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SKUNDO ESMĖ 

 

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

skundą dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus (toliau vadinama – ŠTI) pareigūnų veiksmų (neveikimo), 

galimai neužtikrinant jam tinkamų laikymo sąlygų (toliau vadinama – Skundas). 

 

2. Pareiškėjas Skunde nurodė, kad: 

2.1. kameros, kuriose jis buvo laikomas, o ypač kamera Nr. [...], neatitinka teisės aktų 

reikalavimų, t. y. nėra įrengta ventiliacijos sistema, šioje ir kitose kamerose yra šalta, drėgna, nuo 

sienų ir lubų vietomis atsilaupę dažai, galima aptikti pelėsio, nėra pakankamai vietos judėti, nes 

kameros yra mažos, o jose vienu metu laikomi penki žmonės; 

2.2. ŠTI viršutinių ir apatinių drabužių skalbimo paslaugos yra mokamos, o jis neturi lėšų 

už jas susimokėti. 

 

3. Iš Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto buvo persiųstas Pareiškėjo 

Skundo papildymo raštas. 

 

4. Skundo papildymo rašte nurodoma: 

4.1. „Iš kanalizacijos tiesioginio vamzdžio, t. y. tualeto, lenda naktimis į kamerą didelės 

žiurkės“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 

4.2. „Parašiau balandžio 1–2 d. prašymą direktoriui dėl ilgalaikio pasimatymo su mama ir 

savo sugyventine, bet į mano prašymą atsiliepta ar patenkinta nebuvo“; 

4.3. „Šiaulių TI aš jau kaliu pusę metų ir visą šį laiko tarpą kalėjau ir kaliu su kitais 

kalinčiaisiais perpildytoje kameroje. [...]. Tai man ir kitiems 3 dar kalintiems asmenims šioje [...] 

kameroje telieka kiekvienam po 1,7 m2 laisvo grindų ploto judėjimui.“ 

 

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

 

TYRIMAS IR IŠVADOS 

 

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

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

6.1. dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su Pareiškėjo laikymu įkalinimo 

įstaigos patalpose, neatitinkančiose higienos normų reikalavimų;  

6.2. dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant sąlygų nemokiems 

suimtiesiems (nuteistiesiems) išsiskalbti viršutinius drabužius; 
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6.3. dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesiimant priemonių naikinti 

graužikus ir kitus kenkėjus; 

6.4. dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant kameroje Nr. [...] 

minimalaus gyvenamojo ploto; 

6.5. dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai nesuteikiant ilgalaikio 

pasimatymo. 

 

Dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo),  

susijusių su Pareiškėjo laikymu įkalinimo įstaigos patalpose,  

neatitinkančiose higienos normų reikalavimų 

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės 

 

7. Seimo kontrolierius 2016 m. balandžio 29 d. raštu Nr. 4D-2016/1-562/3D-1240 kreipėsi 

į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos Šiaulių departamentą (toliau vadinama – NVSC Šiaulių departamentas) prašydamas 

paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes ir pagal kompetenciją atlikti ŠTI kameros Nr. [...] ir 

kameros, kurioje Pareiškėjas yra šiuo metu laikomas, patikrinimą bei pateikti Seimo kontrolieriui 

šio patikrinimo išvadas. 2016 m. gegužės 23 d. Seimo kontrolierius gavo 2016 m. gegužės 20 d. 

NVSC Šiaulių departamento raštą „Dėl informacijos pateikimo“ Nr. 2.6-602(19.4.16.06). Šiame 

rašte ir prie jo pridedamuose dokumentuose nurodoma, kad: 

7.1. Pareiškėjas nesikreipė į NVSC Šiaulių departamentą dėl galimai netinkamų laikymo 

ŠTI sąlygų ; 

7.2. 2015 m. rugsėjo 23 d. NVSC Šiaulių departamente užregistruotas kito asmens, 

laikomo ŠTI, skundas dėl kameros Nr. [...] (dėl kurios skundžiasi ir Pareiškėjas) neatitikimo 

higienos normų reikalavimams; atlikus operatyviąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę, 

nustatyta, kad kameroje Nr. [...] yra sienos tinko įtrūkimas, todėl yra reikalingas paprastasis 

remontas; ŠTI buvo nustatytas terminas higienos normų reikalavimų pažeidimui pašalinti; 

7.3. operatyvioji visuomenės sveikatos saugos kontrolė buvo atlikta ir kameroje Nr. [...] 

(dėl kurios Pareiškėjas taip pat skundžiasi), tačiau higienos normų reikalavimų pažeidimų 

nenustatyta; 

7.4. dėl kitų kamerų, kurių būkle yra nepatenkintas Pareiškėjas, t. y. Nr. [...], skundų 

negauta; 

7.5. po Seimo kontrolieriaus įpareigojimo buvo atlikta operatyvioji kontrolė ŠTI kameroje 

Nr. [...] ir Nr. [...], kurioje yra laikomas Pareiškėjas; šio patikrinimo metu nustatyta, kad kameroje  

Nr. [...] yra atliekamas remontas, todėl žmonės joje nėra apgyvendinti; ŠTI kameroje Nr. [...] aptikti 

keli higienos normų pažeidimai, t. y. nesaugiai įrengta pakaba, bendras dirbtinis apšvietimas ir oro 

judėjimo greitis neatitinka nustatytų reikalavimų; ŠTI administracija įpareigota pašalinti nustatytus 

pažeidimus; jei šie pažeidimai nebus pašalinti, atsakingų asmenų traukimas administracinėn 

atsakomybėn bus sprendžiamas Lietuvos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka ir 

terminais. 

 

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai 

 

8. Seimo kontrolierių įstatymo: 

17 straipsnis „Atsisakymas nagrinėti skundą“ – „1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 

7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai 

informuodamas pareiškėją, jeigu: [...]; 6) padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje 

institucijoje ar įstaigoje. [...]. [...]. 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje 

nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas.“ 
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9. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo: 

15 straipsnio „Nacionalinio visuomenės sveikatos centro kompetencija“ – „Nacionalinis 

visuomenės sveikatos centras: 1) vykdo [...] policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų [...] 

valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę. [...].“ 

 

Išvados 

 

10. Skunde nurodoma, kad ŠTI kameros, kuriose buvo laikomas Pareiškėjas, o ypač 

kamera Nr. [...], neatitinka higienos normų reikalavimų. 

 

11. Pagal nustatytą teisinį reguliavimą, vykdyti laisvės atėmimo vietų valstybinę 

visuomenės sveikatos saugos kontrolę, kuri apima objektų patikrinimus, yra įgaliota speciali 

institucija – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijos (nagrinėjamu atveju – NVSC Šiaulių departamentas). 

 

12. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad NVSC Šiaulių departamentas nuolat vykdo ŠTI 

kamerų, įskaitant ir tų, kuriose buvo laikomas Pareiškėjas, visuomenės sveikatos saugos kontrolę. 

Nustatęs higienos normų reikalavimų pažeidimus, jis imasi priemonių, kad pažeidimai būtų 

pašalinti, o dėl šių pažeidimų kalti asmenys atsakytų teisės aktų nustatyta tvarka.  

Pažymėtina, kad po Seimo kontrolieriaus įpareigojimo operatyvioji kontrolė buvo atlikta 

ŠTI kamerose Nr. [...] ir Nr. [...] (kurioje yra laikomas Pareiškėjas); šio patikrinimo metu nustatyta, 

kad kameroje Nr. [...] yra atliekamas remontas, todėl žmonės joje nėra apgyvendinti; ŠTI kameroje 

Nr. [...] nustatyti keli higienos normų pažeidimai, t. y. nesaugiai įrengta pakaba, bendras dirbtinis 

apšvietimas ir oro judėjimo greitis neatitinka nustatytų reikalavimų. ŠTI administracija buvo 

įpareigota pašalinti nustatytus pažeidimus, o jei šie pažeidimai nebus pašalinti, atsakingų asmenų 

traukimas administracinėn atsakomybėn bus sprendžiamas Lietuvos administracinių nusižengimų 

kodekso nustatyta tvarka ir terminais.  

Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad NVSC Šiaulių departamentas yra 

kompetentingas nagrinėti šią Skundo dalį ir imtis veiksmų, kad ŠTI kameros, įskaitant ir tas, 

kuriose yra / buvo laikomas Pareiškėjas, atitiktų higienos normų reikalavimus. Dėl šios priežasties 

yra tikslinga, kad ši Skundo dalis būtų nagrinėjama pagal kompetenciją – NVSC Šiaulių 

departamente. 

 

13. Atsižvelgdamas į Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 4 dalį, kurioje nustatyta, 

jog skundo tyrimas nutraukiamas, jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje 

nurodytos aplinkybės (šiuo atveju paaiškėjo, kad Skundo dalį tikslinga nagrinėti kitoje institucijoje 

ar įstaigoje – NVSC Šiaulių departamente), Seimo kontrolierius daro išvadą, kad tęsti šios Skundo 

dalies tyrimą nėra pagrindo, todėl tyrimas nutrauktinas. 

NVSC Šiaulių departamento direktoriui Krizentui Kameneckui rekomenduotina imtis 

veiksmų, kad ŠTI kameroje Nr. [...] nustatyti higienos normų pažeidimai būtų pašalinti, bei 

informuoti Seimo kontrolierių apie šių pažeidimų pašalinimo rezultatus. 

 

Dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo),  

galimai nesudarant sąlygų nemokiems suimtiesiems (nuteistiesiems)  

išsiskalbti viršutinius drabužius 

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės 

 

14. Seimo kontrolierius 2016 m. balandžio 29 d. raštu Nr. 4D-2016/1-562/3D-1242 
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kreipėsi į ŠTI prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2016 m. gegužės 17 d. Seimo 

kontrolierius gavo 2016 m. gegužės 13 d. ŠTI raštą „Dėl X skundo“ Nr. 14/01-9664. Šiame rašte ir 

prie jo pridedamuose dokumentuose nurodoma, kad nuo 2011 m. spalio mėnesio ŠTI esantiems 

suimtiesiems (nuteistiesiems) viršutinių drabužių skalbimo bei cheminio valymo paslaugos 

teikiamos už asmeninėse sąskaitose esančius pinigus. Ši tvarka buvo pakeista 2016 m. sausio 

mėnesį, nustatant, kad suimtasis (nuteistasis) gali išsiskalbti vieną komplektą viršutinių drabužių 

kartą per mėnesį, jeigu jis yra nemokus ne trumpiau nei 3 mėnesiai. 

 

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai 

 

15. Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2006 m. sausio 11 d. priimtų rekomendacijų 

šalims narėms Nr. (2006)2 „Dėl Europos kalinimo taisyklių“ (toliau vadinama – Europos kalinimo 

taisyklės): 

20.3 punktas – „Visi drabužiai turi būti geros būklės ir prireikus pakeičiami.“ 

 

16. Suėmimo vykdymo įstatymo (toliau vadinama ir – SVĮ): 

44 straipsnis „Suimtųjų materialinis buitinis aprūpinimas“ – „1. Suimtiesiems 

užtikrinamos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, atitinkančios Lietuvos Respublikos higienos 

normas. [...]. 4. Ne rečiau kaip kartą per savaitę suimtiesiems turi būti suteikta galimybė 

pasinaudoti pirtimi arba dušu ir gauti išskalbtą patalynę (išskyrus antklodę, čiužinį ir pagalvę) ir 

apatinius drabužius. [...].“ 

 

17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu  

Nr. V-908 patvirtintos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos 

įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau vadinama – HN 134:2015): 

40 punktas – „Laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos 

skalbti ir džiovinti asmeninius apatinius ir viršutinius drabužius, jeigu jie neskalbiami centralizuotai 

ir jeigu laisvės atėmimo vietose laikomi asmenys neaprūpinami švariais apatiniais ir viršutiniais 

drabužiais.“ 

 

18. ŠTI suimtųjų (nuteistųjų) viršutinių asmeninių drabužių skalbimo ir cheminio valymo 

tvarkos aprašo, patvirtinto 2012 m. lapkričio 20 d. ŠTI direktoriaus įsakymu Nr. 1/01-236: 

14 punktas – „[...]. Suimtajam (nuteistajam), kuris asmeninėje sąskaitoje neturi 

pakankamai lėšų, APS pareigūnas skalbinius grąžina atgal. [...].“ 

 

19. ŠTI suimtųjų (nuteistųjų) viršutinių asmeninių drabužių skalbimo ir cheminio valymo 

tvarkos aprašo, pakeisto 2016 m. sausio 8 d. ŠTI direktoriaus įsakymu Nr. 1/01-2: 

14.2 punktas – „[...] suimtasis (nuteistasis), neturintis asmeninėje sąskaitoje pinigų ne 

trumpiau kaip tris mėnesius, gali išsiskalbti vieną komplektą viršutinių drabužių (marškiniai, 

sportinės kelnės ir bliuzonas), bet ne dažniau kaip kartą per mėnesį.“ 

 

Išvados 
 

20. Skunde nurodoma, kad ŠTI iš Pareiškėjo ir kitų suimtųjų, norinčių išsiskalbti savo 

viršutinius drabužius, buvo reikalaujama sumokėti už šią paslaugą.  

 

21. Pagal Europos kalinimo taisyklių 20.3 punktą (šios pažymos 15 punktas) visi laisvės 

atėmimo vietose laikomų asmenų drabužiai turi būti geros būklės. Pažymėtina, kad vienas iš būdų 

palaikyti gerą drabužių būklę yra jų skalbimas. Laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims turi 

būti sudarytos sąlygos skalbti ir džiovinti viršutinius drabužius, jeigu jie neskalbiami centralizuotai 
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ir jeigu laisvės atėmimo vietose laikomi asmenys neaprūpinami švariais apatiniais ir viršutiniais 

drabužiais (šios pažymos 17 punktas). Pareiga sudaryti šias sąlygas tenka laisvės atėmimo įstaigai 

(šiuo atveju ŠTI) (šios pažymos 16 punktas). 

 

22. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad nuo 2011 m. spalio mėnesio ŠTI esantiems 

suimtiesiems (nuteistiesiems) viršutinių drabužių skalbimo bei cheminio valymo paslaugos 

teikiamos už asmeninėse sąskaitose esančius pinigus. Ši tvarka buvo pakeista 2016 m. sausio 

mėnesį, nustatant, kad suimtasis (nuteistasis) gali nemokamai išsiskalbti vieną komplektą viršutinių 

drabužių kartą per mėnesį, jeigu jis yra nemokus ne trumpiau nei 3 mėnesiai (šios pažymos 14, 18, 

19 punktai). Šios aplinkybės leidžia teigti, kad ŠTI esantiems ir lėšų neturintiems suimtiesiems 

(nuteistiesiems) gali tekti laukti net keturis mėnesius, kol galės nemokamai išsiskalbti vieną 

komplektą viršutinių drabužių. 

 

23. HN 134:2015 nėra nustatytas laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų viršutinių 

drabužių skalbimo dažnis, tačiau, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos specialistų nuomone, kurią ši institucija ne kartą teikė Seimo 

kontrolieriui, nagrinėjančiam panašius asmenų skundus, vieną kartą per du mėnesius skalbiant 

suimtųjų (nuteistųjų) viršutinių drabužių (išskyrus paltus, striukes) laisvės atėmimo vietose gali būti 

neužtikrinama saugi gyvenamoji aplinka bei tinkamos buities sąlygos, tačiau, nustatant suimtųjų 

viršutinių drabužių skalbimo dažnį, patartina atsižvelgti į laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų 

fizinės veiklos pobūdį, klimato sąlygas, sveikatos būkles ir kitus veiksnius, lemiančius viršutinių 

drabužių teršimąsi. 

Šiuo atveju kyla abejonė, ar ŠTI įvertino visus veiksnius, lemiančius viršutinių drabužių 

teršimąsi, ir pagrįstai nustatė, kad lėšų neturintys suimtieji (nuteistieji) turi laukti keturis mėnesius, 

kol galės nemokamai išskalbti viršutinius drabužius. Atkreiptinas dėmesys, kad teisė į saugią 

gyvenamąją aplinką bei pakankamas buities sąlygas teisės aktais yra garantuojama visiems laisvės 

atėmimo vietose laikomiems asmenims, t. y. tiek turintiems papildomų lėšų, tiek jų neturintiems. 

 

24. Atsižvelgiant į aplinkybes, nurodytas šios pažymos 21–23 punktuose, darytina išvada, 

kad Pareiškėjo Skundo dalis dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), nesudarant sąlygų nemokiems 

suimtiesiems (nuteistiesiems) išsiskalbti viršutinius drabužius, pripažintina pagrįsta. 

Laikinai einančiam ŠTI direktoriaus pareigas Pauliui Žvaliauskui rekomenduotina nustatyti 

tokį viršutinių drabužių skalbimų dažnį, kad visiems ŠTI laikomiems asmenims būtų užtikrinta teisė 

į saugią gyvenamąją aplinką bei tinkamas buities sąlygas, įvertinant laisvės atėmimo vietose 

laikomų asmenų fizinės veiklos pobūdį, klimato sąlygas, sveikatos būkles ir kitus veiksnius, 

lemiančius viršutinių drabužių teršimąsi. 

 

Dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo),  

galimai nesiimant priemonių naikinti graužikus ir kitus kenkėjus 
 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės 
 

25. Seimo kontrolierius 2016 m. gegužės 19 d. raštu Nr. 4D-2016/1-562/3D-1491 kreipėsi 

į ŠTI prašydamas paaiškinti Skundo papildymo rašte nurodytas aplinkybes. 2016 m. birželio 6 d. 

Seimo kontrolierius gavo 2016 m. birželio 3 d. ŠTI raštą „Dėl informacijos pateikimo“  

Nr. 14/01-10842 (toliau vadinama – ŠTI atsakymas). Šiame rašte ir prie jo pridedamuose 

dokumentuose nurodoma: 

25.1. ŠTI patalpų dezinsekcija ir deratizacija atliekama nuolat stebint nariuotakojų ir 

graužikų pėdsakus; periodiškai atliekama deratizacija ir dezinsekcija režiminio korpuso aukštų 

koridoriuose ir ŠTI teritorijoje; 
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25.2. dezinfekcija ŠTI atliekama nuolat pagal higienos ir dezinfekcijos planą; 

25.3. Pareiškėjas į ŠTI administraciją dėl graužikų ir kitų kenkėjų jo gyvenamojoje 

patalpose nesikreipė. 

 

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai 
 

26. SVĮ: 

44 straipsnis „Suimtųjų materialinis buitinis aprūpinimas“ – „1. Suimtiesiems 

užtikrinamos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, atitinkančios Lietuvos Respublikos higienos 

normas. [...].“ 

 

27. HN 134:2015: 

20 punktas – „Laisvės atėmimo vietoje, policijos areštinėje neturi būti nariuotakojų, 

graužikų ir kitų kenkėjų. Laisvės atėmimo vietoje, policijos areštinėje atliekamas nuolatinis 

nariuotakojų ir graužikų stebėjimas bei, nustačius nariuotakojų ar (ir) graužikų buvimo pėdsakus, – 

jų naikinimas teisės akto nustatyta tvarka.“ 

 

Išvados 
 

28. Skundo papildymo rašte nurodoma, kad ŠTI administracija nesiima veiksmų, kad būtų 

naikinami graužikai ir kiti kenkėjai, todėl jie yra pastebimi gyvenamosiose patalpose. 

 

29. HN 134:2015 nustatyta, kad laisvės atėmimo vietoje (nagrinėjamu atveju ŠTI) neturi 

būti nariuotakojų, graužikų ir kitų kenkėjų, todėl yra įtvirtintas reikalavimas juos naikinti, jei būtų 

pastebėti nariuotakojų arba (ir) graužikų buvimo pėdsakai. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą 

(šios pažymos 26 punktas) laisvės atėmimo vietos (nagrinėjamu atveju ŠTI) administracijai ir 

pareigūnams tenka pareiga rūpintis, kad suimtųjų gyvenamosios patalpos atitiktų higienos normų 

reikalavimus. Šiuo konkrečiu atveju ŠTI administracija ir pareigūnai privalo imtis veiksmų, kad ŠTI 

gyvenamosiose patalpose bei teritorijoje nebūtų graužikų ir kitų kenkėjų. 

 

30. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad ŠTI patalpose dezinsekcija ir deratizacija yra 

atliekama tiek periodiškai, tiek pastebėjus nariuotakojų arba / ir graužikų pėdsakus. Siekiant 

išvengti jų atsiradimo, ŠTI patalpos nuolat dezinfekuojamos. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad 

Pareiškėjas nepagrįstai nurodo, jog ŠTI administracija ir pareigūnai nevykdo SVĮ 44 punkte ir HN 

134:2015 20 punkte įtvirtintų reikalavimų. Šią išvadą patvirtina ir tai, kad Pareiškėjas į ŠTI 

administraciją dėl graužikų ir kitų kenkėjų jo gyvenamojoje patalpose nėra kreipęsis. 

 

31. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundo dalis dėl ŠTI pareigūnų 

veiksmų (neveikimo), galimai nesiimant priemonių naikinti graužikus ir kitus kenkėjus, yra 

nepagrįsta, todėl atmestina.  

 

Dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo),  

galimai neužtikrinant kameroje Nr. [...] minimalaus gyvenamojo ploto 

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės 

 

32. ŠTI atsakyme ir prie jo pridedamuose dokumentuose nurodoma: 

32.1. Pareiškėjas kameroje Nr. [...] buvo laikomas nuo 2016 m. balandžio 15 d. iki 2016 

m. gegužės 9 d.; 

32.2. ŠTI kamera Nr. [...] yra 15 kv. m ploto, neįskaičiuojant sanitarinio mazgo ploto; 
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32.3. ŠTI kameroje Nr. [...] šios pažymos 32.1 punkte nurodytu laikotarpiu buvo laikomi 

nuo vieno iki keturių asmenų. 

 

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai 
 

33. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 

2010 m. gegužės 1 1 d .  įsakymo Nr. V-124 „Dėl didžiausio tardymo izoliatoriuje ir areštinėje 

leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam asmeniui, tardymo 

izoliatoriaus ir areštinės kameroje nustatymo“ (toliau vadinama – Įsakymas): 

1.3.1 punktas – „1. Nustatau, kad: [...]; 1.3. iki Laisvės atėmimo vietų modernizavimo 

strategijos įgyvendinimo priemonių 2009–2017 metų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1248 (Žin., 2009, Nr. 121-5216), numatytų 

priemonių įgyvendinimo vienam asmeniui tenkantis minimalus plotas tardymo izoliatoriaus ir 

areštinės kameroje negali būti mažesnis kaip: 1.3.1. – 3,6 kv. m (išskyrus Kauno nepilnamečių 

tardymo izoliatorių-pataisos namus); [...].“ 

 

Išvados 
 

34. Skunde ir jo papildymo rašte nurodoma, kad ŠTI pareigūnai neužtikrino Pareiškėjui 

minimalaus gyvenamojo ploto, kai jis buvo laikomas kameroje Nr. [...]. 

 

35. Minimalaus gyvenamosios patalpos ar kameros ploto dydžio užtikrinimas – esminė 

sveikos gyvenamosios aplinkos prielaida. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnio 2 dalyje 

reglamentuota, kad žmogaus orumą gina įstatymas, o šio straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad 

draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat taikyti tokias 

bausmes.  

Nurodytas teisinis reguliavimas iš esmės atitinka ir Europos Žmogaus Teisių Teismo 

(toliau vadinama ir –  EŽTT) pateiktus išaiškinimus. Pagal EŽTT praktiką, Europos žmogaus teisių 

ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija įpareigoja valstybę 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 (2000 m. spalio 26 d. sprendimas A prieš Lenkiją (pareiškimo 

Nr. 30210/96), 2001 m. liepos 24 d. sprendimas B (pareiškimo Nr. 44558/98). 

Įsakymo 1.3.1 punkte nustatyta, kad vienam asmeniui tenkantis minimalus plotas tardymo 

izoliatoriaus kameroje negali būti mažesnis nei 3,6 kv. metro.  

 

36. Seimo kontrolieriaus Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas kameroje Nr. [...] 

buvo laikomas nuo 2016 m. balandžio 15 d. iki 2016 m. gegužės 9 d.; ŠTI kamera Nr. [...] yra 15 

kv. m ploto, neįskaičiuojant sanitarinio mazgo ploto, ir joje buvo laikomi ne daugiau nei 4 asmenys. 

Šie duomenys leidžia teigti, kad teisės aktuose nustatyti minimalaus gyvenamojo ploto reikalavimai 

ŠTI nebuvo pažeisti, nes, net ir tuo atveju, kai ŠTI kameroje Nr. [...] buvo laikomi keturi asmenys, 

kiekvienam iš jų tekdavo 3,75 kv. m ploto, t. y. plotas, atitinkantis Įsakymo reikalavimus. 

 

37. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundo dalis dėl ŠTI pareigūnų 

veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant kameroje Nr. [...] pakankamo gyvenamojo ploto, yra 

nepagrįsta, todėl atmestina.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3FE51A08CFE6
http://www.infolex.lt/ta/72720
http://www.infolex.lt/tp/1471597
http://www.infolex.lt/tp/25187
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Dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), 

 galimai nepagrįstai nesuteikiant ilgalaikio pasimatymo 
 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės 

 

38. ŠTI atsakyme ir prie jo pridedamuose dokumentuose nurodoma: 

38.1. Pareiškėjas į ŠTI administraciją dėl ilgalaikio pasimatymo suteikimo kreipėsi  

2016 m. kovo 21 d.; į kreipimąsi buvo atsakyta 2016 m. balandžio 11 d. ŠTI raštu Nr. 17/01-930; 

38.2. 2016 m. balandžio 11 d. ŠTI raštu Nr. 17/01-930 Pareiškėjas informuotas, kad SVĮ 

nenustato suimtųjų teisės gauti ilgalaikius pasimatymus, todėl 2016 m. kovo 21 d. jo prašymas yra 

netenkintinas. 

 

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai 
 

39. SVĮ (įstatymo redakcija galiojusi nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2016 m. balandžio 1 d.): 

22 straipsnis „Suimtųjų teisė pasimatyti“ – „ 1. Suimtiesiems pasimatymų su giminaičiais 

ir kitais asmenimis skaičius neribojamas, tačiau pasimatymą tardymo izoliatoriaus administracija 

leidžia tik norinčio pasimatyti suimtojo ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio 

prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytiniu sutikimu. Šis sutikimas gali būti vienkartinis 

arba daugkartinis. Jei ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis ar jį atliekantis prokuroras arba teismas, 

kurio žinioje yra byla, nesutinka leisti suimtajam pasimatyti su giminaičiais ir kitais asmenimis, 

suimtajam ir tardymo izoliatoriaus administracijai turi būti pateikiamas motyvuotas sprendimas. 2. 

Vienas suimtojo pasimatymas gali trukti ne ilgiau kaip dvi valandas. [...].“ 

 

40. SVĮ (šiuo metu aktuali įstatymo redakcija, įsigaliojusi 2017 m. sausio 1 d.): 

22 straipsnis „Suimtųjų teisė pasimatyti“ – „1. Tardymo izoliatoriaus administracija 

suimtajam leidžia pasimatyti, jeigu nėra gautas suimtojo ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį 

atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytinis nurodymas neleisti suimtajam 

pasimatyti. Duoti šį nurodymą galima tik siekiant užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms ar kitiems 

teisės pažeidimams, apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves arba kai suimtojo pasimatymas galėtų 

pakenkti ikiteisminio tyrimo sėkmei. Jeigu ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis ar jį atliekantis 

prokuroras arba teismas, kurio žinioje yra byla, nurodo neleisti suimtajam pasimatyti, jam ir 

tardymo izoliatoriaus administracijai turi būti nurodoma šio draudimo trukmė, asmenys, su kuriais 

neleidžiama pasimatyti, ir kitos aplinkybės, dėl kurių draudimą būtina taikyti. 2. Suimtojo 

pasimatymų skaičius neribojamas. Vienas suimtojo pasimatymas gali trukti ne ilgiau kaip tris 

valandas. 3. Šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose nurodyti asmenys turi teisę į 

vieną pasimatymą. 4. Suimtojo pasimatymai vyksta tardymo izoliatoriaus atstovo akivaizdoje 

specialiose patalpose, įrengtose taip, kad lankytojų ir suimtojo fizinis kontaktas negalimas. 5. [...]. 

6. Suimtojo pasimatymas su sutuoktiniu, sugyventiniu arba asmeniu, su kuriuo suimtasis turi bendrą 

vaiką, jei nei suimtasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis 

vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras suimtojo ir į 

pasimatymą atvykusio asmens vaikas, gali vykti be tardymo izoliatoriaus atstovo. Šį pasimatymą 

tardymo izoliatoriaus direktorius ar jo įgaliotas pareigūnas gali suteikti galiojančių nuobaudų 

neturinčiam suimtajam ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo suimtojo uždarymo į tardymo 

izoliatorių dienos, vėliau toks pasimatymas gali būti suteikiamas ne dažniau kaip vieną kartą per 

mėnesį. Šioje dalyje nurodyti pasimatymai vyksta specialiai įrengtose uždarose patalpose ne ilgiau 

kaip vieną parą. Į ilgalaikius pasimatymus atvykusiems asmenims sudaromos sąlygos įsigyti maisto 

produktų tardymo izoliatorių parduotuvėse arba, kai yra galimybių, jiems nemokamai tiekiamas šio 

įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje nurodytas maistas. Į ilgalaikius pasimatymus atvykusių asmenų 
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apsipirkimo pataisos įstaigų parduotuvėse ir maitinimo tvarką nustato Kalėjimų departamento 

direktorius. [...].“ 

 

41. Seimo kontrolierių įstatymo: 

22 straipsnis „Seimo kontrolieriaus sprendimai“ – „3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei 

tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde 

keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“ 

 

Išvados 
 

42. Skundo papildymo rašte nurodoma, kad Pareiškėjas į ŠTI administraciją dėl ilgalaikio 

pasimatymo suteikimo kreipėsi 2016 m. balandžio 1, 2 dienomis, bet į jo prašymas nebuvo 

patenkintas. 

 

43. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą, galiojusį Pareiškėjo kreipimosi metu, 

suimtiesiems buvo įtvirtinta teisė į ne ilgiau nei dvi valandas trunkančius, t. y. trumpalaikius, 

pasimatymus. Galimybė susitikti su artimaisiais ir su jais bendrauti ilgesnį laikotarpį nenustatyta 

(šios pažymos 39 punktas). 

Šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas įtvirtina suimtųjų teisę gauti ilgalaikį 

pasimatymą, jei yra visos SVĮ 22 straipsnio 6 dalyje nurodytos sąlygos (šios pažymos 40 punktas).  

Taigi, nors pagal teisinį reglamentavimą, galiojusį Pareiškėjo kreipimosi į ŠTI 

administraciją metu, galimai buvo ribojama suimtųjų teisė į ilgalaikius pasimatymus, tačiau, šiuo 

metu galiojančiame SVĮ įtvirtinus teisę suimtiesiems gauti ilgalaikį pasimatymą, laikytina, kad 

Skundo papildymo rašte keltos problemos buvo išspręstos. Jei Pareiškėjas mano, kad jam nėra 

teisinių kliūčių gauti ilgalaikį pasimatymą su artimaisiais, gali kreiptis su rašytiniu prašymu į ŠTI 

administraciją dėl jo suteikimo. 

 

44. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 

straipsnio 1 dalies 3 punktu, tyrimas pagal X Skundo dalį dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), 

galimai nepagrįstai nesuteikiant ilgalaikio pasimatymo, nutrauktinas. 

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS 

 

45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 

dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalies dėl ŠTI 

pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su Pareiškėjo laikymu įkalinimo įstaigos patalpose, 

neatitinkančiose higienos normų reikalavimų, tyrimą nutraukti. 

 

46. 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), nesudarant sąlygų nemokiems suimtiesiems (nuteistiesiems) 

išsiskalbti viršutinius drabužius, pripažinti pagrįsta. 

 

47. 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 nesiimant priemonių naikinti graužikus ir kitus kenkėjus, 

atmesti. 

 

48. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 

dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl ŠTI 
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pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant kameroje Nr. [...] pakankamo gyvenamojo 

ploto, atmesti. 

 

49. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 

dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalies dėl ŠTI 

pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai nesuteikiant ilgalaikio pasimatymo, tyrimą 

nutraukti. 

 

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS 

 

50. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 

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

einančiam Pauliui Žvaliauskui rekomenduoja nustatyti tokį viršutinių drabužių skalbimų dažnį, kad 

būtų užtikrinta visų ŠTI laikomų asmenų teisė į saugią gyvenamąją aplinką bei tinkamos buities 

sąlygos, įvertinant laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų fizinės veiklos pobūdį, klimato sąlygas, 

sveikatos būkles ir kitus veiksnius, lemiančius viršutinių drabužių teršimąsi. 

 

51. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 

dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius NVSC Šiaulių departamento direktoriui 

Krizentui Kameneckui rekomenduoja: 

51.1. imtis veiksmų, kad ŠTI kameroje Nr. [...] tikrinimo metu nustatyti higienos normų 

pažeidimai būtų pašalinti; 

51.2. informuoti Seimo kontrolierių apie šios pažymos 51.1 punkte nurodytų pažeidimų 

pašalinimo rezultatus. 

 

52. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 

dalimi, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius prašo apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus 

informuoti iki 2017 m. birželio 23 dienos. 

 

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                            Augustinas Normantas 


