
Biudžetinė įstaiga                        Tel. (8 5)  264 9140                           Duomenys kaupiami ir saugomi 

Lukiškių skg. 6, 01108 Vilnius                        Faks. (8 5)  261 7904                         Juridinių asmenų registre 

                        El.p. rastine@ltik.lt                            Kodas  188721990 

 

 
 

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS 

 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui 

Augustinui Normantui 

Gedimino pr. 56 

01110 Vilnius 

2017-03-10   Nr. 9-2966 

Į 2017-01-16 Nr. 4D-2016/1-691/3D-101 

 

 

DĖL SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJŲ 

 

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – Lukiškių TI-K) administracija 2017 m. 

sausio 16 d. gavo bei išnagrinėjo Jūsų 2017 m. sausio 12 d. pažymą Nr. 4D-2016/1-691 „Dėl 

Tautvaldo Snukiškio skundo prieš Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą ir Kalėjimų departamentą 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos“ (toliau – Pažyma). 

Informuojame Jus, kad visos nurodytos Pažymoje rekomendacijos buvo detaliai aptartos ir 

išnagrinėtos susirinkimo metu su Lukiškių TI-K tarnybų viršininkais ir darbuotojais. 

Įgyvendinant Pažymos 54.1 papunkčio rekomendaciją bei atsižvelgiant į tai, kad Seimo 

kontrolierius tyrimo metu neturėjo duomenų, įrodančių, kad 2016 m. vasario 27 d. (šeštadienį) 

Lukiškių TI-K dirbo Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnas ir būtent šio pareigūno nurodymu 

Tautvaldas Snukiškis buvo perkeltas į kitą kamerą (žr. Pažymos 35 punktą) informuojame Jus, kad: 

1. 2016 m. vasario mėnesio pareigūnų darbo grafike (toliau – darbo grafike), registruotame 

2016 m. sausio 15 d. Nr. 24-439, 2016 m. vasario 27 d. Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiajam 

specialistui Leonid Novik buvo numatytas budėjimas darbe (žymėjimas Darbo grafike – „BĮ“) nuo 

7.45 val. iki 16.45 val. (pietų pertrauka nuo 11.45val. iki 12.45 va.) bei budėjimas namuose 

(žymėjimas darbo grafike – „N“) nuo 16.45 val. iki 7.45 val.; 

2. 2016 m. vasario 26 d. Lukiškių TI-K direktoriaus įsakymo Nr. 6-54 „Dėl apsaugos ir 

priežiūros vykdymo“ 1. 2 papunktyje numatyta, kad 2016 m. vasario 27 d. nuo 7 val. 45 min. iki 16 

val. 45 min. budinčiuoju atstovu skiriamas Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiasis specialistas 

Leonid Novik; 

3. Tautvaldo Snukiškio kameros kortelėje yra padarytas įrašas, patvirtintas Kriminalinės 

žvalgybos skyriaus vyriausiojo specialisto Leonid Novik parašu: „125 16 02 27“. Pažymėtina, kad 

šis įrašas reiškia, kad 2016 m. vasario 27 d. Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiasis specialistas 

Leonid Novik perkėlė Tautvaldą Snukiškį į kamerą Nr. 125. 

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta anksčiau, pažymime, kad sprendimą 2016 m. vasario 27 d. 

perkelti Tautvaldą Snukiškį į kamerą Nr. 125 priėmė Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiasis 

specialistas Leonid Novik, todėl 2016 m. kovo 23 d. parengtame atsakyme Nr. 96-959 „Dėl išvedimo 

į fizinės reabilitacijos kambarį ir pareigūnų veiksmų“ Tautvaldui Snukiškiui buvo nurodyta teisinga 

informacija, susijusi su jo 2016 m. vasario 27 d. perkėlimu į kamerą Nr. 125. Pažymėtina, kad 

suimtųjų ir nuteistųjų paskirstymo į kameras Lukiškių TI-K tvarkos, patvirtintos Lukiškių TI-K 

direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 1-184 „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų paskirstymo į 

kameras Lukiškių TI-K tvarkos patvirtinimo“, 21 punktas numato, kokiomis aplinkybėmis 

Direktoriaus budintysis padėjėjas gali priimti sprendimą perkelti suimtąjį ar nuteistąjį į priežiūros 

postą Nr. 8. Atkreipiamas dėmesys, kad toks sprendimas gali būti priimtas, kai tuo metu įstaigoje 

nėra Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūno.  

Informuojame, kad, įgyvendinant Pažymos 54.2 papunkčio rekomendaciją darbuotojams, 

atsakingiems už atsakymų suimtiesiems ir nuteistiesiems parengimą, buvo priminta, kad rengiami 

atsakymai turi atitikti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus, t. y. jie 
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turi būti pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, juose turi būti pateikiama 

tiksli ir objektyvi informacija bei nurodyta apskundimo tvarka. Taip pat darbuotojams buvo priminta 

apie drausminę atsakomybę dėl tikrovės neatitinkančios informacijos pateikimo rengiamuose 

dokumentuose. 

Įgyvendinant Pažymos 54.3 papunkčio rekomendaciją, Socialinės reabilitacijos skyriaus 

pareigūnams, organizuojantiems suimtųjų ir nuteistųjų išvedimus į fizinės reabilitacijos kambarį 

darbo dienomis, buvo nurodyta griežtai laikytis Lukiškių TI-K laikomų suimtųjų ir nuteistųjų 

išvedimo nusiprausti į dušą ir kirpėjo paslaugų suteikimo grafiko ir suimtuosius bei nuteistuosius 

sportuoti išvesti tik tą dieną, kai jiems pagal grafiką priklauso dušas. Atkreiptas jų dėmesys į tai, kad 

po kiekvieno apsilankymo fizinės reabilitacijos kambaryje įstaigoje laikomi asmenims turi būti 

sudarytos sąlygos nusiprausti duše. Taip pat bendradarbiaujant su Apsaugos ir priežiūros skyriaus ir 

Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnais buvo peržiūrėtas 2016 m. lapkričio 16 d.                

Lukiškių TI-K patvirtintas Nuteistųjų iki gyvos galvos ir nuteistųjų, atliekančių terminuotą laisvės 

atėmimo bausmę kalėjime, išvedimų į socialinės reabilitacijos programų ir pozityvaus užimtumo 

priemonių vykdymą, sąrašas. Pažymėtina, kad pagal šį sąrašą nuteistieji yra taip pat išvedami į fizinės 

reabilitacijos kambarį. Peržiūrėjus minėtą sąrašą buvo priimtas sprendimas patvirtinti atskirą sąrašą, 

suderintą su Lukiškių TI-K laikomų suimtųjų ir nuteistųjų išvedimo nusiprausti į dušą ir kirpėjo 

paslaugų suteikimo grafiku, pagal kurį nuteistieji bus išvedami į fizinės reabilitacijos kambarį. 

Artimiausiu metu minėtas sąrašas bus patvirtintas.  

Atkreipiame dėmesį, kad 2016 m. Lukiškių TI-K suvartoto vandens kiekis buvo 1432808 m3. 

Taip pat informuojame, kad Lukiškių TI-K vidutiniškai per dieną vienam asmeniui tenka 493 litrų 

vandens. Atsižvelgiant į nurodytus skaičius, Lukiškių TI-K šiuo metu neturi techninių ir finansinių 

galimybių įgyvendinti rekomendaciją „<...> sudaryti sąlygas pasinaudoti dušu dažniau nei vieną kartą 

per savaitę;“. Taip pat pažymime, kad Lukiškių TI-K administracija sudarydama sąlygas 

suimtiesiems ir nuteistiesiems ne rečiau kaip kartą per savaitę nusiprausti duše, nepažeidžia šių 

galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų nuostatų: 

1. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo 44 straipsnio 4 dalies, reglamentuojančios: 

„Ne rečiau kaip kartą per savaitę suimtiesiems turi būti suteikta galimybė pasinaudoti pirtimi arba 

dušu <...>.“; 

2. Areštinių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministro 2003 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 182 „Dėl areštinių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“, 

279 punkto, numatančio, jog „Ne rečiau kaip kartą per savaitę nuteistiesiems areštu suteikiama 

galimybė nusiprausti duše <...>“; 

3. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 „Dėl pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 

patvirtinimo“, 258 punkto, kuris nustato: „Ne rečiau kaip kartą per savaitę nuteistiesiems suteikiama 

galimybė pasinaudoti dušu <...>.“; 

4. Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 1R-172 „Dėl tardymo izoliatorių vidaus 

tvarkos taisyklių patvirtinimo“, 107 punkto, reglamentuojančio: „Ne rečiau kaip kartą per savaitę 

suimtiesiems suteikiama galimybė pasinaudoti dušu <...>“; 

5. Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos 

įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 

134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos 

reikalavimai“ patvirtinimo“, 44 punkto, numatančio, kad „Laisvės atėmimo vietose, policijos 

areštinėse laikomiems asmenims turi būti sudaryta galimybė ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę 

nusiprausti duše.“. 

Informuojame, kad siekiant įgyvendinti Pažymos 54.4 papunktyje nurodytą rekomendaciją 

„tobulinti teisinį reglamentavimą ir Išvedimo į dušą tvarkos apraše nustatyti, kada į dušą turėtų būti 

vedami 8-ojo priežiūros posto prižiūrimose kamerose (104-125) laikomi asmenys“, Lukiškių TI-K 

2017 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 1-73 „Dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus–kalėjimo direktoriaus 2016 

m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1-264 „Dėl Lukiškių tardymo izoliatoriuje–kalėjime laikomų suimtųjų 
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ir nuteistųjų išvedimo nusiprausti į dušą ir kirpėjo paslaugų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ buvo pakeistas Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime laikomų suimtųjų ir nuteistųjų 

išvedimo nusiprausti į dušą ir kirpėjo paslaugų suteikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lukiškių 

tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1-264 „Dėl Lukiškių 

tardymo izoliatoriuje-kalėjime laikomų suimtųjų ir nuteistųjų išvedimo nusiprausti į dušą ir kirpėjo 

paslaugų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Įsigaliojus minėto tvarkos aprašo pakeitimams, 

priežiūros posto Nr. 8 suimtųjų ir nuteistųjų išvedimas į dušą vykdomas sekmadieniais. Taip pat 

siekiant tobulinti išvedimo į dušą procesą buvo priimti ir kiti minėto tvarkos aprašo pakeitimai. 

PRIDEDAMA. Dokumentinė medžiaga, 8 lapai. 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,  

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                           Romas Ostanavičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svetlana Rynkevič tel. (8 5) 264 9153                                                       

 


