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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS 

PAŽYMA 
DĖL    SKUNDO 

PRIEŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUS-ATVIRĄJĄ KOLONIJĄ, 
KALĖJIMŲ DEP ART AMENT Ą PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS, 

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBĄ 

2020 m. liepo�d. Nr. 4D-2019/1-283 
Vilnius 

SKUNDO ESMĖ 

l  .  Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo    (toliau vadinama - 
Pareiškėjas, pareiškėjas, nuteistasis) skundą (toliau vadinama ir - Skundas) dėl Kalėjimų 
departamento prie Teisingumo ministerijos (toliau vadinama ir - KD), Pravieniškių pataisos namų
atvirosios kolonijos (toliau vadinama ir - Pravieniškių PN, Pravieniškių PN-AK), Lietuvos 
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau vadinama ir - Ryšių reguliavimo tarnyba, Tarnyba, 
RRT) pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis. 

2. Skunde nurodoma:
2.1. ,,2018-05-07 d. Pravieniškių PN-AK pateikiau skundą Nr. 72(6)311 dėl medikų,

tačiau negavau į šį raštiško atsakymo, kurį galėčiau apskųsti. Direktoriaus pavaduotojas su SPT 
viršininku padarė ant skundo neaiškų prierašą, kuris nėra skundo išnagrinėjimo dalyku" (šios ir kitų 
citatų kalba netaisyta); 

2.2. ,,[ ... ] 2018-08-13 pateikiau prašymą Nr. 72(6) 797 susitikti su kuruojančiu sektoriaus 
veiklą pavaduotoju bei 2018-03-30 d. įteikiau pranešimą-prašymą Nr. 7294) 405 dėl [ ... ] dėl ko 
turėčiau būti izoliuotas, tačiau vietoj pagalbos ir izoliavimo, 2018-09-03 d. nutarimu Nr. 68-1411 
buvau nubaustas [ ... ] ir 2018-09-13 d. raštu Nr. 7-2387 buvo nagrinėti nepagrįstai atsisakyta, nors 
šį 2018-09-20 d. ir tikslinau 2018-10-17 d. raštu Nr. 7-2795, tikslinimas taipogi buvo atmestas"; 

2.3. ,,[ ... ] 2018-09-21 d. pateiktu pareiškimu Nr. 72(6) 917 ir 2018-10-10 d. pareiškimu 
Nr. 72(1) l 08 į Pravieniškių PN-AK kreipiausi dėl teisės aktų neatitinkančių kalinimo sąlygų, 
tačiau administracija jokio tyrimo nesiėmė, formaliai atsakė, kad nepažeidžia normų ir laikosi 
tvarkos, nors jokių įrodymų nėra, o raštu Nr. 7-3014 2018-11-06 visai atsisakė imtis jokių veiksmų 
ir teikti kažkokios pakartotinos informacijos"; 

2.4. ,,[ ... ] pateikiau skundą KD [ ... ], tačiau atsakymą Nr. 2S-641 gavau tik 2019-02-08 d., 
t. y. praleidus tokiam pateikti terminą, maža to, iš šio, nėra matyti jokie tyrimo rezultatai,
duomenys pateikti formalūs, nurodoma, ką aš rašiau ir ką atsakė Pravieniškės. Dėl mano
argumentų ko visiškai nepasisakė ir šios netyrė, dėl ko net negaliu kreiptis į teismą";

2.5. ,,[ ... ] 2018-12-31 d. LR RRT pateikiau aiškiai argumentuotą, įrodymais pagrįstą 
skundą, kurių aplinkybių LR RRT nepagrįstai praignoravo 2019-01-30 d. raštu Nr. (64.3)1B-287 
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taryba netyrė iš esmės mano nusiskundimų ir dėl šių aiškiai nepasisakė." 

3. Pareiškėjas prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS 

Tyrimui reikšmingos aplinkybės 

4. Seimo kontrolierius 2019 m. kovo 14 d. raštu Nr. 4D-2019/1-283/3D-643 kreipėsi į
Pravieniškių PN, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2019 m. balandžio 2 d. 
Seimo kontrolierius gavo 2019 m. kovo 28 d. Pravieniškių PN atsakymą Nr. S-7345. 

Pateiktame atsakyme ir papildomuose dokumentuose nurodoma: 
4.1. ,,Nuteistasis    2018-05-07 buvo kreipęsis su skundu pataisos įstaigos direktorių Nr. 
72(6)-311 (skundo kopija pridedama)"; 

4.2. ,,Nuteistasis     2018-08-13 buvo kreipęsis su prašymu į pataisos 
įstaigos direktorių (Reg. 2018-08-14 Nr. 72( 6)-797). 2018-09-08 susitikimas įvyko, tai nuteistasis 
patvirtino savo parašu (pridedama kopija). Nuteistasis [ ... ] 2018-08-31 buvo kreipęsis su 
pranešimu-prašymu (Reg. 2018-09-12 Nr. 72(6)-893). Nuteistojo     2019-08-31 
pranešimas-prašymas buvo išnagrinėtas ir 2019-09-13 atsakyta raštu Nr. 7-23 87 „Dėl pareiškimo" 
(pridedama kopija). Nuteistojo     2019-09-20 pranešimo-prašymo patikslinimas 
buvo išnagrinėtas ir 2018-10-17 atsakyta raštu Nr. 7-2795 „Dėl prašymų" (pridedamos kopijos). 
Pridedame 2018-09-03 pataisos įstaigos direktoriaus dėl nuteistojo    nubaudimo Nr. 
68-1411 kopiją";

4.3. ,,Nuteistasis [ ... ] 2018-10-17 buvo kreipęsis su pareiškimu Nr. 72(1)-1104. Nuteistojo  
2018-10-17 pareiškimas buvo išnagrinėtas ir 2018-11-05 atsakyta raštu Nr. 7- 2986 „Dėl 
pareiškimo" (pridedama kopija)"; 

4.4. ,,Nuteistasis     2019-09-17 buvo kreipęsis su skundu (Reg. 
2018-09-21 Nr. 72(6)-917 ir 2018-10-09 su pareiškimu (Reg. 2018-10-1 O Nr. 72(1)-108. 
Nuteistojo    2019-09-21 skundas buvo išnagrinėtas ir 2019-10-19 atsakyta raštu Nr. 
7-2818 „Dėl prašymo" (pridedama kopija). Nuteistojo 2018-10-1 O pareiškimas buvo išnagrinėtas ir
2018-11-06 atsakyta raštu Nr. 7-3014 „Dėl pareiškimo" (pridedama kopija)";

4.5. ,,Nuteistasis    dėl pataisos įstaigos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. 
nutarimo Nr. 68-144 „Dėl nuteistojo nubaudimo" ir 2018 m. rugsėjo 13 d. rašto Nr. 7-2387 kreipėsi 
į Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus (Teisminio proceso Nr. 3-62-3-02652- 
2018-0), laukiamas sprendimas." 

5. Seimo kontrolierius 2019 m. kovo 14 d. raštu Nr. 4D-2019/1-283/3D-644 kreipėsi į KD,
prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2019 m. kovo 21 d. Seimo kontrolierius gavo 
2019 m. kovo 21 d. KD atsakymą Nr. l S-886. 

Pateiktame atsakyme ir papildomuose dokumentuose nurodoma: 
5. l .  ,,Kalėjimų departamente buvo gautas      2018-11-09 skundas

(užregistruotas 2018-11-12 Nr. 20-3853) dėl Pravieniškių PN-AK administracijos pateiktų 
atsakymų pagrįstumo"; 

5.2. ,,Į pirmiau minėtą     2018-11-09 skundą pareiškėjui buvo atsakyta 
Kalėjimų departamento 2019-02-08 raštu Nr. 2S-641." 

6. Seimo kontrolierius 2019 m. kovo 14 d. raštu Nr. 4D-2019/1-283/3D-645 kreipėsi i
Ryšių reguliavimo tarybą, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2019 m. kovo 20 d. 
Seimo kontrolierius gavo Tarnybos 2019-03-20 d. atsakymą Nr. 1B-890. 

Pateiktame atsakyme ir papildomuose dokumentuose nurodoma: 
6.1 ,,[ ... ] pareiškėjo 2018 m. gruodžio 31 d. skundas Tarnyboje gautas 2019 m. sausio 3 d. 
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14 straipsnio 8 dalies nuostatomis. 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI 

28. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolierių įstatymo 22 straipsnio l dalies l punktu, nusprendžia     Skundo 
dalį dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnų veiksmų netinkamai nagrinėjant 
Pareiškėjo 2018-05-07 skundą, kiek tai susiję su raštiško atsakymo Pareiškėjui nepateikimu, 
pripažinti pagrįsta. 

29. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolierių įstatymo 22 straipsnio l dalies 2 punktu, nusprendžia    Skundo dalį dėl 
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) netinkamai 
nagrinėjant Pareiškėjo 2018-08-13 prašymą atmesti. 

30. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolierių įstatymo 22 straipsnio l dalies 2 punktu, nusprendžia    Skundo dalį dėl 
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) netinkamai 
nagrinėjant Pareiškėjo 2018-09-17 skundą atmesti. 

31. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio l dalies 3 punktu, nusprendžia     Skundo 
dalies dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) 
netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo 2018 m. rugpjūčio 31 d. pranešimą-prašymą tyrimą nutraukti. 

32. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio l dalies 2 punktu, nusprendžia    Skundo 
dalį dėl Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų netinkamai 
nagrinėjant Pareiškėjo kreipimąsi, kiek tai susiję su atsakymo nepateikimu per teisės aktuose 
nustatytą terminą, pripažinti pagrįsta. 

33. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio l dalies 3 punktu, nusprendžia    Skundo 
dalį dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai 
netinkamai nenagrinėjant Pareiškėjo skundą, kiek tai susiję su skundo persiuntimu kitai institucijai, 
pripažinti pagrįsta. 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS 

34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio

l dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Pravieniškių pataisos namų
atvirosios kolonijos direktoriui rekomenduoja imtis priemonių, kad:

34.1. ateityje pareiškėjų skundai būtų nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka, o atsakymai 
į juos būtų pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, kartu nurodant ir 
apskundimo tvarką; 

34.2. į nuteistųjų kreipimusis dėl jų saugumo būtų reaguojama kiek galima greičiau. 
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3 5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 
l dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Kalėjimų departamento prie
Teisingumo ministerijos direktoriui rekomenduoja: imtis priemonių, kad ateityje nagrinėjant
skundus būtų laikomasi BVK numatytų skundo nagrinėjimo terminų.

36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
l dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos direktoriui rekomenduoja: imtis priemonių, kad ateityje nagrinėjant
pareiškėjų skundus būtų laikomasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme
nustatytos tvarkos.

37. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad
informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama 
nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo 
kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo 

(rekomendacijos) gavimo dienos. 

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas 




