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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJŲ 
 

 

 Informuojame Jus apie 2021 m. lapkričio 9 d. pažymoje Nr. 4D-2021/1-1020/3D-2539 „Dėl 

X skundo prieš Šiaulių tardymo izoliatorių“ (toliau – Pažyma) pateiktos rekomendacijos „imtis 

priemonių, kad būtų atidžiau kontroliuojamas neleidžiamų suimtiesiems turėti daiktų patekimas į 

kameras ir būtų užtikrinti visi režimo reikalavimai, taip pat būtų vengiama situacijų, kai gali kilti 

pareigūnų šališkumo regimybė“ įgyvendinimą Šiaulių tardymo izoliatoriuje. 

 Siekiant užtikrinti neleidžiamų suimtiesiems turėti daiktų patekimą į gyvenamąsias kameras 

įstaigoje atliekamos suimtųjų (nuteistųjų), įstaigos teritorijos ir patalpų kratos bei apžiūros. 

Suimtųjų (nuteistųjų) pareigų ir draudimų vykdymo kontrolę bei nustatytų suėmimo vykdymo ir 

bausmės atlikimo užtikrinimo priemonių, režimo reikalavimų laikymąsi užtikrina nuolat apsaugos ir 

priežiūros postuose budintys pataisos pareigūnai.  

 Pažymime, kad Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnai buvo supažindinti su Pažymoje 

pateiktomis rekomendacijomis ir yra įpareigoti atidžiau kontroliuoti neleidžiamų turėti daiktų 

patekimą pas suimtuosius (nuteistuosius). 

 Papildomai pažymime, kad įstaigos pareigūnai yra periodiškai instruktuojami vadovautis 

teisėtumo ir teisingumo principais, bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, taip 

pat, pareigūnų etikos taisyklėmis. Pasitarimų bei instruktavimo metu nuolat formuojamas pareigūnų 

požiūris neturėti išankstinio ar asmeninio nusistatymo prieš įstaigoje laikomus asmenis.  

 Siekiant objektyvumo ir skaidrumo bei Vadovaujantis Tarnybinių vaizdo registratorių 

naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. įsakymu reg. Nr. V-43 „Dėl tarnybinių vaizdo 

registratorių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, įstaigos pareigūnai, kontakto su 

suimtaisiais (nuteistaisiais) metu, naudoja tarnybinius vaizdo registratorius. 
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