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SKUNDO ESMĖ 

 

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) 

skundą dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus (toliau vadinama – ŠTI), Alytaus pataisos namų (toliau 

vadinama – Alytaus PN), Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau vadinama – LTI-K) 

pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai pažeidžiant Pareiškėjo teises palaikyti socialinius ryšius su 

šeima ir kreiptis į kompetentingas institucijas, ir ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai 

neregistruojant Pareiškėjo skundų (toliau vadinama – Skundas). 

 

2. Skunde nurodoma, kad ŠTI, Alytaus PN ir LTI-K Pareiškėjui yra draudžiama naudotis 

jo asmeninėje sąskaitoje esančiomis lėšomis, todėl jis negali už tuos pinigus įsigyti vokų, pašto 

ženklų, skambinimo kortelių, t. y. priemonių, skirtų palaikyti socialinius ryšius su šeima, draugais, 

kreiptis į kompetentingas institucijas su prašymais, pareiškimais ar skundais. Be to, ŠTI šios 

Pareiškėjo teisės yra pažeidžiamos neregistruojant jo skundų. 

 

3. Seimo kontrolierius gavo Skundo papildymo raštą, kuriame nurodoma, kad Pareiškėjas 

jaučiasi diskriminuojamas; ŠTI suimtiesiems ir nuteistiesiems yra išduodamos skirtingos higienos 

priemonės, t. y. nuteistiesiems yra išduodami skalbiamasis ir tualetinis muilas, vienas ritinėlis 

tualetinio popieriaus, o suimtiesiems, be išvardintų higienos priemonių, papildomai išduodami 

dantų pasta, šepetėlis, vienkartiniai skustuvai.  

 

4. Pareiškėjas prašo ištirti Skunde ir jo papildymo rašte nurodytas aplinkybes. 

 

 

TYRIMAS IR IŠVADOS 

 

5. Atsižvelgiant į Skunde ir jo papildymo rašte išdėstytas aplinkybes, tyrimas bus 

atliekamas ir išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai: 

5.1. dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), aprūpinant Pareiškėją higienos reikmenimis; 

5.2. dėl galimo Pareiškėjo teisių palaikyti socialinius ryšius su šeima ir kreiptis į 

kompetentingas institucijas pažeidimo ŠTI, Alytaus PN ir LTI-K; 

5.3. dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neregistruojant Pareiškėjo skundų. 
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Dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), aprūpinant Pareiškėją higienos reikmenimis 

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės 

 

6. Seimo kontrolierius 2016 m. liepos 5 d. d. raštu Nr. 4D-2016/1-889/3D-1964 kreipėsi į 

ŠTI prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2016 m. liepos 25 d. Seimo kontrolierius 

gavo 2016 m. liepos 21 d. ŠTI raštą „Dėl X skundo“ Nr. 14/01-13549. Šiame rašte ir prie jo 

pridedamuose dokumentuose nurodoma, kad teisės aktuose nenustatyta pataisos įstaigos 

administracijos pareiga nuteistuosius, įskaitant ir Pareiškėją, aprūpinti dantų pasta, šepetėliu, 

vienkartiniais skustuvais; šiais higienos reikmenimis pataisos įstaiga privalo aprūpinti tik 

suimtuosius. 

 

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai 

 

7. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama – BVK): 

173 straipsnis „Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos 

bausmes atliekančių nuteistųjų materialinis buitinis aprūpinimas“ – „1. Arešto, terminuoto laisvės 

atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantiems nuteistiesiems užtikrinamos 

reikiamos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, atitinkančios Lietuvos Respublikos higienos 

normas. [...]. 7. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes 

atliekantiems nuteistiesiems kartą per mėnesį iš areštinės arba pataisos įstaigos lėšų gali būti 

išmokama iki 0,3 MGL dydžio išmoka. Kriterijus, pagal kuriuos gali būti skiriamos išmokos, 

išmokų skyrimo ir mokėjimo taisykles nustato Kalėjimų departamento direktorius. 8. Arešto, 

terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų 

mitybos ir materialinio buitinio aprūpinimo normas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba 

jos įgaliota institucija.“ 

 

8. Vyrų ir moterų, laikomų tardymo izoliatoriuose, ir nuteistųjų, atliekančių arešto bausmę 

ir laisvės atėmimo bausmę kalėjimuose, aprūpinimo apranga, patalyne ir asmens higienos 

priemonėmis normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 

įsakymu Nr. 1R-139 (toliau vadinama – Aprūpinimo apranga, patalyne ir asmens higienos 

priemonėmis norma) (teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2010 m. kovo 3 d. iki 2017 m. sausio 1 

d.): 

 

,,VYRŲ IR MOTERŲ, LAIKOMŲ TARDYMO IZOLIATORIUOSE, IR NUTEISTŲJŲ, 

ATLIEKANČIŲ AREŠTO BAUSMĘ IR LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ KALĖJIMUOSE, 

APRŪPINIMO APRANGA, PATALYNE IR ASMENS HIGIENOS PRIEMONĖMIS NORMOS 

 

Pavadinimas 
Kiekis asmeniui Dėvėjimo arba 

naudojimo laikas 

(metais) vyrui moteriai 

1 2 3 4 

Skalbiamasis muilas 200 g 200 g 1 mėn. 

Tualetinis muilas 100 „ 100 „ 1 „ 

Tualetinis popierius 1 rulonas 2 rulonai 1 „ 

Higieniniai paketai – 15 vnt. 1 „ 

 

PASTABOS: 

[...] 
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2. Nuteistajam (nuteistajai), kuriam (kuriai) suteiktas ilgalaikis pasimatymas, išduodama 

po 4 prezervatyvus kiekvienai parai. 

3. Kiekvienam nuteistajam (nuteistajai), einančiam (einančiai) praustis duše, kiekvieną 

kartą išduodama po 30 g muilo. 

4. [...]. 

5. [...]. 

6. [...].  

7. Suimtiesiems kas mėnesį išduodami: dantų šepetėlis, dantų pasta (50 ml), vienkartiniai 

skustuvai (iki 4 vnt.).“ 

 

9. Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų materialinio buitinio aprūpinimo tvarkos 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymu  

Nr. 1R-139 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. balandžio 20 d. įsakymo  

Nr. 1R-132 redakcija) (toliau vadinama – Materialinio buitinio aprūpinimo tvarkos aprašas) (teisės 

akto redakcija, įsigaliojusi nuo 2017 m. sausio 1 d.): 

9.1. 2 punktas – „Suimtuosius (nuteistuosius), neturinčius nuosavų drabužių ir (ar) 

avalynės pagal sezoną bei higienos reikmenų, jai pagal aprašo 1 priede nustatytą periodiškumą 

nemokamai aprūpina tardymo izoliatoriaus arba pataisos įstaigos (toliau laisvės atėmimo vieta) 

administracija. [...]“; 

9.2. Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų materialinio buitinio aprūpinimo tvarkos 

aprašo 1 priedas: 

 

„LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE LAIKOMŲ ASMENŲ  

MATERIALINIO BUITINIO APRŪPINIMO NORMOS 

 

Pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Kiekis asmeniui (vnt.) Dėvėjimo arba 

naudojimo laikas 

(metais) Vyrui Moteriai 

[...] 

Higienos reikmenys 

Skalbimo milteliai g 400 400 3 mėn. 

Tualetinis muilas g 100 100 1 mėn. 

Tualetinis popierius (ritinėlis) vnt. 3 4 1 mėn. 

Higieniniai paketai vnt. – 20 1 mėn. 

Dantų šepetėlis vnt. 1 1 1 mėn. 

Dantų pasta ml 75 75 2 mėn. 

Skutimosi peiliukai vnt. 4 1 1 mėn. 

Dezodorantas arba antiperspirantas ml 75 75 3 mėn. 

 

Pastabos: [...].“ 

 

Tyrimui reikšminga teismų praktika 

 

10. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau vadinama ir – EŽTT) 2011 m. sausio 19 d. 

byloje Bazjaks prieš Latviją (peticijos Nr. 71572/01) nurodė: ,,Teismas [EŽTT] pastebi, kad 

pareiškėjo padėtis, be perpildytų kamerų Daugpilio kalėjime ir nepakankamos asmeninės erdvės, 

buvo bloginama ir prastomis higienos sąlygomis, ypač tuo, jog pareiškėjas negavo jokių asmens 

higienos priemonių: muilo, dantų valymo šepetėlio, tualetinio popieriaus. Teismas laikosi pozicijos, 
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kad nepakankamas aprūpinimas tokiomis priemonėmis sąlygoja Konvencijos [Europos žmogaus 

teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija] 3 straipsnio pažeidimą.“ 

 

11. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. lapkričio 18 d. nutartyje 

administracinėje byloje Nr. A261-1802/2013 nurodė:  

,,Priešingai, tam tikrais atvejais nuteistajam reikalinga papildoma apsauga dėl jo padėties 

pažeidžiamumo ir dėl to, kad valstybė dėl šio asmens prisiima atsakomybę. Šiame kontekste 

Konvencijos 3 straipsnis (niekas negali būti kankinamas, patirti nežmonišką ar žeminantį jo orumą 

elgesį arba būti taip baudžiamas) nustato valstybės institucijoms pozityvią pareigą užtikrinti, kad 

asmens kalinimo sąlygos nepažeistų jo žmogiškojo orumo, kad šios priemonės vykdymo būdas ir 

metodas nesukeltų jam tokių kančių ir sunkumų, kurių intensyvumas viršytų neišvengiamai 

kalinimui būdingą kentėjimo laipsnį, ir kad, atsižvelgiant į praktinius su įkalinimu susijusius 

poreikius, būtų adekvačiai užtikrinama jo sveikata ir gerovė. Valstybė turi garantuoti, kad kalinami 

asmenys būtų laikomi sąlygomis, kurios užtikrina, kad jų orumas būtų gerbiamas, o bausmių 

vykdymo būdai ir metodai nesukeltų šiems asmenims didesnių ir intensyvesnių išgyvenimų už tuos, 

kurie yra neišvengiami asmeniui būnant kalinamu (žr. pvz., EŽTT 2000 m. spalio 26 d. sprendimą 

byloje Kudła prieš Lenkiją, pareiškimo Nr. 30210/96; 2002 m. liepos 15 d. sprendimą byloje 

Kalashnikov prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 47095/99; 2003 m. vasario 4 d. sprendimas byloje Van 

der Ven prieš Nyderlandų Karalystę, pareiškimo Nr. 50901/99; 2009 m. spalio 22 d. sprendimą 

byloje Norbert Sikorski prieš Lenkiją, pareiškimo Nr. 17599/05, 131 paragrafas). Taigi, iš valstybės 

yra reikalaujama, neatsižvelgiant į jos logistinius bei finansinius sunkumus, organizuoti kalinimo 

įstaigų sistemą tokiu būdu, kad būtų gerbiamas žmogaus orumas (žr., pvz., EŽTT 2008 m. kovo 27 

d. sprendimą byloje Choukhov prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 63955/00, 31 paragrafas; 2007 m. 

gegužės 10 d. sprendimą byloje Benediktov prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 106/02, 37 paragrafas).“ 

 

Tyrimo išvados 

 

12. Skunde nurodoma, kad Pareiškėjas jaučiasi diskriminuojamas; ŠTI suimtiesiems ir 

nuteistiesiems yra išduodamos skirtingos higienos priemonės, t. y. nuteistiesiems yra išduodami 

skalbiamasis, tualetinis muilas, 1 ritinėlis tualetinio popieriaus, o suimtiesiems, be nurodytų 

higienos priemonių, papildomai išduodami dantų pasta, šepetėlis, vienkartiniai skustuvai.  

 

13. ŠTI pareigūnai paaiškino, jog teisės aktuose nenustatyta pataisos įstaigos 

administracijos pareiga nuteistuosius, įskaitant ir Pareiškėją, aprūpinti dantų pasta ir šepetėliu, 

vienkartiniais skustuvais. Šiais higienos reikmenimis pataisos įstaiga privalo aprūpinti tik 

suimtuosius. 

 

14. Valstybė yra įsipareigojusi nuteistuosius aprūpinti būtiniausiais buities reikmenimis 

(BVK 173 straipsnio 8 dalis). Nuteistųjų aprūpinimas konkrečiais reikmenimis Pareiškėjo 

kreipimosi į Seimo kontrolierių metu buvo detalizuotas Aprūpinimo apranga, patalyne ir asmens 

higienos priemonėmis normoje. Šioje normoje buvo išdėstytas baigtinis sąrašas daiktų, kurie joje 

nurodytu periodiškumu bei kiekiais turi būti išduodami nuteistiesiems. Šiame teisės akte nebuvo 

nustatyta, jog nuteistiesiems turėtų būti išduodami tokie reikmenys kaip dantų valymo šepetėlis ir 

pasta, skutimosi priemonės. 

 

15. Pažymėtina, kad Aprūpinimo apranga, patalyne ir asmens higienos priemonėmis 

normos galiojimo laikotarpiu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje 

akcentavo, jog asmenys turi būti kalinami tokiomis sąlygomis, jog nebūtų pažeidžiamos jų 

fundamentalios teisės, nustatytos Konstitucijoje bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 

apsaugos konvencijoje. Nagrinėdamas bylas dėl nuteistųjų kalinimo sąlygų šis teismas nuosekliai 

http://www.infolex.lt/tp/70243
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remiasi EŽTT praktika bei nurodo, jog valstybės institucijos turi pozityvią pareigą užtikrinti, kad 

asmens kalinimo sąlygos nepažeistų jo žmogiškojo orumo, kad šios priemonės vykdymo būdas ir 

metodas nesukeltų jam tokių kančių ir sunkumų, kurių intensyvumas viršytų neišvengiamai 

kalinimui būdingą kentėjimo laipsnį, ir kad, atsižvelgiant į praktinius su įkalinimu susijusius 

poreikius, būtų adekvačiai užtikrinama jo sveikata ir gerovė. Valstybė turi garantuoti, kad kalinami 

asmenys būtų laikomi sąlygomis, kurios užtikrina, kad jų orumas būtų gerbiamas, o bausmių 

vykdymo būdai ir metodai nesukeltų šiems asmenims didesnių ir intensyvesnių išgyvenimų už tuos, 

kurie yra neišvengiami asmeniui būnant kalinamu (šios pažymos 11 punktas). 

 

16. Valstybės pareigą aprūpinti nuteistąjį higienos reikmenimis buvo svarstęs ir EŽTT. Šis 

teismas 2011 m. sausio 19 d. byloje Bazjaks prieš Latviją (peticijos Nr. 71572/01), be kita ko, 

nurodė, jog tai, kad pareiškėjas negavo tokių higienos priemonių kaip muilas, dantų valymo 

šepetėlis ar tualetinis popierius, sąlygoja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 

konvencijos 3 straipsnio pažeidimą (šios pažymos 10 punktas).  

 

17. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog valstybė Pareiškėjo kreipimosi 

metu turėjo pareigą užtikrinti, kad kalinami asmenys būtų aprūpinami būtiniausiomis higienos 

priemonėmis, įskaitant dantų pastą, šepetėlį, skutimosi priemones, nors tuo metu galiojantis teisinis 

reglamentavimas sukūrė prielaidas laisvės atėmimo vietų administracijoms nevykdyti šios pareigos 

nuteistųjų atžvilgiu. 

Šios pažymos 13 punkte nurodyta, kad ŠTI pareigūnai pripažino, jog Pareiškėjas nebuvo 

aprūpinamas dantų pasta ir šepetėliu, skutimosi priemonėmis. Dėl šios priežasties konstatuotina, 

kad nagrinėjama Skundo dalis yra pagrįsta. 

 

18. Seimo kontrolieriui kreipusis į Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją ir 

Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – KD), 

prašant paaiškinti, dėl kokių priežasčių nuteistųjų aprūpinimas dantų pasta, šepetėliu, skutimosi 

priemonėmis nėra įtvirtintas teisės aktuose, abiejų institucijų atstovai sutiko, jog turėtų būti 

nustatytas toks teisinis reglamentavimas, kad nuteistieji būtų periodiškai aprūpinami pakankamu 

kiekiu būtinų higienos priemonių, įskaitant dantų pastą ir šepetėlį, skutimosi priemones. 2017 m. 

sausio 1 d. įsigaliojus Materialinio buitinio aprūpinimo tvarkos aprašui, Aprūpinimo apranga, 

patalyne ir asmens higienos priemonėmis norma buvo pakeista, aiškiai nurodant, kad suimtuosius 

(nuteistuosius), neturinčius higienos reikmenų, laisvės atėmimo vietos administracija nemokamai 

aprūpina pagal aprašo 1 priede nustatytą periodiškumą, t. y. vienas dantų šepetėlis yra išduodamas 

vienam mėnesiui, 75 mililitrų talpos dantų pastos tūbelė – dviem mėnesiams; keturi skutimosi 

peiliukai vyrams ir vienas skutimosi peiliukas moterims – vienam mėnesiui (šios pažymos 9 

punktas). Pasikeitusi teisiniam reglamentavimui, kai užtikrinamas nuteistųjų aprūpinimas 

būtiniausiais higienos reikmenimis, Seimo kontrolieriaus rekomendacija šiuo atveju neteiktina. 

 

Dėl galimo Pareiškėjo teisių palaikyti socialinius ryšius su šeima  

ir kreiptis į kompetentingas institucijas pažeidimo ŠTI, Alytaus PN ir LTI-K 

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės 

 

19. Seimo kontrolierius 2016 m. birželio 16 d. raštu Nr. 4D-2016/1-889/3D-1792 kreipėsi į 

ŠTI, Alytaus PN, LTI-K prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.  

19.1. 2016 m. liepos 1 d. Seimo kontrolierius gavo 2016 m. birželio 29 d. ŠTI raštą „Dėl X 

skundo“ Nr. 14/01-12256. Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma: 

19.1.1. jei suimtasis savo asmeninėje sąskaitoje neturi pinigų vokams, pašto ženklams, 

rašymo priemonėms ir popieriui įsigyti ir jų prašo, ŠTI administracija aprūpina jais suimtąjį iš šios 
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įstaigos lėšų; nuteistieji pašto išlaidas apmoka patys; jei nuteistasis neturi pakankamai lėšų pašto 

reikmenims įsigyti, vadovaujantis Aprašu ir (arba) Taisyklėmis jam gali būti paskirta išmoka arba 

pašalpa būtiniausiems daiktams įsigyti; 

19.1.2. Pareiškėjas į ŠTI administraciją dėl vokų, pašto ženklų, rašymo priemonių, 

popieriaus, pašalpos arba išmokos nesikreipė; 

19.1.3. jei suimtieji arba nuteistieji neturi lėšų, jie turi galimybę paskambinti kito abonento 

sąskaita arba gauti taksofono kortelę pašto bei perduodamu siuntiniu; Pareiškėjas su prašymais 

paskambinti telefonu nesikreipė; 

19.2. 2016 m. liepos 5 d. Seimo kontrolierius gavo 2016 m. liepos 1 d. Alytaus PN raštą 

„Dėl nuteistojo X informacijos pateikimo“ Nr. 8-8185. Šiame rašte ir prie jo pridėtuose 

dokumentuose nurodoma, kad nuo atvykimo į įstaigą dienos pagal Pareiškėjo prašymą kiekvieną 

mėnesį iš Socialinės paramos fondo lėšų jam buvo išmokama pašalpa būtiniausioms prekėms 

įsigyti; 

19.3. 2016 m. liepos 11 d. Seimo kontrolierius gavo 2016 m. liepos 7 d. LTI-K raštą „Dėl 

X skundo“ Nr. 9-10137. Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma, kad: 

19.3.1. jei suimtasis arba nuteistasis savo asmeninėje sąskaitoje neturi pinigų vokams, 

pašto ženklams, rašymo priemonėms ir popieriui įsigyti ir jų prašo, LTI-K administracija aprūpina 

jais suimtąjį arba nuteistąjį;  

19.3.2. jei suimtieji arba nuteistieji neturi lėšų, jie turi galimybę paskambinti kito abonento 

sąskaita arba gauti taksofono kortelę pašto bei perduodamu siuntiniu; Pareiškėjas su prašymais 

paskambinti telefonu nesikreipė; 

19.3.3. jei nuteistasis neturi pakankamai lėšų būtiniausiems reikmenims įsigyti, 

vadovaujantis Socialinės paramos suimtiesiems ir nuteistiesiems fondų sudarymo ir jų lėšų 

naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2003 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimu Nr. 475, ir (arba) Piniginių išmokų arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo 

iki gyvos galvos bausmes atliekantiems nuteistiesiems skyrimo ir mokėjimo taisyklėmis, 

patvirtintomis 2005 m. gruodžio 23 d. KD direktoriaus įsakymu Nr. 4/07-260, jam gali būti paskirta 

išmoka arba pašalpa; 

19.3.4. Pareiškėjas į LTI-K administraciją dėl vokų, pašto ženklų, rašymo priemonių, 

popieriaus, pašalpos arba išmokos nesikreipė; 

19.3.5. Pareiškėjas išsiuntė tris laiškus teismams. 

 

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai 

 

20. BVK: 

95 straipsnis „Nuteistųjų teisė gauti pašto bei perduodamus siuntinius ir smulkiuosius 

paketus“ – „1. Nuteistiesiems leidžiama per šešis mėnesius gauti vieną pašto arba perduodamą 

drabužių, patalynės (išskyrus antklodę, čiužinį ir pagalvę), avalynės siuntinį. [...]. 4. Pašto ir 

perduodamų drabužių, patalynės (išskyrus antklodę, čiužinį ir pagalvę), avalynės siuntinių, 

smulkiųjų paketų su spauda, vokais, pašto ženklais ir rašymo popieriumi priėmimo ir įteikimo 

nuteistiesiems, labdaros siuntų priėmimo ir paskirstymo nuteistiesiems tvarką nustato Pataisos 

įstaigų vidaus tvarkos taisyklės“; 

99 straipsnis „Nuteistųjų teisė susirašinėti“ – „1. Nuteistiesiems leidžiama siųsti ir gauti 

neribotą kiekį laiškų. [...]. 4. Siunčiamų laiškų pašto išlaidas apmoka patys nuteistieji. [...]. 6. 

Nuteistųjų laiškų išsiuntimo ir gavimo tvarką nustato Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės“; 

100 straipsnis „Nuteistųjų teisė kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus ir 

tarnautojus, nevyriausybines organizacijas ir tarptautines institucijas su pasiūlymais, prašymais 

(pareiškimais), peticijomis ir skundais“ – „1. Nuteistieji turi teisę kreiptis su pasiūlymais, 

prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais į valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus ir 

tarnautojus, nevyriausybines organizacijas ir tarptautines institucijas. Prie nuteistųjų pasiūlymų, 

http://www.infolex.lt/ta/57647
http://www.infolex.lt/ta/152630
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prašymų (pareiškimų), peticijų ir skundų, jeigu reikia, pridedami pataisos įstaigos administracijos 

aiškinamieji raštai. [...]. 7. Siunčiamų pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir skundų pašto 

išlaidas apmoka patys nuteistieji“; 

102 straipsnis „Nuteistųjų teisė paskambinti telefonu“ – „1. Nuteistiesiems leidžiama 

paskambinti telefonu. [...]. 2. Nuteistajam paskambinti telefonu leidžiama, jeigu jis tuo metu yra 

mokus arba naudojasi ryšio paslauga kalbėti telefonu kito abonento sąskaita. [...]. Telefoninių 

pokalbių išlaidas, kai nesinaudojama ryšio paslauga kalbėti telefonu kito abonento sąskaita, apmoka 

pats nuteistasis. [...]. 5. Skambinimo telefonu tvarką nustato Pataisos įstaigų vidaus tvarkos 

taisyklės.“ 

 

21. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų 2003 m. liepos 2 d. Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 194 (toliau vadinama – PĮVTT): 

83 punktas – „Nuteistiesiems, kurie neturi teisės gauti perduodamų siuntinių, atnešti 

perduodami siuntiniai nepriimami. Nuteistųjų gauti siuntiniai ir smulkieji paketai apskaitomi 

Nuteistojo pasimatymų, gautų pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos 

kortelėje (3 priedas). Siuntiniu gali būti perduoti šie daiktai: drabužiai, avalynė, patalynė (išskyrus 

antklodę, čiužinį ir pagalvę), informacijos laikmena, rankinis arba stalinis laikrodis, taksofono 

kortelė, spauda, vokai, pašto ženklai ir rašymo popierius. [...].“ 

 

22. Socialinės paramos suimtiesiems ir nuteistiesiems fondų sudarymo ir jų lėšų naudojimo 

tvarkos aprašo, patvirtinto 2003 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu  

Nr. 475 (toliau vadinama – Aprašas): 

7 punktas – „Laisvės atėmimo vietos direktorius iš Socialinės paramos suimtiesiems ir 

nuteistiesiems fondų lėšų gali skirti: 7.1. Vienkartines mėnesines iki 0,4 bazinės socialinės išmokos 

dydžio pašalpas būtiniausiems reikmenims įsigyti suimtiesiems ir nuteistiesiems, kurie einamąjį 

mėnesį asmeninėje sąskaitoje neturi pinigų arba turi joje mažiau kaip 0,3 bazinės socialinės išmokos 

dydžio pinigų sumą. Konkretų pašalpos dydį pagal suimtojo ar nuteistojo rašytinį prašymą nustato 

laisvės atėmimo vietos direktorius, atsižvelgdamas į turimas atitinkamo fondo (Socialinės paramos 

suimtiesiems fondo ar Socialinės paramos nuteistiesiems fondo) lėšas. Nuteistiesiems, perkeltiems į 

tardymo izoliatorių iki 15 parų pagal Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 12 

straipsnio 3 dalies 1 punktą, pašalpos nemokamos. [...].“ 

 

23. Piniginių išmokų arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos 

galvos bausmes atliekantiems nuteistiesiems skyrimo ir mokėjimo taisyklių, patvirtintų 2005 m. 

gruodžio 23 d. KD direktoriaus įsakymu Nr. 4/07-260 (toliau vadinama – Taisyklės): 

2.1 punktas – „Arešto bausmę atliekantiems ir lengvajai bei paprastajai grupei priskirtiems 

laisvės atėmimo bausmes atliekantiems nuteistiesiems, kuriems per mėnesį, už kurį skiriamos 

piniginės išmokos, nebuvo skirtos drausminės nuobaudos, gali būti skiriama iki 0,3 bazinės 

socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio pinigų suma“; 
2.2 punktas – „Drausmės grupei priskirtiems, taip pat kamerų tipo patalpose laikomiems 

nuteistiesiems, atliekantiems Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio 2 

dalies 3 punkte nurodytą nuobaudą, kuriems per mėnesį, už kurį skiriamos piniginės išmokos, 

nebuvo skirtos drausminės nuobaudos, gali būti skiriama iki 0,2 BSI dydžio pinigų suma“;  

2.3 punktas – „Nuteistiesiems, kuriems per mėnesį, už kurį skiriamos piniginės išmokos, 

buvo skirta bent viena drausminė nuobauda, gali būti skiriama iki 0,l BSI dydžio pinigų suma.“  
3 punktas – „Jeigu nuteistasis einamąjį mėnesį gavo pašalpą iš Socialinės paramos 

suimtiesiems ir nuteistiesiems fondo, piniginė išmoka nuteistajam gali būti skiriama, tačiau bendra 

pašalpos iš Socialinės paramos suimtiesiems ir nuteistiesiems fondo ir piniginės išmokos suma 

negali būti didesnė kaip 0,4 BSI, o kai pašalpa iš Socialinės paramos suimtiesiems ir nuteistiesiems 

fondo buvo skirta Socialinės paramos suimtiesiems ir nuteistiesiems fondų sudarymo ir jų lėšų 

http://www.infolex.lt/ta/336574
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naudojimo tvarkos aprašo 7.4 papunkčio pagrindu – negali būti didesnė kaip 0,8 BSI“; 

6 punktas – „Nuteistasis, norintis gauti piniginę išmoką, iki einamojo mėnesio 5 dienos ar 

per 5 kalendorines dienas nuo atvykimo į įkalinimo įstaigą turi raštu kreiptis į įkalinimo įstaigos 

direktorių. Prašymai pateikiami ir registruojami Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių (Žin., 

2003, Nr. 76-3498) 194 punkte nustatyta tvarka.“ 

 

Tyrimo išvados 

 

24. Skunde nurodoma, kad ŠTI, Alytaus PN ir LTI-K yra ribojamos jo teisės palaikyti 

socialinius ryšius su šeima, draugais, kreiptis į kompetentingas institucijas su prašymais, 

pareiškimais arba skundais, nes dėl lėšų stokos jis negali įsigyti vokų, pašto ženklų, skambinimo 

kortelių. 

 

25. BVK 102 straipsnio nuostatose yra įtvirtinta nuteistųjų teisė paskambinti telefonu. 

Asmuo šią teisę gali įgyvendinti įsigijęs taksofono kortelę. Jei nuteistasis neturi lėšų sumokėti už 

telefoninio ryšio paslaugas, jis BVK 102 straipsnyje įtvirtintą teisę gali realizuoti kitais teisės 

aktuose nustatytais būdais, t. y. kalbėdamas telefonu kito abonento sąskaita (BVK 102 straipsnis), 

taksofono korteles gaudamas kartu su siuntiniu iš artimųjų (BVK 95 straipsnis, PĮVTT 83 punktas), 

įsigydamas taksofono kortelę iš pašalpos arba piniginės išmokos, paskirtos Apraše ir (arba) 

Taisyklėse nustatyta tvarka (šios pažymos 22, 23 punktai). 

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas raštu kreipėsi į Alytaus PN administraciją 

dėl pašalpos, reikalingos būtiniausiems reikmenims įsigyti, paskyrimo, jo prašymas buvo 

patenkintas, todėl vertintina, kad jis turėjo galimybę įsigyti taksofono kortelę ir ja naudotis. 

Būdamas ŠTI ir LTI-K, Pareiškėjas nesikreipė dėl teisės paskambinti užtikrinimo todėl galima 

teigti, kad jis telefonu kalbėjo kito abonento sąskaita arba taksofono kortelę gavo kartu su siuntiniu. 

Šios aplinkybės suponuoja išvadą, kad visose laisvės atėmimo vietose (ŠTI, Alytaus PN, LTI-K) 

Pareiškėjui buvo sudarytos sąlygos pasinaudoti BVK 102 straipsnio nuostatose įtvirtinta teise.  

 

26. BVK 99, 100 straipsnių nuostatose yra įtvirtinta nuteistųjų teisė susirašinėti tiek su 

privačiais asmenimis, tiek su valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnais arba tarnautojais, 

nevyriausybinėmis organizacijomis ir tarptautinėmis institucijomis. Siunčiamų laiškų pašto išlaidas 

apmoka patys nuteistieji. Nuteistieji, neturintys lėšų įsigyti laiškams siųsti reikalingų reikmenų, juos 

gali gauti kartu su siuntiniu (PĮVTT 83 punktas) arba įsigyti iš pašalpos arba piniginės išmokos, 

paskirtos Apraše ir (arba) Taisyklėse nustatyta tvarka (šios pažymos 22, 23 punktai). 

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Alytaus PN Pareiškėjas savo teisę siųsti laiškus galėjo 

įgyvendinti iš pašalpos būtiniausiems reikmenims įsigyti. Būdamas kitose laisvės atėmimo vietose, 

Pareiškėjas dėl pašalpos arba piniginės išmokos paskyrimo nesikreipė, nors laiškus siuntė, todėl 

vertintina, kad BVK 99, 100 straipsniuose įtvirtintas teises Pareiškėjas realizavo vokus, pašto 

ženklus ir rašymo popierių gaudamas su siuntiniu iš artimųjų arba po kreipimosi į Socialinės 

reabilitacijos būrio viršininką, kuris reikalingomis priemonėmis Pareiškėją aprūpindavo iš įstaigos 

lėšų (tokia galimybė yra tik LTI-K). Šios aplinkybės leidžia teigti, kad nagrinėjamu atveju 

Pareiškėjo teisė susirašinėti nebuvo pažeista.  

 

27. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundo dalis dėl Pareiškėjo teisių 

palaikyti socialinius ryšius su šeima ir kreiptis į kompetentingas institucijas ŠTI, Alytaus PN ir  

LTI-K pažeidimo yra nepagrįsta. 

 

28. Nors šiuo atveju Pareiškėjo teisės nebuvo pažeistos, tačiau atkreiptinas ŠTI dėmesys į 

tai, kad Seimo kontrolierius savo pažymose yra ne kartą konstatavęs, jog BVK 100 straipsnyje 

įtvirtinta teisė vienodai reikšminga visiems laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims, t. y. tiek 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.553B541FD976
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suimtiesiems, tiek nuteistiesiems. Dėl šios priežasties nėra pagrindo teigti, kad suimtojo ir 

nuteistojo statusų skirtumai gali lemti poreikį jiems nustatyti skirtingas galimybes kreiptis su 

pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais į valstybės ir savivaldybių institucijų 

pareigūnus ir tarnautojus, nevyriausybines organizacijas ir tarptautines institucijas. Tiek nemokūs 

suimtieji, tiek nemokūs nuteistieji turėtų būti aprūpinti vokais, pašto ženklais, popieriumi ir kitais 

laiškų siuntimo reikmenimis, jei to prašo norėdami laišku kreiptis į pirmiau nurodytus pareigūnus 

arba tarnautojus, organizacijas ir institucijas. 

ŠTI direktoriaus pareigas laikinai einančiam Pauliui Žvaliauskui rekomenduotina imtis 

priemonių, kad nemokūs nuteistieji ateityje būtų aprūpinami pakankamu vokų, pašto ženklų ir 

popieriaus kiekiu BVK 100 straipsnyje įtvirtintai teisei įgyvendinti. 

 

Dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neregistruojant Pareiškėjo skundų 

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės 

 

29. Kartu su Skundo papildymo raštu Seimo kontrolieriui buvo pateiktas 2016 m.  

vasario 29 d. ŠTI raštas Nr. 17/01-525 „Dėl skundo“ (toliau vadinama ir – Raštas), kuris, anot 

Pareiškėjo, įrodo, kad ŠTI teisės aktų nustatyta tvarka neregistruoja suimtųjų / nuteistųjų skundų. 

 Šiuo raštu: 

29.1. Pareiškėjas informuojamas, kad nuteistųjų pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų 

ir skundų priėmimo, išsiuntimo, perdavimo tvarka yra įtvirtinta PĮVTT, t. y. nuteistasis rašytinius 

pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus įteikia pataisos įstaigos direktoriaus 

paskirtam administracijos atstovui, kuris juos registruoja specialiame žurnale ir duoda nuteistajam 

pasirašyti; nuteistųjų pasiūlymai, prašymai (pareiškimai), peticijos ir skundai, kurie turi būti išsiųsti, 

išsiunčiami, o skirti pataisos įstaigos direktoriui perduodami per vieną darbo dieną nuo jų įteikimo 

(gavimo) momento; 

29.2. 2016 m. sausio 26 d. rytinio patikrinimo metu Pareiškėjas įteikė ŠTI direktoriaus 

paskirtam administracijos atstovui – būrio viršininkui vieną skundą; jis buvo užregistruotas 

„Suimtųjų ir nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), skundų tardymo izoliatoriaus 

direktoriui registre“; registracijos numeris 72/04-538. 

 

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai 

 

30. PĮVTT: 

194 punktas – „Nuteistieji rašytinius pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir 

skundus įteikia pataisos įstaigos direktoriaus paskirtam administracijos atstovui. Administracijos 

atstovas juos registruoja Nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir skundų 

apskaitos žurnale (30 priedas) ir duoda nuteistajam pasirašyti arba šiuos nuteistųjų pasiūlymus, 

prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus registruoja elektroninėje apskaitos (registracijos) 

sistemoje. Pasiūlymai, prašymai (pareiškimai), peticijos ir skundai, kuriuos reikia išsiųsti, 

išsiunčiami, o skirti pataisos įstaigos direktoriui perduodami per vieną darbo dieną nuo jų įteikimo 

(gavimo) momento. Nuteistųjų rašytiniai pasiūlymai, prašymai (pareiškimai), peticijos ir skundai, 

skirti pataisos įstaigos direktoriui, registruojami atskirame Nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų 

(pareiškimų), peticijų ir skundų apskaitos žurnale (30 priedas) arba elektroninėje apskaitos 

(registracijos) sistemoje.“ 

 

Tyrimo išvados 
 

31. Pareiškėjas Skunde nurodo, kad ŠTI pareigūnams jis dažnai teikia rašytinius 

pasiūlymus, prašymus, pareiškimus ir skundus, tačiau jie neregistruojami. 
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32. Pagal PĮVTT 194 punktą, nuteistųjų rašytiniai pasiūlymai, prašymai (pareiškimai), 

peticijos ir skundai po įteikimo pataisos įstaigos direktoriaus paskirtam administracijos atstovui 

(nagrinėjamu atveju – Socialinės reabilitacijos skyriaus būrių viršininkams) turi būti priimami ir 

nedelsiant, nuteistajam dalyvaujant, įtraukiami į apskaitą, nuteistojo rašytinio pasiūlymo, prašymo 

(pareiškimo), peticijos ar skundo įtraukimo į apskaitą faktą patvirtinant nuteistojo parašu. Priešingas 

nustatyto teisinio reglamentavimo interpretavimas sudarytų sąlygas pataisos įstaigos (šiuo atveju – 

ŠTI) pareigūnams piktnaudžiauti jiems priskirtais įgaliojimais ir pavėluotai užregistruoti nuteistojo 

prašymą arba apskritai jo neregistruoti. 

 

33. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas yra informuotas, jog ŠTI asmenų 

rašytiniai pasiūlymai, prašymai (pareiškimai), peticijos ir skundai yra registruojami PĮVTT 194 

punkte nustatyta tvarka; ši tvarka jam yra detaliai paaiškinta; Pareiškėjui primenama apie jo skundo 

įteikimo ir užregistravimo laiką, jo skundui suteiktą registracijos numerį (šios pažymos 29 punktas). 

Priešingai, negu teigia Pareiškėjas, toks Rašto turinys ir aplinkybė, jog Seimo kontrolierių įstaigoje 

bei kitose valstybinėse ir savivaldybių institucijose bei įstaigose (iš kurių Seimo kontrolierius gauna 

persiunčiamus Pareiškėjo skundus) be jokių kliūčių yra gaunami Pareiškėjo skundai, leidžia daryti 

išvadą, kad ŠTI nuteistųjų rašytiniai pasiūlymai, prašymai (pareiškimai), peticijos ir skundai yra 

registruojami ir išsiunčiami PĮVTT 194 punkte nustatyta tvarka. Objektyvių duomenų, kurie 

paneigtų šią išvadą, Pareiškėjas nepateikė. 

 

34. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundo dalis, kurioje 

skundžiamasi ŠTI pareigūnų veiksmais (neveikimu), galimai neregistruojant Pareiškėjo skundų, yra 

nepagrįsta, todėl atmestina.  

 

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS 

 

35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio  

1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl ŠTI 

pareigūnų veiksmų (neveikimo), aprūpinant Pareiškėją higienos reikmenimis, pripažinti pagrįsta. 

 

36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 

dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl galimo 

Pareiškėjo teisių palaikyti socialinius ryšius su šeima ir kreiptis į kompetentingas institucijas 

pažeidimo ŠTI, Alytaus PN ir LTI-K atmesti. 

 

37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 

dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl ŠTI 

pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neregistruojant Pareiškėjo skundų, atmesti. 

 

 

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS 

 

38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 

dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius ŠTI laikinai direktoriaus pareigas 

einančiam Pauliui Žvaliauskui rekomenduoja imtis priemonių, kad nemokūs nuteistieji ateityje būtų 

aprūpinami pakankamu vokų, pašto ženklų ir popieriaus kiekiu BVK 100 straipsnyje įtvirtintai 

teisei įgyvendinti. 
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39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 

dalimi, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius prašo apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus 

informuoti iki 2016 m. gegužės 31 dienos. 

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                            Augustinas Normantas 


