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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 numatytai veiklai. 

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.  

Panevėžio pataisos namai, įgyvendindami įstaigos misiją bei strateginius tikslus, prisideda 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2011-2013 metų strateginio plano įgyvendinimo, 

vykdydami programą ,,Bausmių sistema (valstybės biudžeto lėšos)“.  

2011 metais išlaidų sąmatoje pagal programą ,,Bausmių sistema (valstybės biudžeto lėšos)“ 

buvo patvirtinta 6503,8 tūkst. Lt išlaidų. Per apyskaitinį laikotarpį įstaiga gavo 6503,8 tūkst. Lt 

programos sąmatoje numatytų asignavimų. 

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

- vykdyti veiksmingą nuteistųjų socializaciją ir reabilitaciją;  

- užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų infrastruktūrą ir veiklos 

metodus. 

Įgyvendinant šį tikslą buvo siekiama:  

- Sumažinti pasipriešinimo pareigūnams atvejų skaičių. Įstaigoje 2011 m., kaip ir 2010 m., 

buvo užregistruotas tik 1 pasipriešinimo pareigūnams atvejis. 

- Sumažinti smurto atvejų tarp įkalintų asmenų skaičių. 2011 m., kaip ir 2010 m., tarp 

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

nebuvo. 

- Sumažinti vieno nuteistojo išlaikymo kaštus. 2011 m., lyginat su 2010 m., šie kaštai 

sumažėjo 7,28 %. 
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Patvirtintas planinis nuteistųjų skaičius 2011 m. – 310. Atsižvelgiant į šį skaičių, metų 

pradžioje buvo numatytos nuteistiesiems išlaikyti reikalingos lėšos. Tačiau vidutinis 2011 m. įstaigoje 

laikomų nuteistųjų skaičius buvo 318, todėl kai kurioms įstaigos veiklos sritims (susijusioms su 

nuteistųjų materialiniu aprūpinimu, sveikatos priežiūra ir kt.) valstybės skirtų asignavimų nepakako. 

2011 m. įstaiga gavo 66,8 tūkst. Lt lėšų už ilgalaikio materialaus turto nuomą. Per ataskaitinius 

metus įstaiga gavo 66,8 tūkst. Lt biudžeto asignavimų, kurie buvo skirti ilgalaikiam turtui, 

komunaliniams patarnavimams, kitoms prekėms ir paslaugoms.  

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2011 m. įstaiga neturėjo. 

Kreditinis įsiskolinimas, lyginant su likučiu metų pradžioje, padidėjo 3,8 tūkst. Lt. 

Debitinis įsiskolinimas, lyginant su likučiu metų pradžioje, sumažėjo 0,9 tūkst. Lt, biudžeto 

lėšų debitinis įsiskolinimas sumažėjo 1 tūkst. Lt. 

Vienos nuteistosios išlaikymo kaštai 2011 m. Panevėžio pataisos namuose buvo 20617,3 Lt. 

 

Panevėžio pataisos namuose 2011 m. gruodžio 31 d. buvo patvirtinta 131 pareigybė, iš jų: 

- 34 – pareigūnų; 

- 77 – jaunesniųjų pareigūnų; 

- 20 – darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį. 

Vykdant struktūrinius pertvarkymus, Panevėžio pataisos namuose sumažintas pareigybių 

skaičius. Dėl nepakankamo įsteigtų pareigybių skaičiaus kyla sunkumų užtikrinant įprastą įstaigos 

padalinių veiklą darbuotojų ligos ar atostogų metu, vykdant pagrindines Apsaugos ir priežiūros 

skyriaus funkcijas (nes nepakankamas prižiūrėtojų skaičius pamainose, nėra galimybių sudaryti 

rezervinių prižiūrėtojų grupių). Keičiantis teisės aktams atsiranda papildomų funkcijų įstaigos 

dirbantiesiems – ypač didėja psichologų, socialinę reabilitaciją vykdančių darbuotojų darbo krūvis, 

nepakankamai laiko lieka itin svarbiai darbo sričiai – individualiam darbui su nuteistosiomis.  

2011 m. gruodžio 31 d. įstaigoje faktiškai dirbo 32 pareigūnai, 74 jaunesnieji pareigūnai ir 20 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį. 1 vyresniajai pareigūnei ir 6 jaunesniosioms pareigūnėms 

buvo suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. 

Didžiąją pataisos namų dirbančiųjų dalį (72,6 proc.) sudarė moterys. Įstaigos dirbančiųjų 

pasiskirstymas pagal lytį matyti 1 paveikslėlyje: 

 

1 pav. Panevėžio pataisos namų dirbančiųjų pasiskirstymas pagal lytį 2011-12-31 (proc.) 

 

Panevėžio pataisos namų dirbančiųjų 

pasiskirtsymas pagal lytį 2011-12-31

27,4%

72,6%

Vyras

Moteris

 
 

2011 m. gruodžio 31 d. Panevėžio pataisos namuose dirbo 67 aukštąjį universitetinį ar jam 

prilygintą išsilavinimą turintys darbuotojai (iš jų 29 – turintys teisinį išsilavinimą), 9 aukštąjį 

neuniversitetinį išsilavinimą turintys darbuotojai ir 33 aukštesnįjį ar iki 1995 m. įgytą specialųjį 

vidurinį išsilavinimą turintys darbuotojai. 

Įstaigos dirbančiųjų pasiskirstymas pagal išsilavinimą matyti 2 paveikslėlyje 
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2 pav. Panevėžio pataisos namų dirbančiųjų pasiskirstymas pagal išsilavinimą 2011-12-31 

(proc.) 

 

Panevėžio pataisos namų dirbančiųjų pasiskirstymas 

pagal išsilavinimą  2011-12-31

54%

7%

27%

12%

Aukštasis universitetinis Aukštasis neuniversitetinis 

Aukštesnysis Vidurinis
 

 

Didžiausią Panevėžio pataisos namų dirbančiųjų dalį sudaro 40-50 m. ir 30-40 m. amžiaus 

grupių darbuotojai. Įstaigos dirbančiųjų pasiskirstymas pagal amžių matyti 3 paveikslėlyje: 

 

3 pav. Panevėžio pataisos namų dirbančiųjų pasiskirstymas pagal amžių 2011-12-31 
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2011 metais Panevėžio pataisos namų ilgalaikio turto remontui išleista 149 671,76 Lt. 

Atnaujinta Apsaugos ir priežiūros skyriaus budinčiosios dalies vaizdo stebėjimo sistema – 

įsigytas naujas kompiuteris, 5 naujos stebėjimo kameros. Įrengtas uždaras drausmės grupės 

pasivaikščiojimo kiemelis, karantino patalpos perkeltos į naujai įrengtas atskirame pastate. Įsigyta 

konstrukcija, paaukštinanti apsauginę perimetro tvorą šiaurinėje pusėje ties II gyvenamuoju korpusu.     

II gyvenamojo korpuso pastate pakeista 65 m
2
 langų, atlikti

 
 smulkūs santechnikos, staliaus, elektros 

gedimų šalinimo darbai. Sveikatos priežiūros tarnybos pastate suremontuota laiptinė, gyvenamųjų 

korpusų visuose aukštuose įrengti bide, pajungtas karšto vandens tiekimas, atnaujintos visos virtuvėlės, 

sutvarkyta dušo patalpa, aptverta Areštinės kiemelio teritorija. 

Palyginus su 2010 metais, 2011 metais atlikti remonto darbai tik iš dalies pagerino bendrą 

pataisos namų pastatų ir inžinerinės technikos būklę, nes šiam tikslui nebuvo skirta pakankamai lėšų. 

Dėl nepakankamo finansavimo jau kelis metus neatliekami 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 (kurį reikalinga įrengti atsižvelgiant į 

atliktus profesinės rizikos veiksnių tyrimus), nepakankamai sparčiai keičiami pastatų langai, 

santechniniai įrengimai ir įranga. 

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., 

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 nekeistos 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 ir neapsaugo 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.  

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. 

Apsaugos sistemos kompiuterizavimui reikalinga įsigyti papildomų ryšio priemonių ir 

kompiuterių įrangos. Nepakankamai efektyviai veikia ir kompiuterių tinklo sistema, kurią reikia 

atnaujinti. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004-06-09 įsakymu 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), 2011 metais už 37 099,32 Lt. buvo įsigyta 

158 vnt. paklodžių, 92 vnt. užvalkalų antklodėms, 30 vnt. pagalvės užvalkalų, 8 vnt. neperšlampamų 

užvalkalų čiužiniams, 800 vnt. rankšluosčių. Tačiau Panevėžio pataisos namų nuteistosios vis tiek nėra 

pakankamai aprūpintos apranga ir patalyne. Šiems daiktams įsigyti reikia papildomų lėšų. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymu    

Nr. 1R-144 „Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų 

asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ (Žin., 2006,    

Nr. 47-1683) ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 

2006 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 4/07-117 „Dėl asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės 

atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 53-1923) buvo 

kontroliuojamas paslaugos teikėjo UAB „Amerija“ atliekamas nuteistųjų maitinimo organizavimas, 

tikrinama maisto produktų kokybė. 2011 m. užtikrintas tinkamas ir savalaikis nuteistųjų maitinimas. 
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Įstaigos valdomo transporto būklė – patenkinama. Automobilių amžius – 18, 13 ir 8 metai, 

kiekvieno jų vidutinė rida – daugiau kaip 300 000 tūkst. km. Susidėvėję automobilių mazgai reikalauja 

nuolatinės priežiūros ir kapitalinio remonto. Automobilio MB 0309 techninė būklė nepatenkinama: 

dyzelinis variklis neturi kuro pakaitinimo įrenginių ar atskiro elektrinio variklio pašildymo, esant 

žemesnei kaip minus 10 laipsnių temperatūrai variklio užkurti nepavyksta, automobilio konstrukcija 

stipriai pažeista korozijos, reikalingas kapitalinis remontas. 

Prižiūrimi ir atnaujinami šilumos punktai. Atsižvelgiant į AB „Panevėžio energija“ 

reikalavimus, pasirengta 2011-2012 m. šildymo sezonui, suderinti ir pasirašyti šilumos įvadų 

parengties šildymo sezonui aktai. 

Už 6085,96 Lt įsigyta pareigūnų uniformų. 

 

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

 

Įstaigos veikla 2011 metais buvo planuojama sudarant Panevėžio pataisos namų 2011-ųjų metų 

veiklos planą bei Panevėžio pataisos namų pagrindinių priemonių pusmečių veiklos planus. 

Atsižvelgus į įstaigos 2011-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) ir įvertinus pataisos namams keliamus uždavinius, buvo 

numatytos tokios prioritetinės veiklos kryptys: 

- skatinti nuteistųjų aktyvias pilietines nuostatas – mokytis, įgyti žinių bei jas atnaujinti, vystyti 

gebėjimus ir įgūdžius, siekiant sėkmingai integruotis į visuomenę; 

- vykdyti socio-edukacinę veiklą, rengiant nuteistąsias sugrįžimui į visuomenę; 

- stiprinti įstaigos saugumą. 

Atkuriant nuteistųjų asmenybės poziciją, stiprinant jų gebėjimą atkurti dvasines bei fizines 

jėgas po patirtų nesėkmių gyvenime, ypač svarbi įstaigoje vykdoma socioedukacinė veikla, kurios 

tikslas – sumažinus recidyvizmą, padėti prasižengusioms moterims vėl integruotis į visuomenę bei 

tapti sėkmingai ir veiksmingai dirbančiais asmenimis, pilietėmis ir šeimos narėmis. Įstaigoje kryptingai 

organizuojamas nuteistųjų ugdymas. Šalia privalomų socialinės reabilitacijos programų įstaigoje 

vykdoma virš 20 įvairių ugdomųjų, švietėjiškų, korekcinių programų, kuriose 2011 m. dalyvavo apie 

95 % bausmę atliekančių nuteistųjų. 

Užtikrinama nuteistųjų apsauga ir priežiūra. Įgyvendinant Laisvės atėmimo vietų 

modernizavimo strategiją, įgyvendintos apsaugos stiprinimui skirtos priemonės (įsigytos 5 vaizdo 

stebėjimo kameros, įrengtas uždaras drausmės grupės pasivaikščiojimo kiemelis, įrengtos naujos 

karantino patalpos, įsigyta konstrukcija, paaukštinanti apsauginę perimetro tvorą šiaurinėje pusėje ties II 

gyvenamuoju korpusu). Tačiau problemų išlieka daug: bloga pagrindinės maskuojančios tvoros būklė, 

nėra šiuolaikinių prožektorių, įstaigos apšvietimas – tik patenkinamo lygio. 

2011 m. I-o pusmečio pagrindinių priemonių plane buvo numatytos 32 priemonės. 2 planuotų 

priemonių („organizuoti Sveikatos priežiūros tarnyboje esančio medicininės aparatūros patikrą“ ir 

„įrengti ant įstaigos pagalbinių pastatų papildomas pabėgimus užkardančias priemones“) įgyvendinti 

nepavyko dėl lėšų stokos.  

2011 m. II-o pusmečio pagrindinių priemonių plane buvo numatytos 39 priemonės. 3 planuotų 

priemonių („organizuoti šaudymo pratybas“, „atnaujinti pastatų stogų dangą“ „pasivaikščiojimo 

kiemeliuose įrengti stogines, atnaujinti rūkomųjų vietas“) įgyvendinti nepavyko dėl lėšų stokos. 

Priemonė „vykdyti tuberkuliozės profilaktikos priemones – organizuoti nuteistųjų plaučių peršvietimą“ 

įvykdyta iš dalies. Radiologiniai plaučių tyrimai atlikti 137 nuteistosios (dar reikėtų atlikti 35). 2011 m. 

IV ketvirtį dėl nepakankamo finansavimo radiologiniai plaučių tyrimai nuteistosios atliekami nebuvo. 

Panevėžio pataisos namai susidūrė su problema dėl būtinų profilaktinių plaučių tyrimų nuteistosioms 

atlikimo, nes Šiaulių tardymo izoliatorius, į kurį iki šiol buvo vežamos nuteistosios atlikti šio tyrimo, 

toliau teikti tokias paslaugas Panevėžio pataisos namams atsisakė. Šiuo metu profilaktiniai plaučių 

tyrimai Panevėžio pataisos namų nuteistosios neatliekami. Tai kelia susirūpinimą, nes per 2010-2011 

metus buvo išaiškinti 5 nauji tuberkuliozės atvejai. 2011 m. buvo gydomos 4 plaučių tuberkulioze 

sergančios nuteistosios (nors prieš tai 5 metus tokių pacienčių užfiksuota nebuvo). Viena nuteistoji  
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serga aktyvia, atvira, atsparia daugeliui vaistų tuberkuliozės forma ir yra labai pavojinga aplinkiniams, 

nes gyvena neizoliuotame sektoriuje, vaikšto į mokyklą, valgyklą, bet kuriuo metu gali pradėti skleisti 

tuberkuliozės bakterijas. Dėl lėšų stokos neįrengtas izoliuotas sektorius sergančiosioms tuberkulioze, 

nors tai yra labai svarbu siekiant išvengti nuteistųjų ir personalo užkrėtimo.  

Apibendrinant praėjusių metų veiklos rezultatus, pagrindinės įstaigos veiklos problemos          

2011 metais buvo: 

1. Nepakankamas finansavimas ilgalaikiam materialiajam turtui, ypač pastatų ir statinių 

remontui ir rekonstrukcijai bei inžinerinės įrangos atnaujinimui, įstaigos apsaugos techninėms 

priemonėms, naujai kompiuterinei technikai bei ryšio priemonėms įsigyti. 

2. Nepakanka lėšų pareigūnų tarnybinėms uniformoms, medikamentams, nuteistųjų aprangai ir 

patalynei įsigyti. 

3. Nepakankamas prižiūrėtojų skaičius pamainose kelia problemų, užtikrinat įstaigos apsaugą 

bei nuteistųjų priežiūrą. 

4. Dėl didėjančio psichologų ir socialinę reabilitaciją vykdančių darbuotojų darbo krūvio 

mažiau laiko lieka itin svarbiai ir didelio dėmesio reikalaujančiai darbo sričiai – individualiam darbui 

su nuteistosiomis.  

 

3. Kriminogeninė būklė, darbo organizavimo naujovės. 

 

Panevėžio pataisos namų kriminogeninė būklė 2011 m. buvo normali, nors šiai būklei 

neigiamą įtaką darantys išoriniai veiksniai išliko tie patys: įstaiga yra miesto centre, perimetro 

maskuojanti pagrindinė tvora žema, nuteistiesiems uždrausti daiktai permetami per tvorą. Neigiamai 

veikiantys vidiniai veiksniai: savalaikės patikimos informacijos stoka, jos realizavimo neefektyvumas 

(nuteistosios stebi personalą 24 valandas, žino postų keitimosi laiką, pareigūnų užimtumą ir t.t.); 

dažnai keičiamos draudžiamų turėti daiktų patekimo vietos ir laikas, taip pat jų slėpimo vietos; 

didėjantis nuteistųjų turimų mobilaus ryšio telefonų skaičius (jų pagalba nuteistosios gali lengvai 

organizuoti draudžiamų nuteistiesiems turėti daiktų patekimą į įstaigą); pasimatymai, ypač ilgalaikiai, 

kai dėl techninių medicininių priemonių stokos praktiškai neįmanoma užkardyti nuteistiesiems 

draudžiamų turėti daiktų patekimo (ypatingai kai narkotinės medžiagos yra gabenamos skrandyje). Ne 

visada laiku gaunama informacija apie tokį narkotinių medžiagų patekimo būdą – dažniausiai ji 

gaunama, kai narkotinės ar psichotropinės medžiagos jau būna įstaigos teritorijoje.  

2011 metais įstaigoje pradėta keturiolika ikiteisminių tyrimų (2010 m. – 10), iš jų vienuolika – 

dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų neteisėtos apyvartos, vienas – dėl pasipriešinimo valstybės 

tarnautojui, vienas – dėl laisvės atėmimo įstaigos darbo dezorganizavimo, vienas – dėl turto 

prievartavimo:  

 2011-01-03 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 

(toliau – LR BK) 259 str. 2 d. dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis 

medžiagomis be tikslo jas platinti – baigtas. Panevėžio m. apylinkės teismo nuosprendžiu nuteistoji 

nuteista 45 paroms arešto.  

 2011-01-06 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 260 str.1 d. dėl neteisėto disponavimo 

narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti. Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – LR BPK) 3
1
 str. ikiteisminis tyrimas sustabdytas. 

 2011-01-17 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK  259 str. 1 d. dėl neteisėto 

disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti – baigtas. Panevėžio 

m. apylinkės teismo nuosprendžiu nuteistoji nuteista. – 1 m. l/at.  

 2011-01-21 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 260 str. 1 d. dėl neteisėto 

disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti. Vadovaujantis 

LR BPK 3
1
 str. ikiteisminis tyrimas sustabdytas. 

  2011-02-10 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 260 str. 1 d. dėl neteisėto 

disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti. Ikiteisminis 

tyrimas, vadovaujantis LR BPK 3
1
 str., sustabdytas. 
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 2011-02-10 pradėtas ikiteisminis tyrimas LR BK 260 str. 1 d. dėl neteisėto disponavimo 

narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti. Vadovaujantis LR BPK 3
1 

str., 

170 str. 4 d. 2 p., ikiteisminis tyrimas sustabdytas. 

 2011-02-11 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 260 str. 1 d. dėl neteisėto 

disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti. 2011-02-28 

perduota Panevėžio apskrities VPK. 

 2011-02-15 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 260 str. 1 d. dėl neteisėto 

disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti, 2011-03-09 

perduota Panevėžio apskrities VPK. 

 2011-02-23 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 260 str. 1 d. dėl neteisėto 

disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti. 2011-03-09 

perduota Panevėžio apskrities VPK. 

  2011-04-18 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 260 str. 1 d. dėl neteisėto 

disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti. Ikiteisminis 

tyrimas, vadovaujantis LR BPK 3
1 

str., 170 str. 4 d. 2 p., sustabdytas. 

  2011-06-27 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 260 str.1 d. dėl neteisėto 

disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti. Ikiteisminis 

tyrimas, vadovaujantis LR BPK 3 str. 1 d. 1p., 94 str. 1 d. 4 p., 170 str. 4d. 3p., 212 str. 1d. 1 p., 214 

str. 1 d., nutrauktas.  

 2011-07-20 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 181 str. 1 d. dėl turto prievartavimo – 

tęsiamas. 

 2011-08-27 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 239 str.1 d., dėl laisvės atėmimo 

įstaigos darbo dezorganizavimo, nutrauktas vadovaujantis LR BPK 3 str. 1 d. 1 p., 94 str. 1 d. 4 p., 212 

str. 1 d. 1 p., nesant nusikalstamos veikos, numatytos LR BPK 239 str. 2 d. požymių.  

 2011-09-08 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagreitinto proceso tvarka pagal LR BK 286 str., 

dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ir 138 str. 2 d. 10 p., dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo 

asmens, vykdžiusio tarnybines pareigas. Nuteistoji Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu 

pripažinta kalta padariusi nusikaltimus, numatytus LR BK 138 str. 2 d. 10 p. ir 286 str., nuteista 3 m. 4 

mėn. l/at. 

2011 metais Panevėžio pataisos namuose priimta 17 nutarimų atsisakyti pradėti ikiteisminį 

tyrimą (2010 m. – 25): 

- 7 – dėl pasipriešinimo pareigūnui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 

kodekso 3 str. 1d. 1 p. ir 168 str.; 

- 9 – dėl konfliktinės situacijos tarp nuteistųjų, pasireiškusios neadekvačia reakcija į situaciją, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 407 str. ir 168 str.; 

- 1 – dėl bandymo pasikarti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 

3 str. 1d. 1 p. ir 168 str. 

2011 metais Vidaus tyrimų skyrius atliko 178 tarnybinius tyrimus (2010 metais – 192). 

2011 metais, siekiant užkardyti telefonų bei narkotinių medžiagų patekimą į pataisos namus bei 

patekusių į įstaigos teritoriją paėmimą, buvo imtasi šių priemonių: 

- analizuojama informacija, kuriose vietose ir kokiu laiku dažniausiai vyksta permetimai per 

apsaugos perimetro tvorą ir tose vietose skiriami papildomi priežiūros postai; 

- atliekamos bendros kratos;  

- atsižvelgiant į turimą informaciją, sustiprintas galimų permetimų vietų stebėjimas vaizdo 

kameromis, peržiūrimi vaizdo įrašai. 
2011 metais nuteistosioms bandomų perduoti narkotinių medžiagų kiekis, lyginant su 2010 

metais, išaugo du kartus. 2011 m. rastas ir paimtas bendras narkotinių medžiagų kiekis - 52,9482 g. 
(kai 2010 m. – 24,0936 g.). Narkotinių medžiagų, patenkančių į pataisos namus, kiekio augimą lėmė 
tai, kad nemaža nuteistųjų dalis yra priklausomos nuo šių medžiagų (jas vartojo laisvėje), todėl ir 
atlikdamos bausmę siekia įvairiausiais būdais šį poreikį patenkinti. Paimtų medžiagų, pripažintų 
narkotinėmis ir psichiką veikiančiomis, kiekio kaitą 2009-2011 m. matome 4 paveikslėlyje: 
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4 pav. Paimtų medžiagų, pripažintų narkotinėmis ir psichiką veikiančiomis, kiekio kaita 

2009-2011 m. 
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Pažymėtina ir tai, kad 2011 metais padidėjo (nors ir nežymiai) mobiliųjų telefonų patekimų į 

pataisos namus atvejų. Paimtų mobiliųjų telefonų skaičiaus kaitą 2009-2011 m. matome 5 

paveikslėlyje: 

 

5 pav. Paimtų mobiliųjų telefonų skaičiaus kaita 2009-2011 m.  
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4. Personalo kaita, kvalifikacijos tobulinimas. 

 

Darbuotojų kaita 2011 metais buvo nedidelė. Priimti į tarnybą (darbą) ar perkelti į aukštesnes 

pareigas 2 pareigūnai, 1 jaunesnysis pareigūnas ir 2 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Atleista 

ar perkelta į kitas pareigas 3 pareigūnai, 3 jaunesnieji pareigūnai ir 4 darbuotojai, dirbantys pagal darbo 

sutartį. 
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Priimtų ir atleistų darbuotojų skaičiaus palyginimą matome 6 ir 7 paveikslėliuose: 

 

6 pav. Priimtų darbuotojų skaičiaus palyginimas 2010-2011 m. 
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7 pav. Atleistų darbuotojų skaičiaus palyginimas 2010-2011 m.  
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2011 metais už drausmės pažeidimą nubaustas vienas vyriausiasis pareigūnas. Už netinkamą 

tarnybinių pareigų vykdymą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu skirta tarnybinės 

nuobauda – griežtas papeikimas.  

2011 metais paskatinti 7 pareigūnai, 1 jaunesnysis pareigūnas. 

2011 m. vykusios neeilinės atestacijos metu atestuoti 3 pareigūnai, eilinės pareigūnų atestacijos 

metu – 42 pareigūnai.  

Panevėžio pataisos namuose kvalifikacijos kėlimas buvo vykdomas atsižvelgiant į Panevėžio 

pataisos namų darbuotojų pageidavimus bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos mokymo centro (toliau – Mokymo centras) 2011 m. kvalifikacijos tobulinimo 
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renginių planus. Laisvės atėmimo vietų jaunesniųjų pareigūnų II pakopos įvadinio mokymo kursą 

Mokymo centre 2011 metais baigė 4 jaunesnieji pareigūnai. 

  Panevėžio pataisos namų personalo mokymo poreikiai ir prioritetai nustatomi bei teminiai 

mokymo planai sudaromi vykdant darbuotojų apklausą. Atsižvelgus į darbuotojų pageidavimus bei 

personalo mokymo strategijoje numatytus mokymo organizavimo principus, 2011 m. vasario 3 d. buvo 

sudarytas 2011 metų mokymo planas Nr. 01/7-256. Didelis dėmesys skiriamas prioritetinėms 

personalo mokymo grupėms – jaunesnieji pareigūnai, naujai priimti į tarnybą ar perkelti į kitas 

pareigas, siunčiami į įvadinius pareigūnų mokymo kursus. Administracinių padalinių vadovai visada 

informuojami apie numatomus kvalifikacijos kėlimo renginius. Per 2011 metų I pusmetį personalo 

kvalifikacijos kėlimui buvo išleista 195,00 Lt., II pusmetį – 2409,10 Lt. Viso 2011 metais 

kvalifikacijos kėlimui išleista 2604,10,35 Lt. Lėšos išleistos apmokant Sveikatos priežiūros tarnybos 

bendrosios praktikos slaugytojų kursus, Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojų kursus bei 

privalomosios pirmosios pagalbos bei higienos įgūdžių mokymų kursus. 

  Panevėžio pataisos namų darbuotojams 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. 

  2011 metais kvalifikaciją tobulino 56 Panevėžio pataisos namų dirbantieji (viso –141 kartą). 

Dirbančiųjų, kėlusių kvalifikaciją skaičius 2011 m., matyti 1 lentelėje: 

 

1 lentelė. Panevėžio pataisos namų dirbančiųjų, kėlusių kvalifikaciją skaičius 2011 m. 

 

Darbuotojai, kurie kėlė kvalifikaciją Iš viso Iš jų: KD 

Mokymo 

centre 

Užsienyje Įvadiniame 

mokyme 

Vyriausieji ir vyresnieji pareigūnai 14 (47 k.) 10 - - 

Pareigūnai 15 (51 k.) 12 1 - 

Jaunesnieji pareigūnai 15 (25 k.) 15  - 4 

Valstybės tarnautojai - - - - 

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis 12 (18 k.) 6  - - 

IŠ VISO: 56 (141 k.) 43  1 4 

  

  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 2011 m. spalio 1 d. pradėti tarnybinio 

mokymo mokslo metai. Panevėžio pataisos namų direktoriaus 2011 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-45 

„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 2011 - 

2012 mokslo metams. Panevėžio pataisos namų direktoriaus   2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-46 

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.  

  2011 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 
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sėkmingai. Dėl pateisinamų priežasčių įskaitų nelaikiusiems pareigūnams sudarytos sąlygos jas 

išlaikyti vėliau.  

  2011 m. toliau sėkmingai vykdytas projektas „Panevėžio pataisos namų dirbančių 

kvalifikacijos tobulinimas“. Jo 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 kelia 116 darbuotojų. Įgyvendinant projektą, 

gilinamos įstaigos personalo turimos žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, kurie padės sėkmingai dirbti 

institucijoje, tapti lankstesniais, greičiau reaguoti tiek į pokyčius, tiek į poreikius, bus geriau pasirengta 

toms funkcijoms, kurioms atlikti dirbantiesiems suteikti viešojo administravimo įgaliojimai. 

Papildoma mokymo programa parengta ir sėkmingai įgyventa įstaigos psichologams. 

  10 įstaigos pareigūnų dalyvavo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos projekte „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo kvalifikacijos kėlimas“. 2011 m. 

sausio – vasario mėnesiais 7 darbuotojai baigė kompiuterinio raštingumo kursus ir gavo ECDL 

pažymėjimus, 5 darbuotojai – anglų kalbos 120 ak. val. kursus, visi darbuotojai dalyvauja 

organizuojamuose seminaruose. 

  Panevėžio pataisos namų Apsaugos ir priežiūros bei Vidaus tyrimų skyrių 20 darbuotojų 

dalyvavo Mokymo centro projekte „Pataisos įstaigų ir pataisos inspekcijų darbuotojų gebėjimų 

ugdymas ir kvalifikacijos kėlimas“. 
 

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 pataisos įstaigų teritorijos ribų (Bausmių vykdymo kodekso 105 

straipsnis) ir kt. 
 

Daugėja Panevėžio pataisos namuose laikomų nuteistųjų. 2012 m. sausio 1 d. įstaigoje 

terminuotą laisvės atėmimo bausmę atliko 299 nuteistosios (2011 m. sausio 1 d. – 287 nuteistosios). 

Nuteistųjų skaičiaus augimas matyti 8 paveikslėlyje. 
 

8 pav. Nuteistųjų skaičiaus kaita 2006-2011 m. (duomenys kitų metų sausio 1 d.) 
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Pirmą kartą laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose atliekančių nuteistųjų 2012 m. sausio    

1 d. buvo 173 (t. y. 57,9 %). 2011 metais į įstaigą atvyko 539 nuteistosios, iš jų naujai nuteistų – 202. 

Į laisvę paleistų nuteistųjų skaičius padidėjo nuo 169 nuteistųjų (2010 m.) iki 188 nuteistųjų 

(2011 m.). 2011 m. lygtinai paleista 101 nuteistoji. 

9 paveikslėlyje matyti paleistų į laisvę nuteistųjų, atlikusių laisvės atėmimo bausmę, 

pasiskirstymas pagal paleidimo pagrindus 2009-2011 m.  

 

9 pav. Išleistų į laisvę nuteistųjų pasiskirstymas pagal paleidimo pagrindus 2009-2011 m. 

(duomenys kitų metų sausio 1 d.) 
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 Pagal išsilavinimą nuteistosios pasiskirstę taip: aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą 

išsilavinimą turi 10 nuteistųjų, aukštesnįjį – 23, vidurinį – 120, pagrindinį– 98, pradinį– 29.                 

19 nuteistųjų neturi jokio išsilavinimo. Nuteistųjų pasiskirstymas pagal išsilavinimą (proc.) matyti        

10 paveikslėlyje. 

 

10 pav. Nuteistųjų pasiskirstymas pagal išsilavinimą (duomenys 2012 m. sausio 1 d.) 

 

Nuteistųjų paskirstymas pagal išsilavinimą 
2012-01-01
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40%33%

10%
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Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis Pagrindinis Pradinis Be išsilavimo
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 Panevėžio pataisos namuose laikomų nuteistųjų pasiskirstymą pagal amžių (proc.)             

2006-2011 m. matome 11 paveikslėlyje. 

 

11 pav. Nuteistųjų pasiskirstymas pagal amžių 2006-2011 m. (duomenys kitų metų sausio 

1 d.) 

 

1,3 4,3

25,2 33,1 20,5 11,3

4,3

2 7,8

28,2 20,8 30,2 8,6

2,4

0,8 3,5
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3,5
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3,5

1
4
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2,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2007 sausio 1 d.

2008 sausio 1 d.

2009 sausio 1 d.

2010 sausio 1 d.

2011 sausio 1 d.

2012 sausio 1 d.

Nuteistųjų pasiskirstymas pagal amžių

Nepilnametės iki 21 metų imtinai nuo 21 iki 30 metų

nuo 30 iki 40 metų nuo 40 iki 50 metų nuo 50 iki 60 metų

vyresnės kaip 60 metų
 

Nuteistųjų sudėtis pagal padarytas nusikalstamas veikas 2011 metais išliko panaši kaip ir     

2010 m. Dominuoja moterys, nuteistos už nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ar 

psichotropinėmis medžiagomis (33,1%) , už nužudymus (27,7 %) bei vagystes (14,4 %). 

Pastaraisiais metais pastebima nuteistųjų, atliekančių bausmę už nusikalstamas veikas, susijusias su 

narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, didėjimo tendencija, ir nuteistųjų, kalinčių už 

vagystes, mažėjimo tendencija. Nuteistųjų pasiskirstymo pagal nusikalstamas veikas 2006-2011 m. 

palyginimą (proc.) matome 12 paveikslėlyje. 
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12 pav. Nuteistųjų pasiskirstymas pagal nusikalstamas veikas 2006-2012 m. (duomenys 

kitų metų sausio 1 d.) 

 

30,4 7,8 8,7 24,3 17,4 11,4

27,5 3,5 9,8 19,6 24,3 15,3

29,7 5,8 7,3 20,8 25,1 11,3

28,2 6,6 8,5 18,9 28,2 9,6

25,1 5,6 7,3 19,5 28,2 14,5

27,7 4,75,7 14,4 33,1 14,4
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Nuteistųjų pasiskirstymas pagal nusikalstamas veikas 
sausio 1 d. (procentais)

Nužudymą

Sunkų sveikatos sutrikimą

Plėšimą

Vagystę

Nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis

Kita

 
 

Teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės termino vidurkis 2011 m. buvo 5 m. 10 mėn. 19 d.   

(2010 m. – 5 m. 1 mėn. 24 d.). 

Realiai atliktos bausmės termino vidurkis (paleistų asmenų) 2011 m. buvo 1 m. 10 mėn. 29 d. 

(2009 m. – 2 m. 3 mėn. 2 d.). 

Panevėžio pataisos namuose 2011 metų pabaigoje laisvės atėmimo bausmę atliko 1 Rusijos 

Federacijos pilietė, turinti teisę nuolat gyventi Lietuvoje.  

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

trumpalaikę išvyką už pataisos įstaigos ribų per ataskaitinį laikotarpį buvo išleistos 4 nuteistosios, 

pagal LR BVK 104 str. išleistų nebuvo. Visos išleistos nuteistosios į pataisos namus sugrįžo laiku.  

2011 metais Lietuvos Respublikos Prezidentei nuteistosios parašė 70 malonės prašymų.                

Patenkinta trylika malonės prašymų – nuteistosioms sutrumpinta laisvės atėmimo bausmė. 

 

2012 metų sausio 1 d. Panevėžio pataisos namų areštinėje bausmę atliko 8 nuteistosios.       

2011 m. į areštinę atvyko 169 nuteistosios, iš jų 150 – naujai nuteistų. 2011 m. nebuvo nuteistųjų, 

kurioms teismas paskyrė atlikti arešto bausmę poilsio dienomis. Nuteistųjų, atliekančių arešto bausmę, 

skaičiaus kaitą 2008-2011 m. matome 13 paveikslėlyje: 
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13 pav. Nuteistųjų areštu skaičiaus kaita 2008-2011 m. 

 

Nuteistųjų areštu skaičiaus kaita 2008-2011 m.  
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Pagal nusikalstamas veikas areštinėje daugiausiai bausmę atliko moterys, nuteistos už vagystes        

(60,7 %) bei nusikaltimus, susijusius su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis (15,3 %). 

Vidutinė teismo nuosprendžiu paskirtos arešto bausmės trukmė – 1 mėnuo. 

Arešto bausmę atliekančios nuteistosios nebuvo išvykusios į trumpalaikę išvyką, numatytą                             

LR BVK 55 str.  

 

2011 m. užfiksuoti 434 drausmės pažeidimai (2010 m. – 406).  

Skirta nuobaudų įsakymais ar nutarimais: 2011 metais – 284 (100 nuteistųjų tenka 95 

nuobaudos), 2010 metais – 297 (100 nuteistųjų tenka 103 nuobaudos). Kaip matyti, palyginus su 

praėjusiais metais, drausmės pažeidimų užfiksuota daugiau, tačiau nuobaudų įsakymais ar nutarimais 

skirta mažiau. Tai lėmė nuteistųjų užimtumas, efektyvi socialinės reabilitacijos priemonių įtaka 

nuteistosioms. Didelis dėmesys buvo skiriamas individualiam darbui, motyvuojant nuteistąsias 

dalyvauti socialinės reabilitacijos programose. 

2011 metais daugiausia pažeidimų – 112 (39 %) užfiksuota už įstaigoje nustatytos tvarkos 

nesilaikymą. (2010 m. tokių pažeidimų buvo 116).  

67 (24 %) nuobaudos buvo taikytos už uždraustų daiktų gaminimą, įsigijimą arba laikymą 

(2010 metais tokių atvejų buvo 77). Daugiausia tokių nuobaudų skirta už mobilaus ryšio telefonų ir jų 

dalių bei medicininės paskirties švirkštų laikymą.  

40 (14%) nuobaudų skirta už įstaigos administracijos reikalavimų nevykdymą, 2010 metais už 

šį pažeidimą buvo taikytos 28 nuobaudos. Žymiai padaugėjo atvejų, kai nuteistosios nevykdo 

administracijos reikalavimų, priešinasi atliekant kratą. Kiekvienu nepaklusimo atveju nuteistosioms 

taikomos griežtos nuobaudos, t. y. uždarymas į baudos izoliatorių, perkėlimas iš paprastos grupės į 

drausmės grupę. 

2011 m. užfiksuoti 6 (2%) fizinio smurto naudojimo prieš kitus asmenis atvejai (2010 metais 

tokių atvejų buvo 7). 
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Skiriant drausmines nuobaudas, atsižvelgiama į pažeidimo padarymo aplinkybes, anksčiau 

paskirtų nuobaudų kiekį ir pobūdį. Už analogiškus pažeidimus nuteistosios baudžiamos skirtingai.  

2011 metais buvo daromi itin piktybiški drausmės pažeidimai, t.y. narkotinių medžiagų 

vartojimas, uždraustų daiktų gaminimas, įsigijimas arba laikymas, įstaigos administracijos reikalavimų 

nevykdymas, todėl ir skiriamos nuobaudos buvo itin griežto pobūdžio.  

2011 m. dažniausiai taikoma nuobauda – uždarymas į baudos izoliatorių (147 atvejai, t.y.     

52% ), 2010 metais ši nuobauda taikyta 163 kartus. Viena iš pačių griežčiausių nuobaudų – perkėlimas 

iš paprastosios į drausmės grupę taikyta 15 kartų (5%), 2010 metais ši nuobauda buvo taikyta 17 kartų.  

61 kartą (21%) buvo skiriami įspėjimai arba papeikimai, 2010 metais tokių nuobaudų buvo 

skirta 164 kartus. 

Pataisos įstaigos patalpų ir teritorijos tvarkymas be eilės buvo skirtas 38 kartus (13%),         

2010 metais – 41 kartą. 

2011 metais 2 nuteistosios iš kamerų tipo patalpų buvo pasiųstos nuobaudą atlikti į kalėjimą.  

15 kartų buvo taikyta nuobauda – uždraudimas iki 1 mėnesio pirkti maisto produktų (2010 m. – 

1 kartą). Ši nuobauda taikoma itin retai, nes 1 mėnesio eigoje nuteistoji praranda teisę pirkti tik maisto 

produktus, o cigaretes, kurios yra itin būtina prekė, nuteistoji pirkti turi teisę. Pritaikius šią nuobaudą, 

nuteistoji drausminio poveikio nepajunta.  

68% drausmės pažeidimų įvykdoma dienos metu, 24% – vakaro metu, o 8% – nakties metu. 

2011 metais nuteistosios 28 kartus buvo svarstytos Drausmės komisijos posėdžiuose (2010 m. 

– 34 kartus).  

Nuteistųjų užimtumas pataisos įstaigoje padeda racionaliai ir prasmingai išnaudoti nuteistųjų 

laisvą laiką, stiprina socialinius įgūdžius, užtikrina drausmės pažeidimų prevenciją.  

2011 metais įstaigoje buvo vykdoma virš 20 įvairių ugdomųjų, švietėjiškų, korekcinių, 

psichologinių programų. Siekta į šią veiklą įtraukti kuo daugiau nuteistųjų.  

Aktyviai vykdyti renginiai, skatinantys nuteistųjų domėjimąsi išoriniu pasauliu – tai kultūriniai, 

sporto renginiai, užsiėmimai teisiniais klausimais. 2011 metais įstaigoje organizuoti 512 kultūros ir 

sporto renginiai, vyko 102 užsiėmimai teisiniais bei ekonominiais klausimais. 

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 2011 metais buvo 54. 

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 52 moterys. 

 

14 pav. Nuteistųjų užimtumas darbu 2011 m. 

 

Nuteistųjų užimtumas darbu 2011 metais
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65%
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Neįdarbinta 
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6. Socialinis darbas (kokios įstaigoje buvo vykdomos programos trumpai jas apibūdinant;  

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

 

Nusikaltusių asmenų socialinės reabilitacijos procesas Panevėžio pataisos namuose 

organizuojamas programiniu principu. Tikslas – dirbti su nuteistosiomis, kad jos galėtų grįžti į 

visuomenę, pilnaverčiai įsilieti į jos gretas. Kiekvienai laisvės atėmimo bausmę atliekančiai nuteistajai  

sudaromas pataisos planas, kuriame įvertinami poreikiai, kurių patenkinimas įgalintų asmenį po laisvės 

atėmimo bausmės atlikimo tapti pilnaverčiu visuomenės nariu, sugebančiu ir norinčiu savarankiškai 

bei teisėtais būdais siekti gyvenime užsibrėžtų tikslų ir spręsti iškylančias problemas. 

2011 metais įstaigoje buvo vykdomos šios ugdomosios, švietėjiškos, korekcinės, psichologinės 

programos: 

 Nuo psichoaktyvių medžiagų priklausomų moterų įkalinimo įstaigoje reabilitacijos programa 

– grupės yra atviro tipo, nuteistųjų skaičius kinta, šiuo metu dalyvauja  20 nuteistosios. Programos 

tikslas – padėti programos dalyvėms atsisakyti priklausomybės, skatinti susilaikyti nuo psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo ir padėti išlikti blaivioms. 

 Streso valdymo programa, taikoma pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančioms 

nuteistosioms. 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. 2011 metais programoje dalyvavo 50 nuteistųjų. 

 Dirbant su nepilnametėmis nuteistosiomis taikoma kognityvinė-bihevioristinė korekcinė 

programa „EQUIP“, kurioje 2011 metais dalyvavo 5 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. 2011 m. šią programą lankė 46 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. Programoje dalyvavo 2 nuteistosios. 

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

programa, kurioje 2011 metais dalyvavo 8 nuteitosios. 

 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 2011 m. dalyvavo 7 nuteistosios. 

 Įstaigoje nuteistosioms organizuojami Ispanų kalbos kursai, kuriuos lanko 18 nuteistųjų. 

Kursus veda įstaigos kapelionas kunigas Domingo Avellaneda Cabanillas IVE.  

 Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacija vykdo programą, kurios tikslas – supažindinti 

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

Programoje dalyvavo 12 nuteistųjų. 

 Įstaigoje 2011 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. 

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

gyvenimą, perkainoti vertybes ir pradėti naują gyvenimo etapą. Programoje dalyvauja10 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 – tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama 

su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama asmeniškai išgyventi Šv. Trejybės slėpinį bei rasti 

vis artimesnį santykį su Jėzumi. Kurso tikslas – žmogaus asmeninis susitikimas su Jėzumi Kristumi 

kaip gyvuoju Dievu ir Gelbėtoju, išlaisvinančiu žmogų iš nuodėmės ir blogio bei atveriančio naujo 

kilnaus gyvenimo perspektyvą, būnant tarp kitų žmonių socialinėje erdvėje. Alfa kursu siekiama teikti 

dvasinę pagalbą nuteistiesiems, siekiant teigiamo pokyčio jų mąstyme, elgesyje ir visame socialiniame 

gyvenime bei reintegracijos į visuomenę. Per 2011 metus kursus lankė 52 nuteistosios. 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras įstaigoje 2011 metais vykdė 3 programas:  

 Motinystės įgūdžių lavinimo pamokėles lanko 10 nuteistųjų, pataisos namuose auginančių 

vaikus iki 3 metų; 

  Programą „Kelyje į kūno ir sielos harmoniją“ lanko 18 nuteistųjų;  

 Kosmetinio masažo pamokėles lanko 12 nuteistųjų. 

2011 m. 96 moterys, atliekančios laisvės atėmimo bausmę, sėkmingai baigė Panevėžio 

profesinio rengimo centro filialą. Siuvėjo profesiją įgijo 28 nuteistosios, virėjo – 28, kirpėjo – 27, 

apdailininko – 13. 2011-2012 mokslo metais Panevėžio profesinio rengimo centro filiale mokosi 113 

nuteistųjų: siuvėjo profesiją siekia įgyti 30, virėjo – 35, kirpėjo – 32, apdailininko – 26.  

Panevėžio suaugusiųjų mokykloje pradinį išsilavinimą įgijo 10 nuteistųjų, pagrindinį 

išsilavinimą – 5, vidurinį išsilavinimą – 1. 2011-2012 mokslo metais mokykloje mokosi 66 

nuteistosios. 

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

integruotis į naują socialinę aplinką ir sukurti prielaidas sėkmingam pataisos procesui, 2011 m. 

išklausė 324 nuteistosios.  

Integracijos į visuomenę programą, kuria siekiama sudaryti sąlygas nuteistosioms po bausmės 

atlikimo integruotis į visuomenę, kartu mažinant pakartotinio nusikalstamumo riziką, 2011 m. išklausė 

328 nuteistosios.  

Įgyvendinant savižudybių ir savęs žalojimo prevencijos priemones, 2011 m. Krizių įveikos 

komanda į posėdžius rinkosi 24 kartus. Pagal savižudybių ir savęs žalojimo prevencijos programą 

įvyko 5 Psichologinės grupės specialistų parengtos paskaitos. 

2011 metais 36 nuteistosioms buvo įteiktos asmens tapatybės kortelės. 

Didelis dėmesys skirtas nuteistųjų savišvietai. Panevėžio pataisos namuose veikia dvi 

bibliotekos, kurių paslaugomis naudojasi apie 92% nuteistųjų. Bibliotekose yra 4953 knygos, 3856 iš 

jų – grožinės literatūros. 

 

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

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

 

Panevėžio pataisos namų darbuotojai 2011 metais dalyvavo projektuose: 

- 2010-2011 metais įstaigoje įgyvendinamas projektas „Panevėžio pataisos namų dirbančiųjų 

kvalifikacijos tobulinimas“. Jo 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 kelia 114 darbuotojų. Įgyvendinant projektą, bus 

pagilintos įstaigos personalo turimos žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, kurie padės sėkmingai dirbti 

institucijoje, tapti lankstesniais, greičiau reaguoti tiek į pokyčius, tiek į poreikius, bus geriau pasirengta 

toms funkcijoms, kurioms atlikti dirbantiesiems suteikti viešojo administravimo įgaliojimai. 2009 m. 

gruodžio 23 d. skirtas finansavimas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2007-2013 m. Žmoniškųjų 

išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 
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administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-03-V priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų 

dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ vykdymui.  

- Partnerio teisėmis dalyvaujama tarptautiniame Daphne III finansuojame projekte „Įkalintų 

moterų su smurto ir prievartos istorija gebėjimų stiprinimas“, kurio koordinatorius yra Vokietijos 

medicinos asociacijos mokslinis institutas. Projekto partneriai taip pat yra: Birmingemo universitetas 

(Jungtinė Karalystė), Europos nusikaltimų prevencijos ir kontrolės institutas (Suomija), „Moteris 

padeda moteriai“ (nevalstybinė organizacija, Vokietija), Corton‘o kalėjimas (Škotija, Jungtinė 

Karalystė), Moterų teisių centras (Lenkija), Helena Chodkowska universitetas (Lenkija). Projektas 

nukreiptas į įkalintas moteris, patyrusias fizinį ar seksualinį smurtą: vaikystėje, partnerio smurtą ir pan. 

Šio projekto tikslas – apžvelgti egzistuojančias programas, dalintis patirtimi, sudaryti mokymosi 

vadovą bei sėkmingai adaptuoti sukurtą programą partnerių šalyse. 2011 m. vyko du projekto 

susitikimai, kurių metu buvo dalijamasi patirtimi, nustatyti programos tikslai, uždaviniai (dalyvavo 1 

pareigūnas); 

 - 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 

vykdomame projekte „Pataisos įstaigų ir pataisos inspekcijų darbuotojų gebėjimų ugdymas ir 

kvalifikacijos kėlimas“ dalyvauja 20 pareigūnų; 

Panevėžio pataisos namuose vykdomi projektai, kuriuose dalyvauja nuteistosios: 

- Psichologinės grupės darbuotojai parengė ir vykdė Jungtinių Tautų Narkotikų ir 

Nusikalstamumo biuro (UNODC) dotuojamą projektą „ŽIV/AIDS ir narkotikų vartojimo prevencijos 

tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojams (ŠNV) gerinimas“, kuriame dalyvavo 32 nuteistosios.  

- Įstaigoje sėkmingai įgyvendintas 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“. Sudaromos sąlygos nuteistosioms susitikti su vaikais, kuriuos į pasimatymus 

atveža Carito atstovai. 

- Įgyvendintas Utenos kolegijos vykdomas projektas „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių 

ugdymas Pietryčių, Vidurio ir Šiaurės rytų Lietuvos regionuose“. Vykdomi nuteistųjų kompiuterinio 

raštingumo įgūdžių mokymai. 2011 metais kursus baigė 72 nuteistosios. 

- 2011 metais vykdytos projekto „Simuliacinis žaidimas „Mano kelias“ 2 versija“ pagal 

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

numatytos veiklos. Programoje dalyvavo 137 nuteistosios. 

 

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, doro gyvenimo būdo motyvaciją praradusios nuteistosios. Tik 7,24 % 2011 m. įstaigoje 

atlikusių bausmę moterų iki nuteisimo dirbo. Specializuota veikla su tokia nuteistųjų kategorija 

sąlygoja didesnį žmogiškųjų resursų poreikį reabilitacijos tikslams pasiekti. Be to, dėl šių veiksnių 

tampa sudėtingiau užtikrinti saugias bausmės atlikimo sąlygas nuteistiesiems bei darbo sąlygas 

personalui. 

Nemažėja psichinių anomalijų turinčių nuteistųjų (2012 m. sausio 1 d. – 110 (36,8 %)), taip pat 

priklausomų nuo narkotinių medžiagų bei alkoholio (2012 m. sausio 1 d. 96 (32,1 %) įstaigoje laikomi 

nuteistieji turėjo priklausomybę nuo narkotinių medžiagų, 52 (17,4 %) – nuo alkoholio). Dėl šių 
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veiksnių tampa sudėtingesnė nuteistųjų socialinė reabilitacija. Nuteistųjų pasiskirstymo pagal turimas 

priklausomybes 2009-2011 m. palyginimą (proc.) matome 15 paveikslėlyje. 

 

15 pav. Nuteistųjų, turinčių priklausomybes, skaičiaus kaita 2009-2011m. (duomenys 

kitų metų sausio 1 d.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padidėjo apsvaigimų nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų skaičius – 2011 metais buvo 

patikrintos 89 nuteistosios, pasitvirtino 68 atvejai (2010 m. patikrintos 84 nuteistosios, nustatyti 59 

nuteistųjų narkotinių medžiagų vartojimo atvejai). 

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 bei priklausomybių gydymo principais. Siekiant šviesti 

nuteistąsias narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos srityje, 2011 m. skaitytos 6 

paskaitos šia tema. 

Įstaigoje veikia du Priklausomybės ligų gydymo centrai (toliau – 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 12-os 

žingsnių programą aktyviai lanko 24 nuteistosios. Priklausomybių programos užsiėmimai vyksta du 

kartus per savaitę, juose dalyvauja Panevėžio miesto AA (anoniminių alkoholikų) ir NA (anoniminių 

narkomanų) grupių savanoriai. AA užsiėmimuose dalyvauja vidutiniškai 10, NA –11 nuteistųjų. 

Organizuoti 2 atviri susirinkimai, kurių metu pirmą kartą dalyvaujančios nuteistosios supažindintos su 

programos principais ir veiksmingumu, pasidalinta patirtimi ir pozityviais pavyzdžiais. 2011 m. 

Centruose naujai apgyvendinta 12 nuteistųjų, iš jų 6 – dėl psichologinių ir sveikatos problemų, 6 – dėl 

priklausomybės problemų. Siekiant įgyvendinti Nacionalinėje narkotikų kontrolės ir narkomanijos 

prevencijos 2010–2016 metų programoje numatytas priemones, ruošiamasi vykdyti naujai parengtą 
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Priklausomybių prevencijos ir gydymo programą. Komandiruotės Lenkijoje metu pasidalinta patirtimi 

su kolegomis bei dalyvauta mokymuose dėl Priklausomų asmenų reabilitacijos programos plėtros.  

Siekiant užkirsti kelią neteisėtam narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimui bei 

užtikrinti efektyvią kovą su narkomanija ir jos plitimu, Panevėžio pataisos namuose buvo vykdomas 

2011 metų narkomanijos prevencijos veiksmų planas. Atlikta 16 netikėtų įeinančių darbuotojų 

patikrinimų kontroliniame praleidimo punkte Nr.1 – uždraustų daiktų nerasta. Vadovaujantis Policijos 

sistemos padalinių, vykdančių operatyvinę veiklą, ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių laisvės atėmimo vietų vidaus tyrimų padalinių 

bendradarbiavimo instrukcija, patvirtinta Lietuvos policijos generalinio komisaro ir Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus bendru įsakymu, Vidaus 

tyrimų skyriaus pareigūnai glaudžiai bendradarbiavo su policijos, prokuratūros ir kitų teisėsaugos 

institucijų pareigūnais. Bendradarbiavimo tikslas – tobulinti informacijos rinkimą ir kaupimą, 

pasikeisti reikalinga informacija ir teikti vieni kitiems visokeriopą pagalbą, siekiant užkardyti 

narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimą ir kitas nusikalstamas veikas. 

Numatomi prioritetiniai darbai 2012 m. – neleistinų daiktų patekimo būdų savalaikis 

išaiškinimas bei jų patekimo užkardymas bei Lietuvos policijos generalinio komisaro ir Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus bendru įsakymu 

patvirtinto Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Kalėjimų departamento prie 

Teisingumo ministerijos bendrų priemonių plano nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo ir 

draudžiamų nuteistiesiems ir suimtiesiems turėti daiktų užkardymo srityse (toliau – Planas) vykdymas. 

2011 m. įvykdyti Plano 1, 3, 4, 5, 7 ir 9 punktai. 

Įstaigoje nuolat renkama dokumentinė medžiaga apie pareigūnų ir kitų darbuotojų neteisėtus 

ryšius su nuteistosiomis, jų giminaičiais bei artimaisiais. Faktų dėl valstybės įmonėje dirbančių 

pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų, darbuotojų ar kitų asmenų neteisėtų ryšių su nuteistosiomis ir jų 

artimaisiais 2011 m. užfiksuota nebuvo. 

 

 

 

9. Bendradarbiavimas su kitomis valstybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir 

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

 

2011 metais daug dėmesio skirta bendradarbiavimui su kitomis institucijomis, asociacijomis ir 

savanoriais, skatinant visuomenės dalyvavimą resocializacijos procese. Aktyviai bendradarbiauta 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, 

Panevėžio vyskupijos „CARITAS“ atstovais, Romos katalikų bažnyčia (kunigas Domingo Avellaneda 

Ive bei vienuolės Anastasija ir MARIA DEL MAR CODEVILLA šeštadieniais meldžiasi kartu su 

nuteistosiomis) ir Evangelikų liuteronų bendruomene (nuteistąsias lanko kunigas Arvydas 

Malinauskas), Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacija (kapelionė Vitalija Kairienė pataisos namuose 

lankosi vieną kartą per savaitę), Panevėžio vyskupijos Šeimos centru, Kauno kolegijos Kėdainių 

Jonušo Radvilos fakultetu. 

________________________________________ 


