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SKUNDO ESMĖ 

 

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2018 m. kovo 28 d. gavo X (toliau vadinama 

– Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus (toliau 

vadinama ir – ŠTI) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai neišduodant popieriaus, 

vokų ir pašto ženklų. 

 

2. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma, kad „2017 m. gegužės 15 buvo ištirtas mano 

skundas ir gauta pažyma Nr. 4D-2016/1-889. Šioje pažymoje [...] buvo pateikta rekomendacija ŠTI 

[...] imtis priemonių, kad nemokūs nuteistieji ateityje būtų aprūpinami pakankamu vokų, pašto 

ženklų ir popieriaus kiekiu BVK [Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso] 100 str. 

įtvirtintai teisei įgyvendinti. Būdamas ŠTI iki šiol nieko negaunu [...], būrio viršininkė žodžiu 

išaiškina man, jog tik suimtieji turi teisę gauti nurodytus reikmenis“ (šios ir kitų citatų kalba 

netaisyta). 

 

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes. 

 

TYRIMAS IR IŠVADOS 

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės 

 

4. Seimo kontrolierius 2018 m. balandžio 3 d. raštu Nr. 4D-2018/1-403/3D-933 kreipėsi į 

ŠTI, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2018 m. balandžio 24 d. Seimo 

kontrolierius gavo 2018 m. balandžio 19 d. ŠTI raštą Nr. 14/01-4840. Šiame rašte ir prie jo 

pridėtuose dokumentuose nurodoma, kad nuo 2017 m. gegužės 15 d. iki 2018 m. balandžio 3 d. 

Pareiškėjas nesikreipė į ŠTI direktorių su prašymais / skundais dėl popieriaus, vokų ir pašto ženklų 

išdavimo / neišdavimo. 

 

Tyrimui reikšmingi teisės aktai 

 

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

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

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

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.“ 

 

6. 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. [...].“ 

 

7. 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. [...].“ 

 

8. 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“;  
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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 

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  

 

9. Skunde nurodoma, kad ŠTI yra ribojama Pareiškėjo teisė kreiptis į kompetentingas 

institucijas su prašymais, pareiškimais arba skundais, nes dėl lėšų stokos jis negali įsigyti vokų, 

pašto ženklų. 

 

10. 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 7, 8 punktai). 

Nagrinėjamu atveju toks nustatytas reglamentavimas reiškia, kad Pareiškėjas, neturėdamas 

pakankamai lėšų pašto reikmenims įsigyti, jais galėjo apsirūpinti kreipdamasis į artimuosius, kad jie 

perduotų vokų ir pašto ženklų su siuntiniu, į administraciją dėl pašalpos arba piniginės išmokos, 

kurios lėšomis jis galėtų įsigyti minėtų reikmenų, skyrimo arba raštu kreiptis į ŠTI pareigūnus dėl 

minėtų priemonių išdavimo. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad nuo 2017 m. gegužės 15 d. iki 2018 

m. balandžio 3 d. Pareiškėjas nesikreipė į ŠTI direktorių su prašymais / skundais, susijusiais su 

popieriaus, vokų ir pašto ženklų išdavimu / neišdavimu. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad 

nagrinėjamu atveju ŠTI pareigūnai Pareiškėjo teisės susirašinėti nepažeidė.  

 

11. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundas dėl ŠTI pareigūnų 

veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai neišduodant Pareiškėjui popieriaus, vokų ir pašto ženklų, 

yra nepagrįstas. 

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS 

 

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio  

1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundą dėl Šiaulių 

tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai neišduodant jam 

popieriaus, vokų ir pašto ženklų, atmesti. 

 

 

 

Seimo kontrolierius         Augustinas Normantas 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.553B541FD976

