekso nustatytiems nuteistųjų izoliavimo reikalavimams užtikrinti. 

Pastatų inžinerin÷s įrangos – centrinio šildymo, karšto ir šalto vandentiekio, kanalizacijos 
vamzdynų, elektros instaliacijos, elektros prietaisų, vidutinis tarnavimo laikas jau pasibaigęs, tod÷l 
neefektyviai veikia komunikacijos bei išauga jų aptarnavimo kaštai. 

Įstaigos perimetro išorin÷ tvora žema, t.y. 2,5-3,5 metro, jai reikalingas kapitalinis 
remontas. D÷l kritin÷s pagrindin÷s tvoros būkl÷s kyla reali nuteistųjų pab÷gimo iš įkalinimo įstaigos 
gr÷sm÷. 

Ant įstaigos pagalbinių pastatų, esančių gamybin÷je teritorijoje, nepakanka pab÷gimus 
užkardančių priemonių. Tai kelia problemų užtikrinant įstaigos saugumą. 

Nemaž÷ja psichinių anomalijų turinčių nuteistųjų (2013 m. sausio 1 d. – 125 (35,6 %)), 
taip pat priklausomų nuo narkotinių medžiagų bei alkoholio (2013 m. sausio 1 d. 129 (36,8 %) 
nuteistųjų turi priklausomybę nuo narkotinių medžiagų, 52 (14,8 %) – nuo alkoholio). D÷l šių 
veiksnių tampa sud÷tingesn÷ nuteistųjų socialin÷ reabilitacija. 

Ne visiškai veikia vieninga informacin÷ sistema. Ši aplinkyb÷ sąlygoja reikalingų duomenų 
kaupimo, analiz÷s ir vertinimo sud÷tingumą. 

Pasiekti rezultatai 

Panev÷žio pataisos namai, įgyvendindami įstaigos misiją bei strateginius tikslus, prisideda 
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2012-2014 metų strateginio plano įgyvendinimo, 
vykdant programą ,,Bausmių  sistema“ (kodas 0301).  

Atkuriant nuteistųjų asmenyb÷s poziciją, stiprinant jų geb÷jimą atkurti savo dvasines bei 
fizines j÷gas po patirtų nes÷kmių gyvenime, ypač svarbi įstaigoje vykdoma socioedukacin÷ veikla, 
kurios tikslas – sumažinus recidyvizmą, pad÷ti prasižengusioms moterims v÷l integruotis į 
visuomenę bei tapti s÷kmingai ir veiksmingai dirbančiais asmenimis, piliet÷mis ir šeimos nar÷mis. 
Įstaigoje kryptingai organizuojamas nuteistųjų ugdymas.  

Užtikrinama nuteistųjų apsauga ir priežiūra.  
Programos tikslas: Kurti modernią bausmių vykdymo sistemą. 
Įgyvendinant Laisv÷s at÷mimo vietų modernizavimo strategiją, įstaigos apsaugos 

stiprinimui papildomai įsigyta dešimt vidaus vaizdo steb÷jimo kamerų ir penkių kabinetų apsaugin÷ 
signalizacija. Rengiamos patalpos (13,14 m2), kuriose vyks nuotoliniai teismų pos÷džiai vaizdo 
konferencijos būdu.  

Užtikrinamas įstaigoje bausmę atliekančioms nuteistosioms tenkančio gyvenamojo ploto 
atitikimas minimalioms normoms (planas 100 %, įvykdyta 139,6 %). 

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

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

įstaigoje esančių asmenų smurto atvejų  pagal Bausmių vykdymo kodekso XVIII skyrių 
užregistruota nebuvo. 

- Vieno nuteistojo išlaikymo kaštų maž÷jimo. 2012 m., lyginat su 2011 m., šie kaštai 
sumaž÷jo 4,42 %. 

Įstaigos misija. 
Progresyvaus bausmių atlikimo ir humaniškumo principais pagrįstų terminuoto laisv÷s 

at÷mimo ir arešto bausmių vykdymo užtikrinimas. 
 

Įstaigos tikslai: 

1. Užtikrinti teismo paskirtų bausmių vykdymą. 
2. Sudaryti tokias bausm÷s atlikimo sąlygas, kurios formuotų pozityvius socialinius, 
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psichologinius, darbinius įgūdžius bei skatintų nuteistąsias gerai elgtis bausm÷s atlikimo metu ir 
nenusikalsti atlikus bausmę. 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos strateginio veiklos plano elementai:  
 
1. strateginio tikslo pavadinimas ir jo kodas: 

Pasiekti, kad bausmių sistema būtų taupi ir veiksminga (kodas 03) 
2. programos pavadinimas ir jos kodas: 

Bausmių sistema (kodas 0301) 
3. programos tikslo pavadinimas ir jo kodas:  
Kurti modernią bausmių vykdymo sistemą (kodas 01) 
4. programos uždavinio pavadinimai ir kodai:  
Vykdyti veiksmingą nuteistųjų socializaciją ir reabilitaciją (kodas 01-02) 
Užtikrinti laisv÷s at÷mimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų infrastruktūrą ir 

veiklos metodus (kodas 01-03) 
5. programos priemon÷s pavadinimas ir jos kodas:  

Teikti nuteistiesiems socialinę ir psichologinę pagalbą (kodas 01-02-01) 
Vykdyti saugų ir veiksmingą laisv÷s at÷mimo vietų valdymą (kodas 01-03-01) 
Vykdyti laisv÷s at÷mimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį 

aprūpinimą (kodas 01-03-02) 
Teikti teis÷s aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems (kodas 01-03-05) 

 
 
Įstaigos vykdomų priemonių įgyvendinimo aprašymas 

 
 2012-ųjų metų  

asignavimai 
(tūkst. Lt) 

Kasin÷s išlaidos 
per 2012 m.                     
12 m÷nesių 

Planinių 
asignavimų 

panaudojimas 
procentais 

Teikti nuteistiesiems socialinę ir psichologinę 
pagalbą (kodas 03-01-01-02-01) 

438,4 438,4 100 % 

Vykdyti saugų ir veiksmingą laisv÷s at÷mimo 
vietų valdymą (kodas 03-01-01-03-01) 

4674,3 4674,2,0 99 % 

Vykdyti laisv÷s at÷mimo vietose laikomų 
asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį 
aprūpinimą (kodas 03-01-01-03-02) 

1420,6 1420,6 100 % 

Teikti teis÷s aktų nustatytas mokamas paslaugas 
nuteistiesiems (kodas 03-01-01-03-05) 

45 45 100 % 

IŠ VISO: 6578,3 6578,2 99,99 % 
 

Viena iš Panev÷žio pataisos namų prioritetinių veiklos sričių – laisv÷s at÷mimo bei arešto 
bausmes atliekančių nuteistųjų socialin÷ ir psichologin÷ reabilitacija. Tod÷l įstaigoje vykdomas 
nuteistųjų formalus ir neformalus švietimas, inicijuojama įvairi socioedukacin÷ veikla, padedanti 
parengti nuteistąsias s÷kmingam gyvenimui visuomen÷je, ugdyti įgūdžius, pad÷siančius joms atrasti 
savo vietą darbo rinkoje bei tapti motyvuotomis ir kūrybiškomis asmenyb÷mis. 

2012 metais 91 moteris, atliekanti laisv÷s at÷mimo bausmę Panev÷žio pataisos namuose, 
s÷kmingai baig÷ VšĮ Panev÷žio profesinio rengimo centro filialą. 2012/2013 mokslo metais šioje 
mokymo įstaigoje mokosi 106 nuteistosios, kurios siekia įgyti siuv÷jo profesiją – 27, vir÷jo – 30, 
kirp÷jo – 25, apdailininko – 24.  

Panev÷žio suaugusiųjų mokykloje mokosi 95 nuteistosios. 2012 m. I pusmetį pradinį 
išsilavinimą įgijo 2 nuteistosios, vidurinį – 3.  

Siekiant sumažinti nuteistųjų, kaip specifin÷s socialin÷s rizikos asmenų grup÷s, socialinę 
atskirtį, įstaigoje vykdomos Adaptacijos ir Integracijos į visuomenę programos. Adaptacijos 
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programos tikslas – pad÷ti atvykusioms į pataisos įstaigą nuteistosioms integruotis į naują socialinę 
aplinką ir sukurti prielaidas s÷kmingam pataisos procesui. Šią programą per 2012 metus. išklaus÷ 
335 nuteistosios. Integracijos į visuomenę programa siekiama sudaryti sąlygas nuteistosioms po 
bausm÷s atlikimo integruotis į visuomenę, kartu mažinant pakartotinio nusikalstamumo riziką. 
Svarbi šios programos dalis – nuteistųjų socialiai reikšmingų gyvenimo įgūdžių formavimas bei 
teisinis ir socialinis švietimas. Per 2012 metus šią programą išklaus÷ 300 nuteistųjų. 

Vykdomi projekto „Simuliacinis žaidimas „Mano kelias“ 2 versija“ pagal priemonę 
„Socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ užsi÷mimai. Per 
metus mokymuose dalyvavo 20 nuteistųjų. Nuo 2012 m. vasario 27 d. iki 2012 m. geguž÷s 29 d. 20 
nuteistųjų dalyvavo manikiūro specialyb÷s mokymuose, kuriuos vykd÷ VšĮ Panev÷žio profesinio 
rengimo centras. 

Vykdoma kognityvin÷ – bihevioristin÷ korekcin÷ programa EQUIP nepilnamet÷ms 
mergait÷ms. Dalyvavo 4 nuteistosios. Taikant teis÷s pažeid÷jų įvertinimo metodiką OASys, 
vykdoma nuteistųjų naujos nusikalstamos veikos padarymo rizikos vertinimas. Atlikta 158 
įvertinimų. Naudojant Beko depresijos skalę, atlikti 356 rizikos įvertinimai. Pateikta 17 
psichologin÷s rekomendacijos d÷l nuteistųjų įtraukimo į Didel÷s rizikos d÷l savęs žalojimo ar 
bandymo nusižudyti registrą. 2 kartus per savaitę vyksta Priklausomybių grupių užsi÷mimai, 
kuriuose dalyvauja Panev÷žio miesto AA ir NA grupių savanoriai. 2012 metais AA užsi÷mimuose 
dalyvavo 57, NA – 57 nuteistosios. Įvyko „Įžangin÷s grup÷s“ užsi÷mimai, kuriuose dalyvavo 22 
nuteistosios. Vykdant psichologinį motyvacinį darbą buvo individualiai konsultuota 217 
priklausomų nuo narkotikų bei alkoholio nuteistųjų. Taikant smurto rizikos vertinimo metodikas 
HCR-20 ir PCL-SV, atlikta 12 vertinimų. 

Nuteistosioms išduota 40 asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų. 
Panev÷žio pataisos namuose sudarytos puikios sąlygos nuteistųjų savišvietai: įsigyti 207 

leidiniai bei užprenumeruoti 26 periodiniai leidiniai (3 iš jų užsakyti įstaigoje laikomų asmenų 
l÷šomis). 

Užtikrinant nuoseklų, kryptingą nuteistųjų, auginančių vaikus Vaikų (kūdikių) skyriuje, 
socializacijos ir reintegracijos į visuomenę procesą, sukurta ir patvirtinta Motinyst÷s įgūdžių 
formavimo programa. Į jos kūrimą bei įgyvendinimą įtraukti Panev÷žio vyskupijos Šeimos centro 
atstovai, kurie praved÷ užsi÷mimus mamoms, auginančioms vaikus Vaiko ir motinos skyriuje, 
susijusius su pasiruošimu motinystei, taip pat skait÷ paskaitas moterims apie šeimos planavimą, 
santykius šeimoje ir pan. Atliktas šių užsi÷mimų įvertinimas, išklausyti nuteistųjų atsiliepimai ir 
pageidavimai, į kuriuos atsižvelgta tvirtinant galutinį programos variantą. Šios įvairiapusiškos 
programos įgyvendinimas sudarys sąlygas bausmę atliekančioms moterims formuoti motinystei 
svarbius įgūdžius, pad÷s koreguoti nuteistųjų elgesį pozityvia prasme, tenkinti jų socialinius ir 
dvasinius poreikius, tokiu būdu rengiant nuteistąsias po bausm÷s atlikimo reintegruotis į visuomenę. 

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

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

Tęsiamos 2011 m. prad÷tos iniciatyvos d÷l nuteistųjų savanoriško visuomenei naudingo 
darbo, siekiant formuoti visuomen÷s ir potencialių darbdavių palankesnį požiūrį į nuteistąsias – per 
2012 m. savanoriškai visuomenei naudingą darbą dirbo 10 proc. nuteistųjų.  

Panev÷žio pataisos namų nuteistosios aktyviai dalyvavo visuomeniškai reikšminguose 
darbiniuose renginiuose - kasmetin÷je visuotin÷je Lietuvos švarinimo akcijoje „Darom“, jau 
tradicija tapusioje kapų tvarkymo akcijoje prieš V÷lines ir kituose. Moterys taip pat nuolat prižiūri 
apleistas ir netvarkomas privačias teritorijas P. Puzino gatv÷je aplink buvusį viešąjį tualetą, 
neveikiančias „Žaliosios“ kavin÷s ir buvusio kino teatro pastato prieigas. Taip pat net 6 nuteistosios 
nuo 2012 m. balandžio iki rugs÷jo m÷n. savanoriškai neatlygintinai dirbo Panev÷žio gyvūnų globos 
draugijoje. Moterys tebevyksta į beglobių gyvūnų prieglaudą po keletą kartų per m÷nesį, siekdamos 
patalkinti draugijos dirbantiesiems tvarkant aplinką bei atliekant kitus su gyvūnų priežiūra 
nesusijusius darbus. 

Siekiant vykdyti saugų ir veiksmingą įstaigos valdymą, atlikta Panev÷žio pataisos namų 
2011 metų veiklos analiz÷, parengtas Panev÷žio pataisos namų 2012 metų biudžetas, pateiktos 
Panev÷žio pataisos namų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo bei finansin÷s ataskaitos, parengta ir 
pateikta finansin÷ informacija Seimo Audito komitetui, vedama vykdomų projektų buhalterin÷ 
apskaita. Teikiamos argumentuotos iniciatyvos, siūlymai bausmių vykdymo sistemos veiklai 
tobulinti, perteklin÷ms teis÷s aktų normoms atsisakyti – pateikti 3 siūlymų. 

Vykdoma kriminogenin÷s būkl÷s steb÷sena ir kontrol÷: parengti narkomanijos prevencijos 
nuteistųjų tarpe bei nuteistųjų nusikaltimų ir drausm÷s pažeidimų prevencijos planai 2012 metams. 
Renkama, sisteminama informacija apie asmenis, vartojančius, platinančius narkotines medžiagas, 
jų patekimo kelius ir būdus. Atliekami tarnybiniai tyrimai. Vykdant korupcijos prevencin÷s 
priemones įstaigoje, parengtas korupcijos apraiškų mažinimo planas.  

Iki 2012 m. rugpjūčio 1 d. buvo priimtos ir patikrintos 23 Panev÷žio pataisos namų 
statutinių valstyb÷s tarnautojų ir karjeros valstyb÷s tarnautojų viešųjų ir privačių interesų 
deklaracijos. Nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. Privačių interesų deklaracijos teikiamos tik elektroniniu 
būdu. 

Užtikrinama nuteistųjų apsauga ir priežiūra. Įstaiga yra miesto centre, tod÷l užkardyti vis 
intensyv÷jančius uždraustų daiktų permetimus yra itin sud÷tinga. Stiprinant įstaigos apsaugą, 
papildomai įsigyta ir įrengta 10 vidaus vaizdo steb÷jimo kamerų. Organizacinių priemonių bei 
operatyvių ir profesionalių pareigūnų veiksmų d÷ka per metus perimti, bandant permesti per 
pagrindinę apsauginę perimetro tvorą, 84 mobilaus ryšio telefonai, 47 SIM kortel÷s, 28,6068 g 
narkotinių ar psichiką veikiančių medžiagų, 10,83 l skysčio, turinčio aštraus alkoholio kvapą. 
Pažym÷tina, kad 2012 metais, lyginat su 2011 metais, padid÷jo draudžiamų nuteistosioms tur÷ti 
daiktų, ypač mobiliųjų telefonų bei skysčio, turinčio aštraus alkoholio kvapą, patekimo užkardymo 
atvejų. Organizuojamų kratų metu iš nuteistųjų buvo paimti 147 mobilaus ryšio telefonai, 82 SIM 
kortel÷s, 0,03 g psichiką veikiančių medžiagų. Lyginant su 2011metais, padid÷jo (nors ir nežymiai) 
mobiliųjų telefonų ir SIM kortelių, paimtų iš nuteistųjų skaičius. 

Per metus užregistruotas 381 drausm÷s pažeidimas. Atlikta 16 bendrųjų kratų, planinių 
kratų – 128, neplaninių – 154. Atlikti 96 netik÷ti budinčiosios tarnybos patikrinimai. 

Į PRISONIS informacinę sistemą vedami duomenys apie Panev÷žio pataisos namuose 
esančias nuteistąsias.  

Sutartyje nustatytais terminais s÷kmingai baigtas vykdyti projektas „Panev÷žio pataisos 
namų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ – Baigiant vykdyti Europos socialinio fondo 
finansuojamą projektą „Panev÷žio pataisos namų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, pavyko 
s÷kmingai įvykdyti paskutinę projekto veiklą - organizuoti du Panev÷žio pataisos namų dirbančiųjų 
mokomuosius vizitus į Švedijos įkalinimo įstaigas (mokymuose dalyvavusių dirbančiųjų skaičius – 
34).  

2012 m. pateiktos paraiškos finansavimui gauti:  
1. Partnerio teis÷mis kartu su Italijos kal÷jimu Casa di Reclusione ICATT (pareišk÷jas) 
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pateikta paraiška Švietimo mainų paramos fondui dalyvauti Grundtvig daugiašalių projektų veikloje 
– projektas „Novatoriškų priemonių ir kompetencijų taikymas kal÷jimuose“.  

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

Paraiškos atitiko kokyb÷s reikalavimus, tačiau d÷l l÷šų trūkumo dotacijos projektų 
įgyvendinimui skirtos nebuvo.  

Taip pat 2012 m. Panev÷žio pataisos namai teik÷ paraišką Švietimo mainų paramos fondui 
dalyvauti Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo veikloje, pagal kurią vienam Panev÷žio pataisos 
namų pareigūnui buvo skirta 1685,00 EUR dotacija dalyvauti Grundtvig programos kvalifikacijos 
tobulinimo kursuose Maltoje. Projekto metu užmegzti ryšiai su užsienio partneriais, siekiant 
užtikrinti dalyvavimo projektin÷je veikloje tęstinumą. 

Įstaigoje įgyvendinat priemones, užtikrinančias nuteistųjų išlaikymą, priežiūrą, materialinį 
aprūpinimą bei socialines garantijas, buvo patvirtinta 2012 metų programų sąmata, atliekami 
viešieji pirkimai paslaugoms pirkti. Per 2012 m. atlikta 20 pirkimo procedūrų bei parengtos 49 
sutartys. Apskaičiuotas ir išmok÷tas darbo užmokestis nuteistosioms, dirbančioms ūkio darbus (26 
etatai). 100 % nuteistųjų aprūpinta higienos priemon÷mis bei apranga ir avalyne pagal sezoną 
(atsižvelgiant į prašymus). Organizuojamas nuteistųjų maitinimas (100 %). Nuteistosioms 
suteikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, jos aprūpinamos medikamentais. Atliekami būtini 
patalpų remonto darbai (suremontuotas plotas 275 kv. m). 

Imtasi priemonių, kad įstaigai skirtų finansinių ir kitų materialinių išteklių užtektų 2012 
metų įstaigos veiklai finansuoti – 4,74 %sumažinti vieno nuteistojo išlaikymo kaštai, be to, 
įgyvendinamos griežtos taupymo priemon÷s (t.y. elektros energijos, vandens, šildymo, ryšių, 
transporto išlaidų, išlaidų prek÷ms ir paslaugoms įsigyti mažinimas), tačiau ženklių taupymo 
rezultatų šiomis priemon÷mis pasiekti nepavyksta. Nuo 2012 m. sausio 1 d. padid÷jus komunalinių 
paslaugų (elektros, šildymo ir kt.), taip pat kuro kainoms, įstaiga turi didesnį nei planuota 
įsiskolinimą tiek÷jams. Įstaigos šildymo sistema yra sena, susid÷v÷jusi, tod÷l patiriamos didesn÷s 
šildymo sąnaudos, o l÷šų rekonstrukcijai neskiriama. D÷l šių priežasčių kreditinis įsiskolinimas 
metų pabaigoje buvo didesnis nei 2011 m. gruodžio 31 d. 

Panev÷žio pataisos namuose nuteistosioms teikiamos teis÷s aktų nustatytos dvi mokamos 
paslaugos – nuteistųjų prašomų dokumentų kopijų darymas bei nuteistųjų nuvežimas į pasimatymus 
su sutuoktiniais, kurie atlieka laisv÷s at÷mimo bausmę. Prašymai tenkinami 100 %. 

Panev÷žio pataisos namuose vykdoma ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų 
užkrečiamųjų ligų prevencija, profilaktika ir gydymas. Per 2012 m.. nuo ŽIV/AIDS buvo gydytos 2 
nuteistosios. 
 
 
Direktorius      Edvardas Norvaišas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilma Čičirkien÷,  (8 45) 461 783 



2013-01-18  Nr. S-298

E
il

u
t÷

s 
N

r.

T
ei

si
n

g
u

m
o

 m
in

is
te

ri
jo

s 

st
ra

te
g

in
io

 t
ik

sl
o

 k
o

d
as

P
ro

g
ra

m
o

s 
k

o
d

as

P
ro

g
ra

m
o

s 
ti

k
sl

o
 k

o
d

as

U
žd

av
in

io
 k

o
d

as

Vertinimo kriterijai ir kiti 

rodikliai

V
er

tn
im

o
 k

ri
te

ri
ja

u
 k

o
d

as

P
at

v
ir

ti
n

ta
 2

0
1

2
 m

et
am

s

Įv
y

k
d

y
ta

 p
er

 2
0

1
2

 m
. 

1
2

 

m
÷n

es
ių

Įv
y

k
d

y
m

o
 p

ro
ce

n
ta

s

K
D

 d
ar

b
u

o
to

jo
, 

su
 k

u
ri

u
o

 

su
d

er
in

ta
s 

k
ri

te
ri

ju
s,

 

p
av

ar
d

÷*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3 Efekto:

2

Pasipriešinimo pareigūnams atvejų   
maž÷jimas vienam tūkstančiui 
įkalintų asmenų E-03-2 3 5,0296

3

Per  ataskaitinį laikotarpį užregistruota 

pasipriešinimo pareigūnams atvejų 

(pagal Baudžiamojo kodekso 286 

straipsnį) 1

S.Arbači

auskas

4

Per praeitų metų atitinkamą ataskaitinį 

laikotarpį užregistruota pasipriešinimo 

pareigūnams atvejų 1

S.Arbači

auskas

5
Ataskaitinio laikotarpio vidutinis 

sąrašinis nuteistųjų ir suimtųjų skaičius 338

6

Praeitų metų atitinkamo ataskaitinio 

laikotarpio vidutinis sąrašinis 

nuteistųjų ir suimtųjų skaičius 321

7
Smurto atvejų tarp įkalintų asmenų 
maž÷jimas vienam tūkstančiui 
įkalintų asmenų E-03-2 3 #DIV/0!

8

Per  ataskaitinį laikotarpį užregistruota 

smurto tarp įkalintų asmenų atvejų 

pagal Baudžiamojo kodekso XVIII 

skyrių 0

S.Arbači

auskas

9

Per praeitų metų atitinkamą ataskaitinį 

laikotarpį užregistruota pasipriešinimo 

pareigūnams atvejų smurto tarp 

įkalintų asmenų atvejų 0

S.Arbači

auskas

10
Vieno nuteistojo išlaikymo kaštų 
maž÷jimas (proc.)⃰ E-03-4 4,7124

11
Ataskaitinio laikotarpio kasin÷s 

išlaidos (tūkst. lt) 6578,2

Kal÷jimų departamentui prie 

Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos 

pavaldžių įstaigų programų 

vykdymo ataskaitos   priedas

Panev÷žio pataisos namai

VERTINIMO KRITERIJŲ APSKAIČIAVIMO LENTELö



12 Praeitų metų atitinkamo ataskaitinio 

laikotarpio kasin÷s išlaidos (tūkst. lt) 6556,3

13 3 301 1 Rezultato:

14 Modernizuotų laisv÷s at÷mimo vietų 
proc. nuo visų laisv÷s at÷mimo vietų

R-301-01-

2 0

V.Paula

uskas

15

Asmenims, laikomiems įkalinimo 
vietose, tenkančio gyvenamojo ploto 
atitikimas minimalioms normoms, 
proc. 

R-301-01-

3 139,6

V.Paula

uskas

16 3 301 1 1 Produkto:

17 Įdarbintų nuteistųjų dalis, proc. nuo 
bendro tokių asmenų skaičiaus

P-301-01-

02-1

37 41,42

18
Vidutinis sąrašinis pataisos įstaigose 

įdarbintų nuteistųjų  skaičius
67

19

Vidutinis sąrašinis valstyb÷s įmon÷se 

prie pataisos įstaigų įdarbintų 

nuteistųjų skaičius

73

20
Vidutinis sąrašinis nuteistųjų (be 

suimtųjų) skaičius
338

21
Nuteistųjų, įgijusių specialybę, 
skaičius (vnt.)

P-301-01-

02-2
75 111

R.Starku

vien÷

22
Nuteistųjų, neturinčių drausminių 
nuobaudų, dalis, proc.

P-301-01-

02-3
80 80,057

23

Nuteistų laisv÷s at÷mimu asmenų, 

neturinčių galiojančių nuobaudų, 

skaičius ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje

281

24
Bendras nuteistų asmenų skaičius 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
351

25

Nuteistųjų, priklausomų nuo 
psichiką veikiančių medžiagų, 
skaičius

P-301-01-

02-4
106 129

B.Semen

ait÷

26

Užregistruota nusikalstamų veikų, 
kurias įvykd÷ asmenys, laikomi 
laisv÷s at÷mimo vietose

P-301-01-

02-5
6 1 S.Arbači

auskas

27
Įkalintų asmenų, išgydytų nuo 
tuberkulioz÷s, proc.

P-301-01-

03-1
0 0

B.Semen

ait÷

28 Įkalintų asmenų, gydytų nuo l÷tinio 
hepatito ir ŽIV/AIDS, skaičius

P-301-01-

03-2 2 2

S.Arbači

auskas

29 Pab÷gimų iš saugomų objektų 
skaičius

P-301-01-

03-4 1 0

S.Arbači

auskas

30

Dalyvavimas kvalifikacijos 
tobulinimo mokymuose 
(narkomanijos prevencijos srityje, 
apmokytų specialistų skaičius)

P-301-01-

02-7

4 6
G.Klima

vičius

31

Dalyvavimas mokomuosiuose 
vizituose ES valstyb÷s institucijose 
(specialistų skaičius)

P-301-01-

02-8
3 39

G.Klima

vičius



32

Priklausomyb÷s ligomis sergančių 
nuteistųjų, dalyvavusių elgesio 
korekcijos programose (dalyvavusių 
procentas)

P-301-01-

02-12 10

54,264

33

Priklausomyb÷s ligomis sergančių 

nuteistųjų, dalyvavusių elgesio 

korekcijos programose, žmonių 

skaičius 70

*Derinami rodikliai, prie kurių įrašytos Kal÷jimų departamento atsakingų tarnautojų pavard÷s 

Administracijos reikalų skyriaus vyresn. specialsit÷ Vilma Čičirkienė

(lentelę užpildžiusio                                                                   (parašas)                                      (vardas ir pavard÷)                                                           (parašas)       (vardas ir pavard÷)

asmens pareigų pavadinimas)


