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I SKYRIUS 

APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

 
Panevėžio pataisos namų veiklai 2021 metais įtakos turėjo šie išorės ir vidaus veiksniai: 

Išorės veiksniai  

Teigiamai veikiantys įstaigos veiklą: 

• Panevėžio pataisos namai įgyvendino penkis projektus, skirtus įstaigos valdomiems pastatams 

modernizuoti. Bausmių vykdymo sistemai patiriant sunkumus dėl nepakankamo įstaigų finansavimo, 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pritraukimas įstaigos veiklai modernizuoti yra itin svarbus. 

• Ilgalaikis ir efektyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – valstybinėmis 

institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir savanoriais. 

• Pakankamai sureguliuotas bendradarbiavimas su teisėsaugos ir socialines paslaugas 

teikiančiomis institucijomis. Palaikomi geri, dalykiški santykiai su kitomis bausmių vykdymo įstaigomis. 

• Įdiegtas centralizuotas materialinių vertybių pirkimas, leidžiantis efektyviau, skaidriau 

panaudoti lėšas;  

Neigiamai veikiantys įstaigos veiklą: 

•  Dažnai besikeičiantys įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai, nėra naujai įsigaliojusių teisės 

aktų įgyvendinimo praktikos, teisės aktuose, reglamentuojančiuose bausmių vykdymą, yra spragų, teisinės 

kolizijos; 

Vidaus veiksniai  

Teigiamai veikiantys įstaigos veiklą 

• Panevėžio pataisos namuose sėkmingai veikia nuteistųjų dinaminės priežiūros modelis.  

• Nuteistųjų resocializacijos priemonės, dėl Covid-19 viruso grėsmės bei paskelbto visuotinio 

karantino šalies mastu, organizuotos ir nuotoliniu būdu. Video konferencijos organizuotos Zoom, Teams, 

Gmail room platformose su savanoriais, dvasininkais, įstaigomis, institucijomis įgyvendinančiomis 

resocializacijos programas ar kitas pozityvaus užimtumo priemones.  

•  Panevėžio pataisos namuose dirba itin didelis skaičius aukštąjį išsilavinimą bei didelę patirtį 

bausmių vykdymo sistemoje turinčių darbuotojų – aukštąjį universitetinį išsilavinimą turi net 47,7 %, didesnį 

nei 20 metų tarnybos stažą turi 47,5 % pareigūnų. Maža darbuotojų kaita.  

Neigiamai veikiantys įstaigos veiklą 

• Įstaiga yra miesto centre, kai kurios įstaigos perimetro išorinės tvoros žemos, tai sąlygoja 

nuteistiesiems turėti daiktų, kurie nenurodyti leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų 

ir kitų daiktų sąraše, patekimą.  

• Panevėžio pataisos namai valdo pastatus, kurių administracinio ir I gyvenamojo bendrabučio 

statybos metai – 1893 m., II gyvenamojo bendrabučio – 1947 m., saugyklos-areštinės – 1947 m., Vaikų 

(kūdikių) skyriaus – 1963 m. Bendras šių pastatų plotas – 5737 m². Pastatus sudėtinga pritaikyti Bausmių 

vykdymo kodekso nustatytiems nuteistųjų režimo reikalavimams užtikrinti. 

 

II SKYRIUS 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

1. Strateginio tikslo pavadinimas, kodas  

Pasiekti, kad bausmių sistema būtų moderni ir veiksminga, (kodas 03) 

2. Programos pavadinimas, kodas: 

Bausmių sistema (kodas 03001) 

3. Programos tikslo pavadinimas, kodas: 

Kurti veiksmingą ir modernią bausmių vykdymo sistemą (kodas 01) 

4. Programos uždavinio pavadinimai ir kodai:  

Vykdyti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją (kodas 01-02) 
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Užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų infrastruktūrą ir veiklos 

metodus (kodas 01-03) 

5. Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių pavadinimai, kodai ir vykdymo 

aprašymai:  

 

➢ Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą (kodas 01-02-01) 

Viena prioritetinių veiklos sričių Panevėžio pataisos namuose nuteistųjų socialinė reabilitacija.  

Įstaiga, siekdama tinkamai pasirengti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau 

– BVK) nuostatų, reglamentuojančių nuteistųjų užimtumą, įgyvendinimui nuo 2022-01-01, parengė 

Pasirengimo taikyti LR BVK nuostatas, įsigaliosiančias nuo 2022-01-01, susijusias su nuteistųjų 

užimtumo organizavimu, Panevėžio PN priemonių planą (2021-02-26 įsak. Nr. V-27). Didžiąją dalį 

plane numatytų priemonių pavyko įgyvendinti, tačiau pilnai nepavyko įgyvendinti priemonių, susijusių 

su nuteistųjų užimtumu darbine veikla. Palyginus su 2020 metais, padidėjo dirbančių ir užimtų pozityvia 

veikla asmenų, skaičius. 2021 m. buvo įdarbinta  65,6 proc. nuteistųjų, individualia pozityvia veikla 

užimta 51,7 proc. nuteistųjų, o per 2020 m. tą patį laikotarpį įdarbinta 56,7 proc. nuteistųjų, individualia 

pozityvia veikla užimta – 42,8 proc. 

Didelis dėmesys buvo skirtas pozityvaus užimtumo ir intervencinių priemonių taikymui 

drausmės grupės sąlygomis laikomoms nuteistosioms. Nuteistosioms sudaryta galimybė kiekvieną dieną 

po 1 val. sportuoti sporto salėje; 1 nuteistoji dalyvavo VšĮ Nacionalinio socialinės integracijos instituto 

projekte ,,Karjeros portretai“; pravesta 15 užsiėmimų psichologine tematika, kuriuose dalyvavo 15 

nuteistųjų; pravesta 13 užsiėmimų priklausomybių tematika,1 nuteistoji baigė Nuteistųjų socialinių 

įgūdžių ugdymo programą bei dailės terapijos programą R.A.K.T.A.S., dinaminės priežiūros specialistai 

nuteistosioms organizavo užimtumą individualia pozityvia veikla. 

Sudarytos sąlygos nuteistųjų socialinių ryšių palaikymo galimybių plėtrai. Lyginant su 2020 m., 

suteiktų trumpalaikių išvykų į namus skaičius padidėjo 230 proc., Per 2021 m. lyginant su 2020 m., 

nuteistųjų, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos ar palydos už pataisos įstaigos ribų, skaičius padidėjo 

40 proc.  

Organizuotas aprobuotų elgesio korekcijos programų vykdymas. Per metus Socialinių įgūdžių 

lavinimo programą baigė 16 nuteistųjų, Nepilnamečių socialiniai įgūdžių programą – 1, Motinystės 

įgūdžių lavinimo programą – 8.  Per 2021 m. lyginant su 2020 m., nuteistųjų, baigusių elgesio korekcijos 

programas, skaičiaus padidėjo 20 proc. Programą „Elgesys-Pokytis-Pasikeitimas“ baigė 31 nuteistoji, 

programą R.A.K.T.A.S. baigė 11 nuteistųjų. 

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais įgyvendinti 5 socialiniai, edukaciniai, kūrybiniai 

projektai nuteistųjų resocializacijos, visuomenės požiūrio pokyčio į elgesio pažangą darančius 

nuteistuosius srityse. 2021 m. gegužės – birželio mėnesiais įgyvendintas laisvės atėmimo įstaigų bendras 

švietėjiškas projektas „Kurkime kartu“; birželio – gruodžio mėnesiais įgyvendintos  projekto 

„Biblioterapijos taikymas bibliotekose“ veiklos; birželio – rugsėjo mėnesiais vykdytas VšĮ Nacionalinio 

socialinės integracijos instituto projektas ,,Karjeros portretai“, rugpjūčio – rugsėjo mėn., pasitelkiant 

audiovizualinį kūrinį – filmą „Olegas“, organizuotas šio filmo rodymų ciklas skirtingoms nuteistųjų 

grupėms; lapkričio mėnesį įgyvendintas Panevėžio Paltaroko gimnazijos projektas „Kartu mes galime 

daugiau 2021“ (Panevėžio pataisos namai projekte dalyvavo kaip socialiniai partneriai). 

Skatinant visuomenės dalyvavimą nuteistųjų resocializacijos procese, Panevėžio pataisos namai 

pasirašė 3 bendradarbiavimo sutartis: sausio 11 d. sutartis Nr. 07/3-1 su Lietuvos kalėjimų kapelionų 

asociacija, sausio 22 d. sutartis Nr. 07/3-3 su krikščionišku labdaros fondu „Tėvo namai“, liepos 16 d. 

trišalė sutartis Nr. 07/3-41 su VšĮ Nacionalinės  socialinės integracijos institutu, VšĮ Kiaurai sienas ir 

VšĮ Prirašytos rankos atstovais. 

Įstaigoje organizuota nuteistųjų kolektyvo tarybos veikla – parengti Panevėžio pataisos namų 

nuteistųjų kolektyvo tarybos nuostatai, sudaryta Panevėžio pataisos namų nuteistųjų kolektyvo taryba, 

įvyko keturi Panevėžio pataisos namų nuteistųjų kolektyvo tarybos posėdžiai. 

Pagal įstaigos kompetenciją Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme resocializacijos reformos 

Lietuvoje koncepcijos įgyvendinimo priemonių plane numatytos priemonės įgyvendintos nustatytais 

terminais. 

Užtikrintas iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos 

aprašo nuostatų įgyvendinimas  – nuo kovo 1 d. Resocializacijos skyriuje įdarbinta socialinė darbuotoja, 
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iš įstaigos paleistos nuteistosios buvo aprūpintos asmens tapatybės dokumentais, apie iš pataisos įstaigos 

paleidžiamas nuteistąsias buvo informuotos savivaldybių administracijos (išsiųsti 155 pranešimai). 

Sudarytos sąlygos lygtinio paleidimo komisijos veiklai. Per metus lygtinai paleistų įstaigos 

nuteistųjų dalis, palyginus su bendru paleistų asmenų skaičiumi – 76,5 proc. (bendras paleistų asmenų 

skaičius – 102, lygtinai paleistų –78). 

Siekiant sudaryti sąlygas nuteistosioms kurti pozityvų tarpusavio santykį, taip gerinant socialinį 

klimatą pataisos įstaigoje, Panevėžio miesto bendruomeninių šeimos namų darbuotojai teikė 

savirefleksijos konsultacijas penkioms nuteistosioms (viso įvyko 13 individualių konsultacijų ). 

Penkioms nuteistosioms suteiktos socialinio darbuotojo konsultacijos, iš jų dviem – psichologo 

konsultacijos (viso įvyko 52 individualios konsultacijos: 30 socialinio darbuotojo, 22 psichologo). 

Sudarytos galimybės nuteistosioms bendrauti nuotoliniu būdu su visuomeninėmis 

organizacijomis ir savanoriais. Per metus organizuoti 6 nuotoliniai resocializacijos priemonių ciklai: 

kunigo A. Malinausko vedama „Savęs pažinimo“ programa, organizuoti 9 susitikimai; Lietuvos 

Kalėjimų kapelionų asociacijos atstovų susitikimai, organizuota 30 susitikimų; Labdaros ir paramos 

fondo „Alfa-1“ atstovų užsiėmimai, organizuota 10 susitikimų; Organizacijos „Antrasis šansas“ atstovų 

sielovadiniai užsiėmimai, organizuota 18 susitikimų; Pasaulinė lyderystės konferencija (dviejų dienų 

mokymai); misionierių iš JAV Kentukio valstijos krikščioniškos organizacijos „New life“ bei pasaulinės 

maldos grupės dalyvių iš Anglijos,  Vokietijos ir kitų šalių susitikimai, organizuoti 3 susitikimai.  

Bendradarbiaujant su VĮ Šv. Juozapo globos namų padaliniu bei Panevėžio miesto bendruomeniniais 

šeimos namais, Vaikų (kūdikių) skyriuje mamoms auginančioms vaikus, organizuota nuotolinė 

mokomoji priemonė „Paramos grupė šeimai“ (5 paskaitos vaikų auginimo, ugdymo temomis, po jų 

aptarimai, diskusijos). 

Siekiant  nuteistųjų sėkmingos reintegracijos visuomenėje nuotolinėmis ryšio priemonėmis vyko 

Teisinio ir socialinio švietimo programa. Per metus  organizuotas 21 užsiėmimas, dalyvaujant Panevėžio 

miesto savivaldybės, Užimtumo tarnybos prie Socialinės ir darbo ministerijos, Panevėžio teritorinės 

ligonių kasos atstovams. Užsiėmimus išklausė 11 grupių nuteistųjų. 

Įstaiga didelį dėmesį skyrė savižudybių ir savęs žalojimo prevencijos efektyvumo didinimui. 

Resocializacijos skyriuje nuo rugsėjo mėnesio įsteigta viena psichologo (krizinėms situacijoms valdyti) 

pareigybė, patvirtintas Panevėžio pataisos namų Krizinių situacijų valdymo planas. Per metus įstaigos 

specialistai identifikavo padidintą savižudiško elgesio riziką 19 nuteistųjų. 

Pagerintos sąlygos nuteistosioms dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose, gauti kompetentingų 

specialistų konsultacijas, dalyvauti mokymo procese nuotoliniu būdu, įrengiant papildomas 4 

kompiuterizuotas prieigas. 238000 

Priemonei įgyvendinti 2021 m. skirta 238000 eurų, metus  panaudota 118000 eurų, t. y. 100  

proc. palinių asignavimų. 

 

➢ Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą (kodas 01-03-01) 

 

Įgyvendintos priemonės įstaigos perimetro apsaugos sistemų modernizavimui, siekiant užtikrinti 

Panevėžio pataisos namų apsaugos vykdymą tik techninėmis priemonėmis. Atlikti visi suplanuoti 

įstaigos apsaugos perimetro apšvietimo, vaizdo stebėjimo ir signalizacijos sistemų, nuo permetimų 

apsaugančių tinklų ir vidinės bei išorinės tvorų remonto darbai.  

Stiprinant daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašą, patekimo į 

įstaigą užkardymą, atlikta 40 netikėtų, kontrolinių įeinančių asmenų ir jų daiktų patikrinimų, 35 

kontroliniai įvažiuojančio į (iš) įstaigos teritoriją transporto priemonių patikrinimai, atliktos kontrolinės 

kratos. 

Pasitelkus įstaigos tarnybinį šunį patikrinti 8545 nuteistiesiems adresuoti laiškai t. y. 85 proc. 

visų nuteistiesiems adresuotų laiškų, patikrinti 175 pašto arba perduodami siuntiniai, patikrinti 294 

nuteistųjų (suimtųjų) bagažai t. y. 64,2 proc. visų bagažų.  

Užtikrinta narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimo įstaigoje stebėsena ir 

prevencija. Atlikta 212 netikėtų nuteistųjų galimo apsvaigimo patikrinimų, nuteistųjų apsvaigimo atvejų 

nenustatyta. Kartą per mėnesį tikrintos nuteistosios, kurios anksčiau buvo baustos už psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimą, 100 proc. 
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Įgyvendintos priemonės personalo saugumui gerinti – parengtas darbo vietų rizikos vertinimo 

veiksmų planas, organizuota darbuotojų apklausa, užpildant darbo vietų rizikos vertinimo apklausos 

anketas, 2021-09-03 patvirtintas Profesinės rizikos veiksnių šalinimo ir mažinimo priemonių planas Nr. 

01/7-2773. Įrengti 34 pavojaus mygtukai pareigūnų postuose ir darbuotojų, kurie dirba su nuteistaisiais, 

kabinetuose, patvirtintas Reagavimo į pavojaus iškvietimą Panevėžio pataisos namuose tvarkos aprašas 

(2021-06-04 įsak. Nr. V-73). Siekiant užtikrinti įstaigos darbuotojų saugumą, nuteistųjų ir kitų asmenų 

apsaugą ir priežiūrą, įstaigoje naudojami 54 vaizdo registratoriai. 

Pagerintos darbuotojų darbo sąlygos – atnaujinti dinaminės priežiūros postai nuteistųjų 

gyvenamuosiuose korpusuose (5vnt.) bei siuntinių ir pasimatymų suteikimo biure, įrengtos pataisos 

pareigūnams skirtos dušo patalpos.  

Siekiant užtikrinti įstaigos dirbančiųjų tobulėjimą profesinėje srityje, sudaryta galimybė 

dirbantiesiems kelti kvalifikaciją. Per metus kvalifikaciją kėlė 114 įstaigos darbuotojų, t. y. 87,7 proc., 

specialaus pareigūnų pasirengimo mokymuose dalyvavo 69 įstaigos pareigūnai, t. y. 64 proc. įstaigoje 

dirbančių pareigūnų. 

Panevėžio pataisos namai per metus Kalėjimų departamentui pateikė 4 pasiūlymus: - dėl 

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso bei Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus 

tvarkos taisyklių koregavimo poreikio; - dėl suvienodintos praktikos dėl išskaitų iš darbo užmokesčio 

nuteistiesiems, kurie įdarbinti; - dėl vieningos praktikos taikymo apskaičiuojant didžiausią pinigų sumą, 

už kurią nuteistieji gali per mėnesį nusipirkti asmeninių daiktų; - dėl nuteistųjų ir suimtųjų individualios 

veiklos organizavimo, šiai veiklai vykdyti skirtų priemonių įsigijimo ir pagamintų dirbinių realizavimo 

tvarkos įstaigose.  

Siekiant tobulinti įstaigos vidaus kontrolės sistemą, patvirtinta Panevėžio pataisos namų vidaus 

kontrolės politika (2021-05-31 įsak. Nr. V-70), atlikta įstaigos veiklos rizikos veiksnių, rizikos tikimybės 

ir vertinimo skalės, rizikos fiksavimo procesų nustatymo, įstaigos teisės aktų analizė. 

Vykdyta dokumentų valdymo sistemos (DVS) plėtra – 43 dokumentų registrai DVS 

priemonėmis (t. y. 100 proc.), išaugo ir rengiamų elektroninių dokumentų skaičius, net 71 proc. įstaigoje 

rengiamų dokumentų yra elektroniniai.  

Įgyvendintos projektų „Panevėžio pataisos namų pastato, kurio unikalus Nr. 2789-3000-1015 

atnaujinimas“, „Panevėžio pataisos namų pastato, kurio unikalus Nr. 2789-3000-1026 atnaujinimas“, 

„Panevėžio pataisos namų pastato, kurio unikalus Nr. 2789-3000-1037 atnaujinimas“ ir „Panevėžio 

pataisos namų pastato, kurio unikalus Nr. 2789-3000-1060 atnaujinimas“, kurie finansuojami iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 4 prioriteto „Energijos ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 

04.3.1-VIPA-V-101 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“, 

sutartyse 2021 m. numatytos veiklos 100 proc. 

Įgyvendintos projekto „Saulės elektrinės įrengimas Panevėžio pataisos namuose“, finansuojamo 

pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1. 

punktas) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) 

panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ 

sutartyje 2021 metams numatytos veiklos. 

Užtikrinamas viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumas bei valstybės biudžeto lėšų panaudojimo 

racionalumas – per metus vykdyti 88 pirkimai, iš jų 74 atlikti skelbiamos apklausos būdu. 

Užtikrintas korupcijos prevencijos priemonių vykdymas įstaigoje. Korupcijos prevencijos 2019-

2021 m. programos įgyvendinimo priemonių plane numatytos priemonės įstaigoje įgyvendintos 100 

proc., užpildytas klausimynas ir parengta išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Panevėžio 

pataisos namuose. 

Užtikrinamas civilinės saugos įstatymų reikalavimų įgyvendinimas – parengtas Civilinės saugos 

mokymo tvarkos aprašas (2021-07-01 įsak. Nr.V-81), patvirtintas Panevėžio pataisos namų 2021 metų 

Civilinės saugos mokymo planas. Civilinės saugos mokymų metu visi įstaigos dirbantieji išklausė 

paskaitą „Radiacinė sauga“. 

Užtikrintas priešgaisrinės saugos reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas. 

Pagal kompetenciją užtikrintas Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių įstaigų 2021 m. 

išorinės ir vidinės komunikacijos plano įgyvendinimas Panevėžio pataisos namuose 100 proc. 
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Priemonei įgyvendinti 2021 m. skirta 2162000 eurų, per 2021 m. panaudota 2558680,65eurų, t. 

y. 118,3 proc. palinių asignavimų. 

 

➢ Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį 

aprūpinimą (kodas 01-03-02) 

Siekiant užtikrinti intensyvų nuteistųjų parengimą paleidimui iš pataisos įstaigų, Panevėžio 

pataisos namuose įkurti Pusiaukelės namai (A. Smetonos g. 35, Panevėžys). Pastate, kurio bendras plotas 

321,28 kv.m., atlikti remonto darbai, įrengtos vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemos. Patalpos 

aprūpintos baldais, buitine technika ir kt. reikiamu inventoriumi. Sukomplektuotos darbuotojų 

pareigybės, parengti ir patvirtinti įstaigos vidaus teisės aktai, susiję su Pusiaukelės namų veikla. 2021 

m. gruodžio mėnesį Pusiaukelės namuose gyveno 3 nuteistieji. 

Priemonei įgyvendinti 2021 m. skirta 368000 eurų, per 2021 m. panaudota 728647,33 eurų, t. y. 

198 proc. palinių asignavimų. 

 

➢ Vykdyti lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų prevenciją, profilaktiką 

ir gydymą (kodas 03-001-01-03-04) 

Užtikrinama sklandi įstaigos veiklą koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės metu. Įstaigos 

darbuotojai ir nuteistosios aprūpinti apsauginėmis priemonėmis nuo COVID-19 – 100 proc. Panevėžio 

pataisos namuose įgyvendinami Kalėjimų departamento operacijų centro nurodymai dėl COVID-19 

prevencijos 100 proc. 

Priemonei įgyvendinti 2021 m. asignavimų neskirta. 

 

➢ Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems (kodas 01-03-05)  

Mokamas darbo užmokestis ūkio darbus dirbančioms nuteistosioms. 2021 m. I pusmetį įstaigoje 

ūkio darbus vidutiniškai per mėnesį dirbo 35 nuteistosios. 

Priemonei įgyvendinti 2021 m. skirta 42000 eurų, per 2021 m. panaudota 42000 eurų, t. y. 100  

proc. palinių asignavimų. 

_____________________ 


